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Περίληψη 

 

 Ο φωνολογικός τόνος αποτελεί πληροφορία εντός του λόγου που υπερβαίνει 

την τμηματική (φθόγγοι) και μπορεί να συμβάλλει στη λεξική ταυτότητα αν 

εφαρμόζεται ελεύθερα μέσα στη λέξη. Στόχος της μελέτης είναι η πειραματική 

διερεύνηση του ενδεχομένου και του τρόπου αναπαράστασης της τονικής 

πληροφορίας στο νοητικό λεξικό των ελληνόφωνων. Υλοποιήθηκε ένα πείραμα 

λεξικής απόφασης για ακουστική λέξη με διατροπική προέγερση σε δύο εκδοχές 

εμφάνισης. Στην πρώτη εκδοχή το διάστημα εμφάνισης του γραπτού προεγέρτη 

ήταν 250ms και στόχευε στην αναπαράσταση της λεξικής πρόσβασης κατά την 

αναγνώριση. Στη δεύτερη εκδοχή ο γραπτός προεγέρτης και ο ακουστικός 

στόχος εμφανίστηκαν ταυτόχρονα (ISI=0ms) για να μελετηθεί το ενδεχόμενο να 

παίζει ενεργό ρόλο ο τόνος στη λεξική επεξεργασία πριν την αναγνώριση. Οι 

πειραματικοί παράγοντες ήταν τρεις: ο τονικός με τα επίπεδα αντιστοιχίας και 

αναντιστοιχίας,  ο λεξικός με ίση κατανομή λέξεων και ψευδολέξεων,  και η θέση 

του τόνου με ίσο αριθμό παροξύτονων και προπαροξύτονων ερεθισμάτων. Τα 

αποτελέσματα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

αναπαράσταση της λεξικής πρόσβασης για τα ελληνικά. 
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Πρώτο μέρος 

Εισαγωγή 

Kάθε τμήμα λόγου αποτελείται από δύο είδη γλωσσικής πληροφορίας,  

την τμηματική ή αλλιώς τους φθόγγους και την υπερτμηματική ή αλλιώς 

προσωδία, η οποία διαπερνά και υπερβαίνει την τμηματική. Ο τόνος 

συγκαταλέγεται,  μαζί με το ρυθμό και τον επιτονισμό,  στην προσωδία, η οποία 

έχει χαρακτηριστεί  «οργανωτική δομή του λόγου» (Beckman, 1996) και μπορεί 

να αποτελεί τη βάση της γλωσσικής επεξεργασίας,  αφού βρέφη μόλις 3 ημερών 

έδειξαν προτίμηση στην προσωδία της μητρικής τους γλώσσας (Mehler etal.,  

1988). Αν θεωρήσουμε το φθόγγο το ελάχιστο τμήμα του λόγου,τότε η προσωδία 

είναι υπερτμηματική πληροφορία μεμετρήσιμα ακουστικο-φωνητικά 

χαρακτηριστικά,όπως η διακύμανση στη θεμελιώδη συχνότητα, στη φασματική 

πληροφορία,στην ένταση και τη διάρκεια του ήχου (Cutler,2005) . 

Ο φωνολογικός τόνος επιτυγχάνεται με την ακουστική προεξοχή μιας 

συλλαβής ή μιας λέξης  σε σχέση με τις υπόλοιπες είτε ως προς τη διάρκεια,  την 

ένταση ή το ύψος είτε συνδυασμό των τριών. Ως φωνολογικό χαρακτηριστικό 

μπορεί να αποτελέσει μια πρόσθετη πηγή γλωσσικής και ειδικότερα λεξικής  

πληροφορίας. Μπορεί να αποτελέσει διακριτικό στοιχείο για την αναγνώριση 

λέξεων, αν η θέση του διαφέρει από λέξη σε λέξη. Σε γλώσσες με σταθερή θέση 

του τόνου σε συγκεκριμένη συλλαβή,  όπως τα γαλλικά,  φινλανδικά, ουγγρικά,  

ο τόνος δε γίνεται αντιληπτός σε φωνολογικό επίπεδο (‘εμμένουσα κώφωση στον 

τόνο’ για τα γαλλικά,  Dupoux,  Sebastián-Gallés,  Navarrete & Peperkamp, 

2008) Έχει νόημα η ύπαρξη φωνολογικού χαρακτηριστικού του τόνου, το οποίο 

διαφοροποιείται ως προς τη θέση ανάλογα με τη λέξη,  οπότε θεωρητικά μπορεί 

να αποτελεί λεξικό χαρακτηριστικό. Τέτοιες γλώσσες είναι τα ισπανικά,  ιταλικά,  

ολλανδικά,  αγγλικά και τα ελληνικά. Στην πραγματικότητα βέβαιακαι σε αυτές 

τις γλώσσες δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο ρόλος της τονικής 

πληροφορίας ως φωνολογικού χαρακτηριστικού στη λεξική επεξεργασία,  

καθώς  μπορεί να αλληλεπιδρά με τους συλλαβικούς και φωνολογικούς 

περιορισμούς της κάθε γλώσσας. 
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Για να διερευνηθεί η συμβολή της τονικής πληροφορίας στη γλωσσική 

επεξεργασία,  θα πρέπει να συνδυαστούν δεδομένα διαφορετικής προέλευσης,  

τα οποία να εστιάζουν στους μηχανισμούς αναγνώρισης και παραγωγής λόγου. 

Kατά τη μεν παραγωγή,  το ζήτημα προς διερεύνηση είναι η πηγή άντλησης της 

θέσης του τόνου σε κάθε λέξη  που θα πρέπει να αρθρωθεί σε συνδυασμό με το 

χρονικό σημείο στο οποίο συμβαίνει,  ενώ κατά την αντίστροφη διαδικασία της 

αναγνώρισης το αντικείμενο της έρευνας είναι εάν ο τόνος συγκαταλέγεται στα 

χαρακτηριστικά του ερεθίσματος που συμμετέχουν στην αναγνώριση του. Η 

παραδοχή που διατρέχει την έρευνα των νοητικών μηχανισμών γλωσσικής 

επεξεργασίας είναι ότι όποιο χαρακτηριστικό περιλαμβάνεται στη νοητική 

αναπαράσταση μιας γλώσσας εμπλέκεται και στην επεξεργασία της και 

αντίστροφα. Καθώς η αναπαράσταση μιας γλώσσας στο νου θεωρείται το 

νοητικό λεξικό της,  αποτελεί αντικείμενο έρευνας του τομέα της 

ψυχογλωσσολογίας ποις πτυχές της γλώσσας αναπαρίστανται σε αυτό και με 

ποιο τρόπο. Η έρευνα σε σχέση με τον τόνο σε διαφορετικές γλώσσες έχει 

προσδιορίσει ποικιλία τρόπων εμφάνισης της τονικής πληροφορίας στις 

γλωσσικές διεργασίες. 

 

 

1.1 Παραγωγή λόγου 

Στο πεδίο της ανάγνωσης ή κατονομασίας λέξεων,  μελετάται η πηγή 

προέλευσης της τονικής πληροφορίας. Κατά τη φωνολογική σύνθεση της λέξης 

που θα αρθρωθεί θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η πληροφορία για τη συλλαβή 

που θα έχει τα ακουστικά χαρακτηριστικά του τόνου. Οι πηγές άντλησης αυτής 

της πληροφορίας και η βαρύτητα τους μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ γλωσσών 

αλλά και εντός της ίδιας γλώσσας.  

Στις περισσότερες γλώσσες που έχει μελετηθεί η εφαρμογή του τόνου,  το 

σταθερό εύρημα είναι η ισχυρή λεξική επίδραση και μάλιστα σε αλληλεπίδραση 

με τη συχνότητα. Φαίνεται ότι ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να 

τονιστεί μια λέξη, ιδιαίτερα αν είναι υψηλής συχνότητας,  είναι μέσω της λεξικής 

της αναπαράστασης,  η οποία φέρει την τονική πληροφορία (Colombo, 1992). Σε 

μελέτες ανάγνωσης ψευδολέξεων (λέξεις που ακολουθούν τους φωνοτακτικούς 
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κανόνες μιας γλώσσας και θα μπορούσαν θεωρητικά να είναι πραγματικές,  

αλλά δεν είναι)  στα ελληνικά από παιδιά και ενήλικες (Protopapas, Gerakaki & 

Alexandri, 2006, 2007), όσες είχαν μεγάλη ομοιότητα με τις λέξεις από τις 

οποίες είχαν δημιουργηθεί  τονίστηκαν όπως αυτές. 

Εναλλακτικά, έχει προταθεί ότι η πληροφορία της θέσης του τόνου κάθε 

λέξης μπορεί να αναπαρίσταται ανεξάρτητα από την τμηματικής της σύνθεση. Η 

κλασσική πλέον θεωρία των Levelt, Roelofs & Meyer (1999) για τη λεξική 

πρόσβαση κατά την παραγωγή λόγου υποστηρίζει ότι, μετά την επιλογή του 

κατάλληλου λήμματος από το νοητικό λεξικό, ενεργοποιείται μετρικό πλαίσιο 

το οποίο «προσδιορίζει τον αριθμό των συλλαβών της λέξης και τη θέση του 

κύριου τόνου»(σ.21),  πριν και ανεξάρτητα από την τμηματική κωδικοποίηση της 

λέξης που θα παραχθεί τελικά. Στη βιβλιογραφία έχει χαρακτηριστεί  και 

υπολεξικός μηχανισμός για να τονιστεί το γεγονός ότι βασίζεται στην συλλαβική 

αναπαράσταση μιας λέξης (ή ψευδολέξης)(Colombo, 1992). 

Οι Colombo & Zevin (2009) διερεύνησαν πειραματικά για τα ιταλικά το 

ενδεχόμενο ο τόνος να αναπαρίσταται ως μια αφηρημένη μετρική δομή 

ανεξάρτητη από την τμηματική,  δηλ. τους φθόγγους,  με την οποία συσχετίζεται  

κατά το στάδιο της φωνολογικής κωδικοποίησης της λέξης που θα αρθρωθεί. 

Παράλληλα, υπέθεσαν ότι εάν ο μηχανισμός ανάθεσης είναι υπολεξικός,  θα 

ήταν δυνατόν να προεγερθεί η εφαρμογή του, στην περίπτωση που συμφωνούσε 

το τονικό μοτίβο του προεγέρτη με του στόχου.  Επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν 

τη μεθοδολογία της «προέγερσης μονοπατιού» (pathway priming)των Zevin & 

Βalota (2000),  στην οποία μια λίστα πέντε λέξεων ή μη λέξεων προηγούνταν του 

στόχου που μπορεί να ήταν λέξη ή μη λέξη. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να 

διαβάζουν τα ερεθίσματα και η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το ποσοστό λαθών 

τονισμού που έκαναν. Στα τέσσερα πειράματα που έτρεξαν, έλεγξαν τις 

παραμέτρους του λεξικού (προεγέρτες λέξεις) και υπολεξικού (προεγέρτες μη 

λέξεις) μηχανισμού,  του κυρίαρχου τονικού μοτίβου (παροξύτονο),   της υψηλής 

και χαμηλής συχνότητας καθώς και της τονικής γειτονιάς (όλες οι λέξεις που 

έχουν κοινό τον φωνηεντικό πυρήνα της παραλήγουσας, την τελευταία συλλαβή 

και τη θέση του τόνου, όπως οι λέξεις scapolo και tavolo, από όσες τελειώνουν 

σε -OLO). Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποστηρίζουν τη 
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δυνατότητα ύπαρξης υπολεξικού μηχανισμού, παράλληλα με τον λεξικό,  ο 

οποίος μπορεί να προεγείρει το τονικό μοτίβο μιας λέξης, υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες βέβαια,  όπως είναι η ομοιογενής τονική γειτονιά. Επιπλέον,  βρέθηκαν 

ασθενείς ενδείξεις κυρίαρχου τονικού μοτίβου,  όταν εφαρμοζόταν ο υπολεξικός 

μηχανισμός. 

Η άλλη σημαντική επίδραση που έχει αναδειχθεί διαγλωσσικά είναι η 

μεροληπτική εφαρμογή του τόνου σε μια θέση, η οποία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί κυρίαρχο τονικό μοτίβο(εξ’ορισμού), βάσει συχνότητας 

εμφάνισης. Ένα σχετικό προβάδισμα για τη συχνότερη συλλαβή έχει βρεθεί στα 

ελληνικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Protopapas etal, 2007), και στα ιταλικά 

(Colombo, 1992˙Colombo & Zevin, 2009), αλλά με ασθενή επίδραση. Στα 

ολλανδικά, οι Schiller, Fikkert & Levelt(2004) βρήκαν καθυστέρηση στην 

παραγωγή δισύλλαβων ουσιαστικών (κατονομασία εικόνων) με τόνο στη 

δεύτερη συλλαβή σε σχέση με δισύλλαβα ουσιαστικά τονισμένα στην αρχική 

συλλαβή, εύρημα το οποίο ερμηνεύουν  ως καθυστέρηση στην επεξεργασία γιατί 

ο τόνος στη δεύτερη συλλαβή θεωρείται μη ομαλό τονικό μοτίβο σε σχέση με 

την κατανομή των δισύλλαβων τονικών μοτίβων. 

Καταληκτικά,  μια πρόσθετη πηγή προέλευσης της τονικής πληροφορίας 

είναι και η ορθογραφική τονική κωδικοποίηση σε ορισμένες γλώσσες (ιταλικά,  

ισπανικά,  ελληνικά),  στις οποίες χρησιμοποιείται το τονικό σημάδι είτε σε 

ορισμένες περιπτώσεις (ισπανικά: μη ομαλές ή απρόβλεπτες) ή υποχρεωτικά 

(ελληνικά: από δύο συλλαβές και άνω). Σε μελέτη ασθενών με δυσλεξία 

ημιαμέλειας στα ιταλικά, η παρουσία του τονικού σημαδιού σε ομόγραφες λέξεις 

(όχι όμως σε μη λέξεις) βελτίωσε την αναγνωστική επίδοση των τριών από τους 

έξι ασθενείς,  με πιο ελαφριάς μορφής δυσλεξία (Cubelli & Beschin, 2005). Με 

βάση το γεγονός ότι το τονικό σημάδι στην τελευταία συλλαβή των λέξεων 

διέκρινε μεταξύ ομόγραφων λέξεων,  οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι το τονικό σημάδι γίνεται αντικείμενο ανεξάρτητης επεξεργασίας σε σχέση με 

τα γράμματα και αξιοποιείται ως δείκτης για τη λεξική πρόσβαση. Στα ελληνικά,  

το 91% των αναγνώσεων ψευδολέξεων που δεν έμοιαζαν με λέξεις έγινε με βάση 

το τονικό σημάδι από ενήλικους αναγνώστες, προσθέτοντας το στις άλλες δύο 
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σημαντικές πηγές ανάθεσης του φωνολογικού τόνου κατά την ανάγνωση 

λέξεων. 

Συνοψίζοντας τις μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες γλώσσες,  έχουν 

εντοπιστεί πολλαπλοί πιθανοί μηχανισμοί ανάθεσης του τόνου κατά την 

ανάγνωση λέξεων. Η διαδικασία με την οποία επιλέγεται η συλλαβή που θα 

τονιστεί φαίνεται πως είναι αρκετά πολύπλοκη για να γίνει λόγος για ξεκάθαρες 

επιδράσεις.  

 

 

1.2 Αναγνώριση γραπτών λέξεων 

 

Η διαδικασία αναγνώρισης γραπτών λέξεων και ανάγνωσης με σκοπό την 

κατανόηση απαιτούν λεξική πρόσβαση, σε αντίθεση με τη φωναχτή ανάγνωση  

και κατονομασία λέξεων για την οποία θεωρητικά αρκεί η μετατροπή του 

ορθογραφικού κώδικα σε φωνολογικό. Προκύπτει λοιπόν κατά τη διαδικασία 

επεξεργασίας γραπτών λέξεων το ζήτημα της συμβολής του τόνου, ως 

φωνολογικού κώδικα, στην πρόσβαση στην αναπαράσταση της λέξης στο 

νοητικό λεξικό. Αν η τονική φωνολογική πληροφορία επηρεάζει την ταχύτητα 

της λεξικής πρόσβασης,  τότε πρόκειται για χαρακτηριστικό που εμπλέκεται με 

κάποιο τρόπο στη λεξική αναγνώριση. Εναλλακτικά, μπορεί ο τόνος να 

ανατίθεται, αφού έχει αναγνωριστεί η λέξη ή στα τελευταία στάδια της λεξικής 

πρόσβασης,  οπότε ο ρόλος του θεωρείται συμπληρωματικός. 

Ο ρόλος του τόνου στην ανάγνωση είναι ελάχιστα μελετημένος και 

υποτιμημένος στα μοντέλα ανάγνωσης που έχουν προταθεί. Πρόσφατα,  οι 

Gutiérrez-Palma & Palma-Reyes (2008) προσπάθησαν να απομονώσουν την 

επίδραση του τονικού χαρακτηριστικού κατά την επεξεργασία γραπτών λέξεων 

και να εντοπίσουν χρονικά το σημείο στο οποίο εμπλέκεται στη διεργασία 

αναγνώρισης. Για να διαχωρίσουν την ορθογραφική διάσταση του τόνου (τονικό 

σημάδι) από τη φωνολογική δημιούργησαν τρεις συνθήκες προέγερσης 

(οπτικής) σε πείραμα οπτικής λεξικής απόφασης: (α) σωστός φωνολογικός 

τονισμός με ορθογραφική ασυμφωνία (actór-ACTOR), (β) λανθασμένος 

τονισμός με ορθογραφική και φωνολογική ασυμφωνία (στο ζεύγος áctor-
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ACTOR ο στόχος τονίζεται στη λήγουσα) και (γ) ταυτοτική, με ορθογραφική 

συμφωνία (actor-ACTOR). Θεώρησαν τη διαφορά στους χρόνους απόκρισης 

μεταξύ της συνθήκης του σωστού τονισμού και του λανθασμένου ένδειξη του 

φωνολογικού τμήματος της επεξεργασίας του τονικού σημαδιού. Αντίστοιχα,  η 

διαφορά μεταξύ του σωστού φωνολογικού τονισμού (α) και της ορθογραφικής 

συμφωνίας (γ) θα αναδείκνυε το ορθογραφικό κομμάτι της τονικής 

επεξεργασίας. Ο χρόνος παρουσίασης του  προεγέρτη χρησιμοποιήθηκε ως 

μεταβλητή με τέσσερα επίπεδα ( 33ms, 66 ms, 100 ms, 143 ms). Σε ό,τι αφορά τις 

τρεις συνθήκες τονισμού, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

χρόνους απόκρισης μεταξύ της συνθήκης λανθασμένου τονισμού και των 

συνθηκών σωστού τονισμού και ταυτότητας, γεγονός που ερμηνεύεται ως 

φωνολογική επεξεργασία του τόνου. Αντιθέτως, δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ της σωστής και της ταυτοτικής συνθήκης, στοιχείο 

που θα σήμαινε ότι το ορθογραφικό σημάδι επηρεάζει την ανάγνωση. Ως προς 

τα επίπεδα του χρονικού παραθύρου, κύριες επιδράσεις της ασυμφωνίας του 

φωνολογικού τόνου βρέθηκαν μόνο στα 100ms  και 143ms. Οι ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι το τονικό σημάδι, μετατρέπεται σε φωνολογικό κώδικα του 

οποίου η επεξεργασία φαίνεται ότι είναι μια αργή διαδικασία. Η καθυστέρηση 

στην επεξεργασία μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι ο τόνος αναπαριστά 

την ακουστική διαφορά μεταξύ των συστατικών συλλαβών μιας λέξης,  οπότε θα 

πρέπει να έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η επεξεργασία ολόκληρης της 

λέξης για να αποφασισθεί η τονισμένη συλλαβή, κατά τους ερευνητές. 

Σε παρόμοιο συμπέρασμα είχαν καταλήξει παλιότερα οι Ashby & Clifton 

(2005) χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία. Η εφαρμογή της μεθόδου 

καταγραφής οφθαλμοκινήσεων (eye-tracking) θεωρείται ότι δίνει τη 

δυνατότητα μελέτης της  λεξικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο και με 

ακριβή χρονικό προσδιορισμό (Rayner, 1998). Με αυτή τη μεθοδολογία οι Ashby 

& Clifton (2005)  και Breen & Clifton (2010) μελέτησαν την προσωδιακή 

επεξεργασία κατά τη σιωπηρή ανάγνωση στα αγγλικά,  στο πλαίσιο της 

υπόθεσης της Fodor (1998) περί δημιουργίας από τους αναγνώστες ‘άρρητου 

προσωδιακού περιγράμματος’, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει τη δημιουργία 

προσωδιακών ορίων για να ευθυγραμμιστούν με αυτά και τα συντακτικά όρια,  
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σαν να επρόκειτο για τον προφορικό λόγο. Στη μελέτη του 2005, έγινε 

οφθαλμική καταγραφή της σιωπηρής ανάγνωσης πολυσύλλαβων λέξεων  

υψηλής και χαμηλής συχνότητας με μια ή δύο τονισμένες συλλαβές μέσα σε 

προτάσεις. Οι δείκτες χρονικής επεξεργασίας των πειραματικών λέξεων ήταν η 

μέτρηση της πρώτης προσήλωσης (first fixation)  που συμβολίζει το μέσο χρόνο 

που μένει το μάτι στη λέξη την πρώτη φορά,  η διάρκεια του βλέμματος (gaze 

duration) που είναι η συνολική διάρκεια των προσηλώσεων στη λέξη πριν το 

βλέμμα να φύγει από αυτή και ο συνολικός αριθμός των προσηλώσεων (number 

of fixations) που δέχτηκε η λέξη. Η μέτρηση της πρώτης προσήλωσης που 

θεωρείται ότι σχετίζεται με τα πρώιμα στάδια της λεξικής πρόσβασης δεν 

έμφανισε σημαντική διαφορά στην επεξεργασία των δύο τονισμένων συλλαβών 

σε σύγκριση με τη μία. Αντιθέτως, τα κριτήρια της συνολικής διάρκειας του 

βλέμματος και του αριθμού των προσηλώσεων αποκάλυψαν σημαντική 

καθυστέρηση στην επεξεργασία των λέξεων με δύο τονισμένες συλλαβές. Το 

γεγονός ότι αυτά τα κριτήρια συνδέονται με τα ύστερα στάδια της λεξικής 

πρόσβασης και η επίδραση δε διέφερε μεταξύ υψηλής και χαμηλής συχνότητας 

λέξεων συνηγορεί προς την ερμηνεία της μεταλεξικής επίδρασης του τόνου.  

Παρόμοια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη των Breen & 

Clifton (2010) και σε πειραματικό πλαίσιο στοχευμένο στην επεξεργασία του 

μετρικού πλαισίου. Χρησιμοποιήθηκαν κωμικά πεντάστιχα (limericks),  τα οποία 

έχουν σαφή μετρική δομή, και έγινε πειραματικός χειρισμός του τόνου της 

τελευταίας λέξης της δεύτερης σειράς ώστε να ταυτίζεται ή να διαφέρει με την 

αναμενόμενη θέση του τόνου με βάση το μετρικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί 

από την πρώτη σειρά (συγκείμενο). Η δεύτερη συνθήκη αφορούσε το είδος του 

μετρικού πλαισίου των λέξεων με βάση την ποιότητα των συλλαβών, δηλ. 

ισχυρή-ασθενής (πρώτη συλλαβή τονισμένη) και ασθενής-ισχυρή συλλαβή 

(δεύτερη συλλαβή τονισμένη). Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η μετρική δομή των 

δύο πρώτων γραμμών των πειραματικών πεντάστιχων σε όλους τους 

συνδυασμούς συνθηκών. Τα κριτήρια που εφήρμοσαν αυτή τη φορά στην 

κρίσιμη περιοχή και την προηγούμενή της ήταν τα εξής: χρόνος πρώτου 

περάσματος (σύνολο διάρκειας προσηλώσεων από την πρώτη είσοδο στην 

πρώτη έξοδο από μια περιοχή), χρόνος περάσματος (σύνολο διάρκειας 
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προσηλώσεων από την πρώτη είσοδο στην πρώτη έξοδο προς τα δεξιά), 

πιθανότητα προσήλωσης μιας περιοχής και πιθανότητα αποχώρησης από μια 

περιοχή δεδομένης της προσήλωσης στο πρώτο πέρασμα.  

 Στη βιβλιογραφία η πιθανότητα να προσπεραστεί μια λέξη συσχετίζεται 

με την αναγνώριση της πριν να φύγει το μάτι από την προηγούμενη (Rayner, 

1998). Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η μεγαλύτερη πιθανότητα να 

προσπεραστεί η κρίσιμη λέξη όταν ήταν συμβατή με το συγκείμενο σε σχέση με 

την ασύμβατη λέξη είναι ένδειξη τονικής επίδρασης στη σιωπηρή ανάγνωση. 

Ωστόσο, η υψηλότερη συχνότητα προσήλωσης της μετρικά ασύμβατης λέξης 

και η οριακά μεγαλύτερη πιθανότητα απόσυρσης του βλέμματος, όταν υπήρχε 

προσήλωση της κρίσιμης λέξης, εμφανίστηκε μόνο στην περίπτωση του 

ασθενούς-ισχυρού μετρικού πλαισίου (η κρίσιμη λέξη ήταν ρήμα). Επιπλέον,  οι 

χρόνοι περάσματος καθυστέρησαν σημαντικά στην ασθενή-ισχυρή ασύμβατη 

συνθήκη (δεύτερη συλλαβή τονισμένη). Οι ερευνητές  κάνουν την υπόθεση ότι η 

διασπαστική επίδραση της μετρικής ασυμβατότητας αντανακλά το ρόλο της 

άρρητης μετρικής κωδικοποίησης στη δημιουργία αναπαράστασης του κειμένου 

που διαβάζεται με σκοπό την κατανόηση του. Ερμηνεύουν την ειδική δυσκολία 

που εμφάνισαν όταν ανέμεναν τονισμένη την πρώτη συλλαβή,  αλλά ο τόνος 

ήταν στη δεύτερη,  ως δυσκολία στην αλλαγή της αναπαράστασης λόγω της 

υπεροχής των λέξεων με αρχική τονισμένη συλλαβή στα αγγλικά (Cutler,  

Dahan,  & Van Donselaar, 1997). Δυσκολία  στη δημιουργία αναπαράστασης 

‘εσωτερικού λόγου’ προς την ίδια κατεύθυνση (από τόνο στη δεύτερη προς την 

πρώτη),  κατά την ερμηνεία των ερευνητών,  βρέθηκε και στα αποτελέσματα του 

δεύτερου πειράματος όπου η δημιουργία της μετρικής δομής μεσολαβούνταν 

από τη συντακτική δομή της πρότασης. 

Αν και περιορισμένος ο αριθμός των μελετών που έχουν διερευνήσει το 

φωνολογικό τόνο στις διεργασίες σιωπηρής ανάγνωσης, τα ευρήματα τους 

δείχνουν ότι γίνεται προσωδιακή επεξεργασία στο πλαίσιο της επεξεργασίας του 

γραπτού λόγου. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση γραπτών λέξεων, οι ενδείξεις από 

τα ισπανικά τοποθετούν την τονική επίδραση λίγο πριν ή ταυτόχρονα με τη 

λεξική πρόσβαση. 
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Πίνακας 1 

Παραδείγματα πειραματικών πεντάστιχων από Breen,  M.,  & Clifton,  C. (2011). 

Stress matters: Effects of anticipated lexical stress on silent reading. Journal of 

Memory and Language,  64, σ.156.  

 

 

 

 

 

1.3 Αντίληψη λόγου 

 

    1.3.1  Η διεργασία αναγνώρισης λέξεων 

 Στο επίπεδο των μεμονωμένων προφορικών λέξεων, παραμένει 

ουσιαστικά άγνωστη η διεργασία με την οποία το ακουστικό σήμα μετατρέπεται 

σε αφηρημένη οντότητα, η οποία θεωρείται ότι συγκρίνεται με τις αφηρημένες 

οντότητες που αποτελούν το νοητικό λεξικό, τις λεξικές αναπαραστάσεις 

σύμφωνα με την αναπαραστασιακή θεώρηση του νοητικού λεξικού,  για να 

αναγνωριστεί ως λέξη. Ο ακροατής εξάγει τόσο τμηματική όσο και 

υπερτμηματική πληροφορία από τη ροή του λόγου. Καθώς  η φωνητική-

ακουστική πληροφορία  της κάθε εκφοράς διαφοροποιείται στον κάθε ομιλητή,  

έχουν προταθεί διαφορετικές θεωρίες σχετικά με το είδος της πληροφορίας που 

εξάγεται από το ακουστικό σήμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιστοιχείται στις 

σταθερές λεξικές αναπαραστάσεις του νοητικού λεξικού. Ποικίλλουν από 

μινιμαλιστικά αφηρημένες αναπαραστάσεις φωνολογικών χαρακτηριστικών 

(Marslen-Wilson & Lahiri, 1991˙ Lahiri & Reetz, 2002), σε πιο πλήρως 

προσδιορισμένες σειρές φωνημάτων (McClelland & Elman,  1986˙ Norris,  1994) 
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και σε πολύ λεπτομερείς,  επεισοδικές αναπαραστάσεις συμπεριλαμβανομένης 

της πληροφορίας για τον ομιλητή (Goldinger,  1998).  

Το νοητικό λεξικό θεωρείται ότι αποθηκεύει «εκείνες τις πλευρές της 

αναπαράστασης της λεξικής μορφής που συμμετέχουν ενεργά στη διεργασία της 

αναγνώρισης των προφορικών λέξεων, επιτρέποντας στον ακροατή να 

ταυτοποιεί την αλληλουχία λεξικών τεμαχίων που παράγει ένας δεδομένος 

ομιλητής» (Lahiri & Marslen-Wilson,  1991˙ σ. 246). Η πληροφορία που εξάγεται 

από το εισερχόμενο σήμα ενεργοποιεί τα λήμματα όλων των λεξικών 

αναπαραστάσεων που ταιριάζουν με την εισροή. Για παράδειγμα η τμηματική 

πληροφορία της αλληλουχίας κατά θα ενεργοποιήσει λέξεις όπως κατά,  

κατάστημα,  κατάλογος,  κατάλαβα, κτλ. Καθώς ακούγεται κατάλ-  ενισχύεται η 

ενεργοποίηση των λέξεων κατάλαβα και κατάλογος, διατηρείται η ενεργοποίηση 

του κατά γιατί μπορεί να ακολουθεί άλλη λέξη που να αρχίζει από λ- και χάνει 

την ενεργοποίηση της η λέξη κατάστημα  γιατί δεν ταιριάζει πλέον με το 

ερέθισμα (αναντιστοιχία). Σε αυτό το στάδιο,  όσοι λεξικοί υποψήφιοι ταιριάζουν,  

μετά και την αρχική εφαρμογή σημασιολογικών, συντακτικών και 

πραγματολογικών περιορισμών,  ανταγωνίζονται μέχρι την αναγνώριση της 

λέξης που ακούστηκε (λεξική πρόσβαση). Όσο καλύτερα ταιριάζει μια υποψήφια 

λέξη στο ερέθισμα τόσο μεγαλύτερη η ενεργοποίησή της. Αυτή είναι σε πολύ 

αδρές γραμμές η κοινά αποδεκτή διεργασία αναγνώρισης προφορικών λέξεων. 

Τα διάφορα ψυχογλωσσολογικά μοντέλα βέβαια κάνουν πολύ διαφορετικές 

υποθέσεις σε σχέση με τα επίπεδα επεξεργασίας,  το είδος της πληροφορίας που 

εξάγεται από το σήμα, τους μηχανισμούς  ανταγωνισμού μεταξύ των 

υποψηφίων, τις συνέπειες της αναντιστοιχίας μεταξύ του σήματος  και της 

αναπαράστασης, τη σχετική σημασία της σημασιολογικής και συντακτικής 

πληροφορίας κατά την ενεργοποίηση και επιλογή και πολλά άλλα. 

 

1.3.2 Η μορφή της αναπαράστασης 

Η διάκριση σε τρία γενικά επίπεδα αναπαράστασης,  το προλεξικό,  της 

λεξικής μορφής και της λεξικής σημασίας,  τείνει να αποτελεί κοινό τόπο,  αν 

και όχι αδιαμφισβήτητο, μεταξύ των μοντέλων αναγνώρισης προφορικών 

λέξεων.   
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Ανεξάρτητα από τη μορφή κωδικοποίησης του σήματος κατά την 

αντιληπτική του επεξεργασία, ο άλλος πόλος με βάση τον οποίο θα γίνει η 

αναγνώριση της λέξης είναι ο τύπος της αναπαράστασης της φωνολογικής 

μορφής της λέξης. Κατά τους Norris,  Cutler,  McQueen,  & Butterfield(2006) 

πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό επίπεδο δειγματικών  (token) φωνολογικών 

αναπαραστάσεων των λεξικών υποψήφιων, οι οποίες συμβολίζουν τις 

αντιληπτικές υποθέσεις σχετικά με την παρουσία συγκεκριμένων λεξικών 

μορφών σε συγκεκριμένα σημεία κάποιας εκφοράς. Αυτές οι αναπαραστάσεις 

είναι διακριτές από τις αναπαραστάσεις των φωνολογικών μορφών των λέξεων 

που είναι  αποθηκευμένες στη μακροχρόνια μνήμη. 

Αν και δεν υπάρχει ρητή αναφορά περί επιπέδου δειγματικών  

αναπαραστάσεων στα χαρακτηριστικά  του μοντέλου αντίληψης λόγου TRACE,  

οι McClelland & Elman(1986) το προαναγγέλλουν σε μια πληρέστερη εκδοχή 

του μοντέλου. Στη βασική του εκδοχή το μοντέλο οργανώνεται ιεραρχικά σε 

τρία επίπεδα για την επεξεργασία γνωρισμάτων, φωνήματων και λέξεων  

αντίστοιχα. Το επίπεδο των γνωρισμάτων αποτελείται από κόμβους που 

αντιστοιχούν σε επτά διαστάσεις με τις οποίες μπορούν να περιγραφούν τα 

φωνήματα,  όπως τα φωνηεντικά,  τα συμφωνικά,  τα φωνούμενα και άλλες. Το 

ακουστικό σήμα ενεργοποιεί σε μια δεδομένη στιγμή τους κόμβους 

συγκεκριμένων γνωρισμάτων σε αυτό το επίπεδο και η ενεργοποίηση περνάει και 

στο επόμενο επίπεδο επεξεργασίας, των φωνημάτων. Σε αυτό το επίπεδο 

υπάρχουν ξεχωριστοί κόμβοι για όλα τα φωνήματα. Αυτοί οι κόμβοι 

ενεργοποιούνται από το σήμα αν συμφωνούν με την πληροφορία των 

χαρακτηριστικών και προβάλλουν πίσω στο επίπεδο των χαρακτηριστικών μέσω 

κατωφερών συνδέσεων. Οποιοσδήποτε λεξικός κόμβος εμπεριέχει ένα φώνημα 

ενεργό στο επίπεδο των φωνημάτων δέχεται ενεργοποίηση και αυτή η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για πολυάριθμα διαδοχικά χρονικά παράθυρα κατά 

την αντίληψη  μιας λέξης και το μοντέλο θυμάται το ίχνος των μοτίβων 

ενεργοποίησης. Με αυτό τον τρόπο συσσωρεύεται υποστήριξη για τη λέξη στόχο 

έτσι ώστε να μείνει τελικά η μια πιο ισχυρά ενεργοποιημένη λέξη. Αυτή η 

διεργασία λεξικής επιλογής εμπλουτίζεται από τον ανταγωνισμό σε κάθε ένα 

από τα τρία επίπεδα. Οι αμοιβαία ασύμβατοι κόμβοι σε κάθε επίπεδο συνδέονται 
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με ανασταλτικές συνδέσεις διπλής κατεύθυνσης,  οι οποίες αναπτύσσονται μόνο 

εντός του κάθε επιπέδου. Αντιθέτως, οι διεγερτικές συνδέσεις αναπτύσσονται 

μεταξύ των επιπέδων και λόγω της αμφίδρομης κατεύθυνσης τους εξασφαλίζουν 

ανωφερή και κατωφερή επεξεργασία. 

Στο μοντέλο Shortlist του Norris(1994), η έννοια των δειγματικών 

αναπαραστάσεων ενσωματώνεται κατά μια έννοια στο δεύτερο στάδιο 

επεξεργασίας του μοντέλου. Στο πρώτο, με την κάθε εισροή φωνήματος στο 

σύστημα ενεργοποιούνται όλες οι λέξεις που ξεκινάνε με αυτό. Από αυτές, ένας 

μικρός αριθμός δειγμάτων των πιο ταιριαστών υποψηφίων μπαίνουν στη 

μικρότερη ομάδα της περιορισμένης λίστας (shortlist). Με κάθε καινούρια εισροή 

φωνήματος επαναλαμβάνεται η λεξική αναζήτηση και οι λέξεις στην 

περιορισμένη λίστα συγκρίνονται με το προηγούμενο και το εκάστοτε φώνημα. 

Εάν ταιριάζουν δέχονται περισσότερη ενεργοποίηση, ενώ αν δεν ταιριάζουν  

χάνουν την ενεργοποίηση τους. Έτσι, η περιορισμένη λίστα ενημερώνεται 

συνεχώς με καινούριους και πιο ταιριαστούς υποψηφίους. Η διαδικασία είναι 

παρόμοια με του TRACE ως προς το ότι οι λέξεις ενεργοποιούνται μέσω 

φωνημάτων και η ενεργοποίηση τους ρυθμίζεται με βάση το βαθμό 

προσαρμογής τους στο σήμα. Διαφέρουν ως προς τον όγκο των δεδομένων που 

διατηρούνται για περαιτέρω ανάλυση,  καθώς το TRACE διατρέχει όλο το 

νοητικό λεξικό,  ενώ το  Shortlist μόνο μια δεδομένη λίστα. Στο δεύτερο επίπεδο 

της επεξεργασίας λέξεων, οι λεξικοί υποψήφιοι στην περιορισμένη λίστα  

δικτυώνονται σε ένα δίκτυο εκπλήρωσης περιορισμών. Οι λέξεις με 

αλληλοεπικαλυπτόμενη φωνολογική πληροφορία συνδέονται ανασταλτικά σε 

βαθμό ανάλογο με τα κοινά τους φωνήματα. Επιπλέον, η επίδραση μιας λέξης 

σε άλλη υποψήφια εξαρτάται από την ενεργοποίηση που δέχεται λόγω της 

προσαρμογής της στο σήμα, το οποίο είναι και η μόνη πηγή ενεργοποίησης,  

αφού το Shortlist δεν έχει κατωφερείς συνδέσεις από το λεξικό επίπεδο. 

Το TRACE και το Shortlist είναι δίκτυα διαδραστικής ενεργοποίησης με 

την έννοια ότι κάθε λεξικός υποψήφιος αναπαρίσταται με ένα κόμβο που 

δέχεται περισσότερη ενεργοποίηση,  αν συμφωνεί με το σήμα, και χάνει την 

ενεργοποίηση του, αν δε συμφωνεί ή αν αναστέλλεται από ανταγωνιστή. 

Κατ’αυτό τον τρόπο κατορθώνουν μεν να καθορίσουν τη σωστή λέξη στόχο,  
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αλλά όχι σε χρόνους ανάλογους με τους ανθρώπινους. Η αναθεωρημένη εκδοχή 

Shortlist B που ανέπτυξαν οι Norris & McQueen (2008) εισάγει το στοιχείο της 

πιθανότητας στο επίπεδο ενεργοποίησης στην εισροή, η οποία εκφράζει την 

πιθανότητα να είναι ένα συγκεκριμένο φώνημα και βάσει αυτού κάποιο λεξικό 

λήμμα. Επιπλέον, οι λέξεις ιεραρχούνται με βάση την προηγούμενη πιθανότητα 

εμφάνισης, η οποία καθορίζεται από τη συχνότητα της λέξης,  ανεξάρτητα από 

την εισροή. Η άλλη σημαντική διαφορά σε σχέση με το Shortlist είναι η έλλειψη 

αναστολής μεταξύ των λεξικών υποψηφίων. Αντιθέτως,  οι πορείες πιθανοτήτων 

όλων των λεξικών υποθέσεων συγκρίνονται συνεχώς και το σύστημα επιλέγει 

είτε το λήμμα με την υψηλότερη πιθανότητα ή τερματίζει τη διεργασία 

αναζήτησης, εάν η πιθανότητα μιας λέξης υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο 

κατώφλι. Συνοψίζοντας τη συμπεριφορά του μοντέλου, συγκρίνεται με τους 

ανθρώπινους χρόνους απόκρισης, εμφανίζει επιδράσεις λεξικής συχνότητας,  

συχνότητας και πυκνότητας γειτονιάς, ανιχνεύει τα όρια των λέξεων σε συνεχή 

τμηματική αλληλουχία, αναθεωρεί προηγούμενες αποφάσεις για λέξεις κατά την 

εκδίπλωση του σήματος, αντιμετωπίζει το παραμορφωμένο σήμα και μπορεί να 

εξηγήσει ασυμμετρίες στην αντίληψη λόγου, για παράδειγμα το γεγονός ότι ένα 

φώνημα μπορεί να εκληφθεί πιο συχνά ως ένα άλλο και το αντίστροφο.  

Διαφορετικής λογικής είναι η αρχιτεκτονική του DCM(Μοντέλο 

Κατανεμημένης Κοορτής) (Gaskell & Marslen-Wilson,  1997), το οποίο βασίζεται 

σε κατανεμημένη αναπαράσταση των λέξεων. Αυτό το μοντέλο υλοποιείται από 

ένα απλό αναδρομικό δίκτυο (Elman, 1991), το οποίο δέχεται τα φωνητικά 

χαρακτηριστικά ως εισροή από το ακουστικό σήμα και τα προβάλλει στο 

επίπεδο της εξόδου σε αφηρημένες και κατανεμημένες αναπαραστάσεις μορφής 

και σημασίας,  με ίδιους κόμβους για όλες τις λέξεις. Καθώς γίνεται αντιληπτή η 

αρχή μιας λέξης, πολλές λέξεις είναι συμβατές με αυτή την πληροφορία εισροής 

και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση τους προκαλεί ένα μείγμα από κατάλληλες 

κατανεμημένες αναπαραστάσεις. Όλοι οι ταιριαστοί υποψήφιοι θα 

ενεργοποιηθούν σε κάποιο βαθμό, αλλά κανείς δε θα μπορεί να αναγνωριστεί 

επειδή η πληροφορία όλων των αναπαραστάσεων θα είναι ανάμεικτη. Κατά την 

αντίληψη όλο και μεγαλύτερου τμήματος της λέξης, αυτό το μείγμα 

εκλεπτύνεται ώστε να αντιπροσωπεύει μια περιορισμένη ομάδα λέξεων, οι 
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οποίες ακόμα ταιριάζουν με την εισροή, και καθώς μένει μόνο μια πιθανή 

μορφή, η λέξη μπορεί να αναγνωριστεί. Ο όρος «ενεργοποίηση» δεν 

αντανακλάται στο ποσοστό ενεργοποίησης της λέξης-κόμβου,  όπως στα τοπικά 

μοντέλα, αλλά αναφέρεται στην εγγύτητα του εκάστοτε μείγματος με το σχετικά 

σταθερό μοτίβο της κατανεμημένης αναπαράστασης μιας δεδομένης λέξης σε 

όλους τους κόμβους. Δε διαθέτει ενδιάμεσο προλεξικό επίπεδο, αλλά διατηρεί 

την υποφωνημική λεπτομέρεια μέχρι και τη λεξική πρόσβαση,  ενώ μαθαίνει να 

πολώνει την εκροή του σε καταστάσεις αμφισημίας προς τους πιο συχνούς 

υποψηφίους. 

Περισσότερο προσανατολισμένο στο είδος και το περιεχόμενο των 

λεξικών αναπαραστάσεων και με συγκεκριμένες υποθέσεις για τη λεξική 

πρόσβαση είναι το μοντέλο FUL (Λεξικό Υποπροσδιορισμένων 

Χαρακτηριστικών) (Lahiri, 1999˙Lahiri & Reetz,  2002, 2010). Υποθέτει ότι η 

αναπαράσταση αποτελείται από ιεραρχικά οργανωμένα φωνολογικά 

γνωρίσματα που απαρτίζουν τα λεξικά τμήματα,  μεταξύ των οποίων δεν 

υπάρχουν σαφή όρια,  όπως συμβαίνει και στον προφορικό λόγο. Κατά την 

επεξεργασία του λόγου, το αντιληπτικό σύστημα εξάγει αδρά ακουστικά 

γνωρίσματα από το σήμα και τα μετατρέπει σε φωνολογικά γνωρίσματα. Αυτά 

αντιστοιχούνται  ευθέως στις αναπαραστάσεις λέξεων στο λεξικό επίπεδο,  οι 

οποίες βασίζονται σε γνωρίσματα, χωρίς ενδιάμεση αναπαράσταση των 

φωνημάτων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι ότι για κάθε 

φώνημα στο νοητικό λεξικό προσδιορίζονται μόνο τα γνωρίσματα που είναι 

απαραίτητα για να το αναγνωρίσει  το αντιληπτικό σύστημα και να το διακρίνει 

από όλα τα υπόλοιπα φωνήματα και όχι όσα μπορούν να προκύψουν από 

κανόνα ή μπορεί να διαφοροποιούνται είτε λόγω του τμηματικού ή 

προσωδιακού πλαισίου ή λόγω χαρακτηριστικών του ομιλητή ή της διαλέκτου. 

Τέτοιου είδους γνωρίσματα υποπροσδιορίζονται, ενώ ποια ακριβώς 

αναπαρίστανται καθορίζεται από καθολικές ιδιότητες και ειδικές γλωσσικές 

απαιτήσεις. Κατά τη διεργασία της λεξικής αναγνώρισης, όλα τα 

χαρακτηριστικά εξάγονται από το ακουστικό σήμα, ανεξάρτητα από το εάν 

αναπαρίστανται στο νοητικό λεξικό ή όχι. Στη συνέχεια συγκρίνονται με τα 

λεξικά λήμματα όλων των μορφημάτων στο νοητικό λεξικό και όσα είναι 
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συμβατά με την εξαχθείσα πληροφορία ενεργοποιούνται. Ο υποπροσδιορισμός 

προσθέτει μια τρίτη επιλογή, τη μη ασυμφωνία, στα δύο πιθανά ενδεχόμενα, τη 

συμφωνία  και την  ασυμφωνία.  Η συμφωνία  σημαίνει ότι το γνώρισμα στο σήμα 

είναι το ίδιο με το γνώρισμα στη λεξική αναπαράσταση και ο λεξικός υποψήφιος 

δέχεται ενεργοποίηση. Η ασυμφωνία προκύπτει εάν ένα συγκεκριμένο γνώρισμα 

εξάγεται,  αλλά το λεξικό περιέχει ένα διαφορετικό μη συμβατό γνώρισμα με το 

εξαγόμενο. Σε αυτή την περίπτωση,  ο λεξικός υποψήφιος δεν ενεργοποιείται ή -

εάν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως απομακρύνεται από την κοορτή των 

πιθανών υποψηφίων. Η τρίτη συνθήκη  της μη ασυμφωνίας δημιουργείται είτε 

εάν δεν εξαχθεί κανένα χαρακτηριστικό από το σήμα παρότι υπάρχουν 

αποθηκευμένα γνωρίσματα στο λεξικό, ή εάν ένα γνώρισμα εξαχθεί από το 

σήμα, αλλά δεν αναπαρίσταται στο λεξικό, δηλ. υποπροσδιορίζεται  και 

επομένως δεν έχει λήμμα. Στην περίπτωση της μη ασυμφωνίας, ο υποψήφιος 

μένει στην κοορτή των πιθανών υποψηφίων, αλλά δέχεται λιγότερη 

ενεργοποίηση σε σχέση με την πλήρη αντιστοίχιση μεταξύ σήματος και 

αναπαράστασης. 

Tο λεξικό περιέχει φωνολογική, μορφολογική, σημασιολογική και 

συντακτική πληροφορία για την κάθε λέξη, αλλά μόνο η πληροφορία των 

γνωρισμάτων  χρησιμοποιείται για να βρεθούν οι λεξικοί υποψήφιοι στο λεξικό. 

Όλα τα επιπλέον δεδομένα βοηθούν να αποκλειστούν απίθανοι υποψήφιοι σε 

ανώτερα επίπεδα επεξεργασίας, τα οποία δρουν παράλληλα με τη βασική 

διαδικασία αντιστοίχισης γνωρισμάτων από την αρχή της αντίληψης της λέξης 

(Lahiri, 1999˙Lahiri & Reetz, 2002). 

Ο ρόλος της υπερτμηματικής φωνολογικής πληροφορίας δεν έχει 

προβλεφθεί σε κανένα από τα μοντέλα αντίληψης του λόγου. Oι Cho,  

McQueen,  & Cox, (2007) πρότειναν ότι ένας Προσωδιακός Αναλυτής,  

παράλληλα με τους προλεξικούς μηχανισμούς που εξάγουν τμηματική 

πληροφορία,  είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή υπερτμηματικής πληροφορίας 

από το ακουστικό σήμα και τη δημιουργία της προσωδιακής αναπαράστασης 

του εκφωνήματος. Οι δύο αναλυτές, ο τμηματικός και ο υπερτμηματικός,  

θεωρείται ότι δρουν παράλληλα, συνδέονται μεταξύ τους με 
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αλληλοεξαρτώμενες διεργασίες και τα δύο είδη αναπαραστάσεων 

δημιουργούνται ταυτόχρονα. 

 

1.3.3 Η μεθοδολογία της  μελέτης της λεξικής πρόσβασης 

 

Η προέγερση εφαρμόζεται ευρέως στην ψυχολογική έρευνα για τη 

διερεύνηση υποθέσεων. Βασίζεται στην ιδέα ότι η προηγούμενη επεξεργασία 

κάποιας πληροφορίας θα επηρεάσει την επεξεργασία επόμενης σχετικής 

πληροφορίας,  η οποία εμφανίζεται μετά (Zwitserlood, 1996). Στο πλαίσιο της 

ψυχογλωσσολογίας και της υπόθεσης του νοητικού λεξικού,  η προηγούμενη 

εμφάνιση μιας λέξης με το χαρακτηριστικό προς διερεύνηση (προεγέρτης) 

θεωρείται ότι ενεργοποιεί και αυτό το χαρακτηριστικό,  οπότε με την εμφάνιση 

της λέξης-στόχου, η οποία διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό, διευκολύνεται η 

επεξεργασία της, πιο συγκεκριμένα η αναγνώριση της. Η διεργασία ανάκτησης 

της λεξικής αναπαράστασης μιας λεξικής εισόδου από τη μακρόχρονη μνήμη 

(νοητικό λεξικό) ονομάζεται λεξική πρόσβαση και σε επίπεδο συμπεριφοράς 

εκδηλώνεται ως αναγνώριση της λέξης. Ένα έργο που θεωρείται ότι μελετά τη 

λεξική πρόσβαση  είναι το έργο της λεξικής απόφασης,  στο οποίο ο  συμμετέχων 

καλείται να αποφασίσει εάν ο στόχος είναι λέξη ή ψευδολέξη, όσο το δυνατόν 

ταχύτερα. Δείχνουν την απόφαση τους πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Εφόσον 

έχει προηγηθεί  σχετικός με το στόχο  προεγέρτης,  ο χρόνος απόκρισης στις 

λέξεις αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με έναν ουδέτερο 

προεγέρτη. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί  ότι η απόκριση των συμμετεχόντων ότι 

η λέξη καρέκλα είναι όντως λέξη είναι ταχύτερη όταν έχουν δει ή ακούσει 

προηγουμένως τη λέξη πολυθρόνα, με την οποία ανήκουν στην ίδια 

σημασιολογική κατηγορία, παρά όταν έχουν δει ή ακούσει προηγουμένως τη 

λέξη σκύλος,  με την οποία δεν υπάρχει κάποια σημασιολογική σχέση. 

Μια παραλλαγή του παραδείγματος της προέγερσης είναι η διατροπική 

προέγερση αποσπάσματος, με τον προεγέρτη να είναι μέρος λέξης και όχι 

ολόκληρη λέξη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μελετηθεί η επίδραση τμημάτων 

λέξεων και  προλεξικών διεργασιών, δηλ. πριν τη λεξική αναγνώριση, όπως ο 

ανταγωνισμός μεταξύ ενεργοποιημένων υποψηφίων. Ο προεγέρτης συνήθως  
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είναι ακουστικό απόσπασμα λέξης (δισύλλαβο, π.χ. com-) και ο στόχος είναι 

ολόκληρη γραπτή λέξη (π.χ.comma, comment, commander, κλπ.), η οποία είτε 

συμφωνεί με την τμηματική πληροφορία του αποσπάσματος είτε όχι. Αυτό το 

παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί η επίδραση που έχει η 

διαφορά μεταξύ του σήματος και της αναπαράστασης στη λεξική πρόσβαση.Για 

παράδειγμα μπορεί να αξιολογηθεί πόσο επιζήμια είναι η ασυμφωνία σε ένα 

φώνημα στη λεξική πρόσβαση, συγκρίνοντας το χρόνο απόκρισης της συνθήκης 

πλήρους συμφωνίας (com-comma) με το χρόνο απόκρισης στη συνθήκη μερικής 

ασυμφωνίας (con-comma) και με την ουδέτερη συνθήκη που είναι κάτι εντελώς 

διαφορετικό (tun-comma). Η διατροπικότητα εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες και 

οι αναπαραστάσεις είναι ανεξάρτητες από τη μορφή. Αυτή η μέθοδος έχει 

χρησιμοποηθεί σε πειράματα αντίληψης του τόνου στα ισπανικά,  τα ολλανδικά,  

όπως περιγράφονται στην επόμενη ενότητα, και σε άλλες γλώσσες. Η 

προέγερση με ίδιο τμηματικά απόσπασμα λέξης και μόνη διαφορά τον τόνο δίνει 

τη δυνατότητα να μετρηθεί η όποια επίδραση μπορεί να έχει ο τόνος στη λεξική 

επεξεργασία και αναγνώριση. Όταν ο προεγέρτης είναι ολόκληρη λέξη,  η όποια 

επίδραση καταγραφεί θα θεωρηθεί ότι οφείλεται στη λεξική αναπαράσταση. 

 

1.3.4 Ο ρόλος του τόνου στην αντίληψη λόγου 

 

Στον προφορικό λόγο, βασική  λειτουργία του τόνου είναι η κατάτμηση 

του συνεχούς ακουστικού σήματος . Οι τονισμένες συλλαβές σε συνδυασμό και 

με άλλους ακουστικούς και φωνολογικούς δείκτες θέτουν τα όρια των τμημάτων 

λόγου που θα αντιστοιχηθούν με λέξεις από τους ακροατές. Σε γλώσσες που οι 

περισσότερες λέξεις τονίζονται στην πρώτη συλλαβή,  όπως τα αγγλικά (Mattys 

& Samuel, 2000)  και τα ολλανδικά  (Vroomen & de Gelder, 1995),  βρέθηκε 

ταχύτερη επεξεργασία των λέξεων με αυτό το τονικό μοτίβο, σαν να 

ακολουθείται στρατηγική κατάτμησης του λόγου με βάση τον τόνο. Στην  

πραγματικότητα βέβαια η κατάτμηση του λόγου επιτυγχάνεται από την 

αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων διαφορετικών επιπέδων 

(υπερτμηματικοί,  τμηματικοί,  λεξικοί, υπολεξικοί) που διαμορφώνουν ένα 

ιεραρχικό πλαίσιο. Με τη διεξαγωγή πειραμάτων στα οποία σύγκριναν τους πιο 
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σημαντικούς από αυτούς τους παράγοντες για τα αγγλικά, οι Mattys, White & 

Melhorn (2005) προτείνουν την επίδραση  τριών γενικών επιπέδων παραγόντων 

κατά φθίνουσα σειρά σημασίας, τους λεξικούς (ανταγωνισμός μεταξύ 

κατάλληλων λεξικών υποψηφίων σε σχέση με τη σύνταξη και τη σημασία της 

πρότασης), τους τμηματικούς (φωνοτακτική δομή, ακουστικό-φωνητικές 

ιδιότητες, όταν δεν επαρκούν οι λεξικές πληροφορίες, και τέλος τον τόνο,  στην 

περίπτωση που η τμηματική πληροφορία δεν είναι ερμηνεύσιμη λόγω θορύβου. 

 Στο επίπεδο της προφορικής λέξης, έχει διερευνηθεί η σχέση του 

χαμηλού επιπέδου αντιληπτικού χαρακτηριστικού του τόνου με τη βασικότερη 

γλωσσική  διεργασία,  την πρόσβαση στη λεξική αναπαράσταση. Το γεγονός ότι 

μπορεί να προσδιορισθεί η πηγή άντλησης της τονικής πληροφορίας στο 

ακουστικό σήμα επιτρέπει την αμεσότερη και ακριβέστερη μελέτη της 

ενδεχόμενης τονικής επεξεργασίας στο πλαίσιο της λεξικής επεξεργασίας. Αν 

θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα λεξικό αναγνώρισης σύμφωνα με το οποίο 

αξιοποιούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που περιέχονται στο σήμα και 

μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών λεξικών υποψηφίων,  

(Marslen-Wilson & Lahiri, 1991), το εύλογο ερευνητικό ζήτημα που προκύπτει 

και αφορά τον τόνο, είναι αν αποτελεί φωνολογικό χαρακτηριστικό διακριτικό 

για τη λεξική ταυτότητα. Σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να προσδιορίζεται 

στη λεξική αναπαράσταση και να έχει ενεργό ρόλο στη λεξική επεξεργασία πριν 

την αναγνώριση. 

Οι Soto-Faraco, Sebastian-Gallés & Cutler (2001) διερεύνησαν 

πειραματικά το ρόλο της υπερτμηματικής και της τμηματικής πληροφορίας 

στην αναγνώριση προφορικών ισπανικών λέξεων. Οι συμμετέχοντες άκουγαν 

ουδέτερες σημασιολογικά προτάσεις, οι οποίες κατέληγαν σε δισύλλαβα 

αποσπάσματα  λέξεων(π.χ. princi-) και έπαιρναν λεξική απόφαση για σειρές 

γραμμάτων που εμφανίζονταν αμέσως μετά το ακουστικό απόσπασμα. 

Σύγκριναν τους χρόνους απόκρισης για τους συνδυασμούς πλήρους αντιστοιχίας 

προεγέρτη-στόχου (PRINci-PRINcipe,  abun-abunDANcia,  paPI-paPIlla) με τους 

χρόνους απόκρισης των συνδυασμών που διέφεραν σε ένα στοιχείο (τονικό 

μοτίβο,  π.χ. PRINci-prinCIpio˙ένα φωνήεν, π.χ. aban-aBUNdancia˙ ένα σύμφωνο, 

π.χ. paTI-paPIlla) και με συνδυασμούς που είχαν ουδέτερους προεγέρτες. Οι 
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αντίστοιχοι προεγέρτες επιτάχυναν τη λεξική απόφαση σε σχέση με τους 

ουδέτερους προεγέρτες, ενώ οι αναντίστοιχοι προεγέρτες δημιούργησαν 

αναστολή στους χρόνους απόκρισης,  δηλ. καθυστέρησαν τη λεξική απόφαση σε 

σχέση με τους ουδέτερους προεγέρτες. Τα τρία είδη αναντιστοιχίας δε διέφεραν 

στατιστικά μεταξύ τους ως προς την επίδραση. Τα αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν 

στο πλαίσιο της θεωρίας λεξικής αναγνώρισης που υποστηρίζει ότι  

ενεργοποιούνται αυτόματα λεξικοί υποψήφιοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

με βάση κάθε ακουστική πληροφορία, η οποία έχει διακριτικό ρόλο στη 

φωνολογία της κάθε γλώσσας. Η σημαντική συνεισφορά αυτού του πειράματος 

για την έρευνα του τόνου είναι ότι η τονική αναντιστοιχία προκάλεσε ανάλογη 

επίδραση με τη φωνημική στην αναγνώριση των λέξεων. 

Ο ρόλος του τόνου στην επεξεργασία  του προφορικού λόγου μπορεί να 

σχετίζεται και με τα ακουστικά του σύστοιχα, επειδή επηρεάζει το είδος της 

πληροφορίας στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί ο ακροατής για να περιορίσει τη 

λεξική ενεργοποίηση. Εάν η τονική διαφοροποίηση δεν πραγματώνεται μόνο σε 

υπερτμηματικές διαστάσεις  (ένταση,  διάρκεια,  ύψος) αλλά εκφράζεται και με 

τμηματική διαφορά (οι τονισμένες συλλαβές  στα αγγλικά πρέπει να έχουν 

αμείωτα φωνήεντα, ενώ οι άτονες κατά κανόνα έχουν μειωμένα,  π.χ. SUBject-

subJECT), τότε η τονική πληροφορία από μόνη της δεν αναμένεται να 

αξιοποιείται στην ενεργοποίηση λεξικών υποψηφίων. Η Cutler έδειξε σε μελέτη 

για τα αγγλικά (1986) ότι ζεύγη όπως το FOREgoing και forGOing είναι 

λειτουργικά ομόφωνα και οι ακροατές δεν διακρίνουν μεταξύ τους στην αρχική 

πρόσβαση στο λεξικό.  

 Η αναπαραγωγή του πειράματος των Soto-Faraco etal. (2001) στα 

ολλανδικά από τους Donselaar,  Koster & Cutler (2005) έδειξε αντίστοιχα 

σημαντική επιτάχυνση για τους τονικά αντίστοιχους στόχους (okTO-okTOber) 

και καθυστέρηση για τους αναντίστοιχους, όταν οι προεγέρτες ήταν συμβατοί 

και με άλλες λέξεις (OCtopus – okTOber). Τα δισύλλαβα αποσπάσματα που 

ήταν συμβατά μόνο με μια λέξη επιτάχυναν την αναγνώριση των σημασιολογικά 

συνειρμικών στόχων,  αλλά ο αναντίστοιχος τόνος δεν προκάλεσε την αναστολή 

των συνειρμικών στόχων. Η ερμηνεία που δίνουν οι ερευνητές σε σχέση με το 

ρόλο του τόνου στην αντίληψη λόγου είναι ότι η τονική συμφωνία ενισχύει 
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καταλυτικά την ενεργοποίηση  του ταιριαστού λεξικού υποψηφίου, ενώ η 

αναντιστοιχία δρα περιοριστικά στη διαδικασία επιλογής μεταξύ όλων όσων 

έχουν ήδη ενεργοποιηθεί επειδή ταιριάζουν με το ακουστικό σήμα. Ο 

περιοριστικός ρόλος του τόνου στο υποτιθέμενο πλαίσιο ενεργοποιημένων 

λεξικών υποψηφίων προς αναγνώριση αναδεικνύεται ξεκάθαρα και στην 

πρόσφατη μελέτη καταγραφής οφθαλμοκινήσεων των Reinisch,Jesse & 

McQueen (2009) κατά την επεξεργασία γραπτών ολλανδικών λέξεων σε 

πραγματικό χρόνο (online) μετά από ακουστική προέγερση τονικά αντίστοιχου 

και αναντίστοιχου αποσπάσματος. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επέτρεψε την 

καταγραφή της χρονικής πορείας της  τονικής επίδρασης στη λεξική 

αναγνώριση. Ειδικότερα,  έδειξε την τονική πληροφορία  να καθοδηγεί  τον 

αποκλεισμό των αναντίστοιχων υποψηφίων από το χρονικό σημείο που γινόταν 

αντιληπτή ακουστικά (πριν από την τμηματική διαφοροποίηση) και να 

επιταχύνει την αναγνώριση της λέξης που συμφωνούσε με τον τόνο. 

 

1.4  O τόνος στα ελληνικά 

 

Τα ελληνικά συγκαταλέγονται στις γλώσσες που δεν είναι προβλέψιμη η 

θέση του τόνου και πρέπει να ληφθεί υπόψη η λεξική ταυτότητα, εκτός από τους 

φωνολογικούς και  μορφοσυντακτικούς περιορισμούς. Ισχύει ο φωνολογικός  

«κανόνας των τριών συλλαβών» που περιορίζει τον τόνο στη λήγουσα,  την 

παραλήγουσα ή την προπαραλήγουσα (Μalikouti-Drachman & Drachman, 

1989). Επιπλέον, η θέση του τόνου μέσα στη λέξη μπορεί να καθορίζεται και από 

την αλληλεπίδραση κάποιων τύπων μορφημάτων («τονικά επιθήματα») με τον 

τόνο της λεξικής ρίζας (Revithiadou, 1999). 

Έχει υποστηριχθεί και για τα ελληνικά, όπως για τα ισπανικά(Gutierrez-

Palma, 2003) και τα ιταλικά (Colombo, 1992), η υπόθεση ότι  το παροξύτονο 

τονικό μοτίβο μπορεί να είναι το κυρίαρχο τονικό μοτίβο (default), με βάση 

φωνολογικές (Malikouti-Drachman, 2002) και αναπτυξιακές  (Kappa, 2002) 

εκτιμήσεις. Ως προς τη συχνότητα εμφάνισης του στη γλώσσα,  η μελέτη 

σωμάτων κειμένου την υπολόγισε περίπου στο 28% σε σχέση με 16% της 

προπαραλήγουσας και 19% της λήγουσας (Protopapas, 2006). 
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 Οι  Protopapas,  Gerakaki & Alexandri (2007) έκαναν πειραματικό 

έλεγχο της προέλευσης της υπερίσχυσης της παραλήγουσας προσθέτοντας ένα 

δευτερεύον έργο στο τυπικό έργο ανάγνωσης ψευδολέξεων από ενήλικες, στο 

οποίο η παρατηρούμενη τάση στα λάθη τονισμού είναι προς την εφαρμογή του 

τόνου στην παραλήγουσα. Συγκεκριμένα, ακουγόταν δύο ειδών γλωσσικό υλικό 

ανα συγκεκριμένα διαστήματα, τρεις συλλαβές διακριτές μεταξύ τους με 

ουδέτερο επιτονισμό και τρισύλλαβες ψευδολέξεις με τόνο στην 

προπαραλήγουσα, το οποίο καλούνταν οι συμμετέχοντες να θυμούνται. Η 

υπόθεση που έκαναν σχετικά με την προέλευση του παροξύτονου τονικού 

μοτίβου ήταν ότι αν το μετρικό μοτίβο αναπαρίσταται ανεξάρτητα από την 

τμηματική πληροφορία και  εφαρμόζεται με βάση τις συγκεντρωτικές ιδιότητες 

του αποθηκευμένου λεξικού, θα μπορούσε να  ενεργοποιηθεί ένα 

προπαροξύτονο μετρικό μοτίβο των ψευδολέξεων του δευτερεύοντος έργου, το 

οποίο να συγκρούεται με το ενεργοποιημένο από την ανάγνωση κυρίαρχο 

παροξύτονο  τονικό μοτίβο. Σε αυτή την περίπτωση, θα παρατηρούνταν 

σημαντική μείωση της τάσης ανάθεσης του τόνου στην παραλήγουσα κατά την 

ανάγνωση των ψευδολέξεων.  Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική μείωση 

των λαθών εφαρμογής του τόνου στην παραλήγουσα, γεγονός που ερμήνευσαν 

οι ερευνητές ως ένδειξη ότι το παροξύτονο μοτίβο αποτελεί δομική ιδιότητα της 

ελληνικής γλώσσας ή του μηχανισμού γλωσσικής επεξεργαασίας. 

 

1.5  Στόχοι μελέτης και υποθέσεις 

 

Η ανάγνωση ψευδολέξεων μπορεί να αποκαλύπτει  πτυχές των 

μηχανισμών εφαρμογής του τόνου, αλλά δε δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη,  

το είδος ή τη μορφή αναπαράστασης της τονικής πληροφορίας στο νοητικό 

λεξικό των φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας. Παραμένει ουσιαστικά 

άγνωστο αν γίνεται φωνολογική επεξεργασία και κωδικοποίηση της ακουστικής 

τονικής πληροφορίας κατά τη λεξική επεξεργασία στα ελληνικά. 

 Η  αντίληψη των λέξεων είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αντιληπτικής επεξεργασίας ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων, τα οποία 

πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιστοιχηθούν με τα κωδικοποιημένα 
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αποθηκευμένα  λεξικά χαρακτηριστικά. Υποθέτουμε ότι τα φωνολογικά 

γνωρίσματα που προσδιορίζουν τη λεξική ταυτότητα θα πρέπει να 

αναπαρίστανται στο νοητικό λεξικό. 

Σε αυτή τη μελέτη θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε για πρώτη φορά 

στα ελληνικά αν η τονική φωνολογική πληροφορία συμπεριλαμβάνεται στα 

χαρακτηριστικά που εμπλέκονται ενεργά στη λεξική επεξεργασία και διακρίνουν 

μεταξύ λέξεων. Αν ο τόνος συμβάλλει στην αναγνώριση της κάθε λέξης,  

υποθέτουμε ότι θα πρέπει να τον επεξεργάζεται το αντιληπτικό σύστημα και να 

τον αναπαριστά με αφηρημένο τρόπο. Αν όμως την οριστική αναγνώριση μιας 

λέξης μπορούν να διασφαλίσουν γρήγορα και αξιόπιστα οι φθόγγοι, τότε 

θεωρητικά δεν υπάρχει λόγος για τονική επεξεργασία που θα καθυστερούσε και 

την αναγνώριση. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας υπόθεσης,  η τονική πληροφορία είτε 

παρέχεται από την ίδια τη λέξη  είτε  επιδρά στο τελικό στάδιο της αναγνώρισης,  

όπως βρέθηκε στα ισπανικά (Gutiérrez-Palma & Palma-Reyes,  2008).  

Ένα ειδικότερο ζήτημα που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά  της 

αναπαράστασης είναι ο τρόπος κωδικοποίησης της υπερτμηματικής 

πληροφορίας. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί δύο γενικά ενδεχόμενα στη 

βάση της σχέσης τμηματικής και υπερτμηματικής πληροφορίας. Εάν δε 

διαχωρίζονται,  τότε ο τόνος θα αναπαρίσταται μέσω της συλλαβικής, δομής της 

λέξης, οπότε θεωρείται αναπόσπαστο λεξικό χαρακτηριστικό και μπορεί να 

κωδικοποιηθεί μόνο μέσω της λεξικής φωνολογικής αναπαράστασης. Αν 

διαχωρίζονται, μπορεί  να σημειώνεται ένα μετρικό πλαίσιο πάνω στον αριθμό 

των συλλαβών, ανεξάρτητο από την τμηματική σύνθεση των λέξεων, όπως το 

περιέγραψαν οι Levelt etal. (1999) (για παράδειγμα το μετρικό πλαίσιο για τη 

λέξη σώπασα θα μπορούσε να αναπαρασταθει με τη μορφή   _΄ _  _ ). Σε αυτή 

την περίπτωση η αναπαράσταση της τονικής πληροφορίας δε μεσολαβείται από 

τη λεξική και μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και για μη λεξικές δομές, όπως οι 

ψευδολέξεις. 

Για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο και τα χαρακτηριστικά αναπαράστασης 

της τονικής πληροφορίας επιλέξαμε να προεγείρουμε τρισύλλαβες προφορικές 

λέξεις (χαλίκι) και ψευδολέξεις (χαλάνο) με γραπτούς συλλαβικούς τους 

γείτονες, μέλη της ίδιας κοορτής (κοινή αρχική συλλαβή),  και με τόνο στην ίδια 
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συλλαβή (χαρίσω/χασάρα) ή σε διαφορετική συλλαβή (χάλασα/χάραλη). Το 

μόνο κοινό ή διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ των ζευγών είναι η θέση του 

τόνου. Ο συνδυασμός  της οπτικής τροπικότητας  του προεγέρτη  με την 

ακουστική τροπικότητα του στόχου έρχεται σε αντίθεση με το συνήθη 

συνδυασμό (ακουστικός προεγέρτης-οπτικός στόχος) στη βιβλιογραφία για να 

είναι σαφές ότι η οποιαδήποτε τονική επίδραση βρεθεί στην επεξεργασία του 

στόχου αφορά το φωνολογικό τόνο. 

Χειριστήκαμε δύο πειραματικούς παράγοντες με δύο επίπεδα στον 

καθένα. Ο βασικός  πειραματικός παράγοντας που διατρέχει όλο το πείραμα 

είναι ο τονικός, ο οποίος περιλαμβάνει τα επίπεδα της τονικής αντιστοιχίας  και 

αναντιστοιχίας μεταξύ προεγέρτη και στόχου. Αν βρεθεί στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών τονικής αντιστοιχίας, θα θεωρηθεί 

προέγερση της τονικής πληροφορίας, η οποία είτε θα  επιταχύνει  την 

αναγνώριση  της ακουστικής λέξης, όταν ο τόνος του προεγέρτη συμφωνεί με 

του στόχου, είτε θα καθυστερεί την αναγνώριση, όταν διαφωνεί. Η εμφάνιση 

προέγερσης θα σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ένα τονικό μοτίβο στη λεξική 

αναπαράσταση της γραπτής λέξης το οποίο επιδρά στην τελική επιλογή λέξης 

μεταξύ ανταγωνιστικών υποψηφίων με κοινή συλλαβική αρχή σύμφωνη με το 

ακουστικό ερέθισμα στόχο. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στη σχέση του τόνου με τις λέξεις. Τα 

μισά ερεθίσματα είναι λέξεις και τα άλλα μισά ψευδολέξεις για να είναι δυνατό 

να αποσυσχετιστεί η όποια τονική επίδραση από τη λέξη εντός της οποίας 

βρίσκεται. Αν βρεθεί προέγερση και σε ψευδολέξεις, τότε θα μπορεί να γίνει 

λόγος για ανεξάρτητο  φωνολογικό χαρακτηριστικό του τόνου και  πιθανόν για 

‘μετρικό πλαίσιο’ (Levelt etal, 1999), καθώς οι ψευδολέξεις δε διαθέτουν λεξική 

αναπαράσταση. Στην περίπτωση που η προέγερση εμφανιστεί μόνο σε λέξεις,  

τότε θα τη θεωρήσουμε λεξική επίδραση.  

Ο τρίτος πειραματικός παράγοντας θα συγκρίνει τη θέση της 

προπαραλήγουσας με την παραλήγουσα για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές 

στην επεξεργασία. Με αυτό τον παράγοντα θα εξετάσουμε την υπόθεση ότι η 

παραλήγουσα είναι η εξ’ορισμού θέση τονισμού των πολυσύλλαβων λέξεων στα 

ελληνικά, οπότε δεν χρειάζεται να αναπαρίσταται για κάθε λέξη αυτή 
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πληροφορία. Αντιθέτως θα πρέπει να αναπαρίσταται η πληροφορία ότι ο τόνος 

βρίσκεται στην προπαραλήγουσσα ή στη λήγουσα θέση που αποτελούν τις 

εξαιρέσεις. Αν βρεθούν ίδιες επιδράσεις, θα θεωρήσουμε ότι προσδιορίζονται 

όλες οι θέσεις με τον ίδιο τρόπο στην αναπαράσταση, ενώ αν βρεθεί επίδραση 

μόνο στην προπαραλήγουσα, θα είναι ισχυρή ένδειξη ότι η παραλήγουσα, ως 

κυρίαρχο τονικό μοτίβο στα ελληνικά, υποπροσδιορίζεται στο νοητικό λεξικό 

γιατί εφαρμόζεται με κανόνα.   

Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν δύο διαφορετικά στάδια της 

διεργασίας αναγνώρισης μιας λέξης. Η πρώτη εκδοχή εμφάνισης του γραπτού 

προεγέρτη είναι με SOA=250ms (ασυγχρονία εμφάνισης ερεθισμάτων), ώστε να 

απευθύνεται στην αναπαράσταση της λεξικής πρόσβασης. Ο στόχος είναι να 

διαπιστωθεί αν ο τόνος είναι από τα φωνολογικά χαρακτηριστικά που 

ενεργοποιούνται είτε αυτόνομα είτε εντός της λέξης κατά την αναγνώριση του 

προεγέρτη και διατηρείται ενεργό, ώστε να επιδράσει στην επεξεργασία της 

ακουστικής λέξης. Με τη δεύτερη εκδοχή της ταυτόχρονης εμφάνισης 

προεγέρτη-στόχου(SOA=0ms) επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 

λεξική επεξεργασία πριν την πρόσβαση στο νοητικό λεξικό. Αντιπαρατίθεται η 

φωνολογική επεξεργασία της γραπτής λέξης πριν την αναγνώριση με την 

αντιληπτική επεξεργασία του τόνου καθώς ξεδιπλώνεται το ακουστικό σήμα. Ο 

συνδυασμός των αποτελεσμάτων μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφορίας για 

το ρόλο του τόνου  στη  λεξική επεξεργασία.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

Πείραμα 1  

Συμμετέχοντες 

Έλαβαν μέρος 75 συμμετέχοντες (20 άντρες και 55 γυναίκες˙μέση ηλικία: 

28,1 έτη,  τυπική απόκλιση: 6,0 έτη), φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας,  

ηλικίας 18-35 ετών, φοιτητές και απόφοιτοι  ΑΕΙ/ΤΕΙ. Είχαν φυσιολογική όραση 

και δεν ανέφεραν προβλήματα ακοής. Στα αποτελέσματα παρουσιάζεται 

ανάλυση των αποκρίσεων από 66  (6Χ11) άτομα, τα οποία είχαν ποσοστό 

λανθασμένων αποκρίσεων μικρότερο του 10%. 

Υλικό 

Το πείραμα προγραμματίστηκε με το λογισμικό DMDX 3.1.4.5 (Forster & 

Forster, 2003) και έτρεξε σε φορητό υπολογιστή ΗP Pavilion DV6 . Oι 

συμμετέχοντες φορούσαν  ακουστικά Sennheiser PC131 . 

Οι ακουστικοί στόχοι ηχογραφήθηκαν με το λογισμικό εγγραφής και 

ανάλυσης λόγου Speech Analyzer version 3.0 από άντρα φυσικό ομιλητή της 

ελληνικής γλώσσας. Η ακουστική επεξεργασία του ηχητικού αρχείου έγινε με το 

ηλεκτρονικό πρόγραμμα φωνητικής επεξεργασίας Praat 5.1.11 (Boersma & 

Weenink, 2007). Η μέση χρονική διάρκεια των ηχητικών αρχείων ήταν 692ms με 

τυπική απόκλιση 14ms, ενώ το μέσο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη 

εκφώνησης του ακουστικού ερεθίσματος ήταν 130ms με τυπική απόκλιση 12ms.  

Επιλογή ερεθισμάτων 

Τα πειραματικά ερεθίσματα ήταν συνολικά  240 τρισύλλαβες  

προπαροξύτονες και παροξύτονες λέξεις και ψευδολέξεις, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν ως  οπτικοί και ως ακουστικοί στόχοι σε διαφορετικές 

λίστες. Από το σώμα κειμένων του  Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, το οποίο 

περιείχε 34,000,000 λέξεις την περίοδο που έγινε η επιλογή,(Hellenic National 

Corpus, http://corpus.ilsp.gr) έγινε μια αρχική επιλογή ομάδων λέξεων με κοινή 

συλλαβική αρχή,  ίδια  φωνοτακτική και συλλαβική  δομή (π.χ. χάλασα-

CV·CV·CV=ΣύμφωνοΦωνήεν·ΣΦ·ΣΦ) εντός της κάθε ομάδας  και ίδιο αριθμό 

γραμμάτων. Εντός της κάθε ομάδας επιλέχθηκαν δύο τριπλέτες λέξεων,   μια  με 

παροξύτονες και μια με προπαροξύτονες λέξεις,  χωρίς μορφολογική συγγένεια. 

Η κάθε εξάδα προερχόταν από διαφορετική συλλαβή. Για παράδειγμα,  από την 
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ομάδα λέξεων με αρχική συλλαβή προ- ,  7 γράμματα και φωνοτακτική δομή 

CCV·CV·CV επιλέχθηκε η παροξύτονη τριπλέτα προβάλω-προπέλα-προθήκη και 

η προπαροξύτονη πρότυπη-πρόδωσα-πρόβαρε. Οι τριπλέτες επιλέγονταν με βάση 

την εξίσωση τους ως προς τη συχνότητα, τη μέση λογαριθμική διγραμματική 

συχνότητα, τον αριθμό φωνολογικών και ορθογραφικών γειτόνων, τον αριθμό 

ορθογραφικών γειτόνων υψηλότερης συχνότητας και τη φωνολογική κοορτή,  

ώστε η διαφορά μεταξύ της παροξύτονης και της προπαροξύτονης τριπλέτας σε 

κάθε παράμετρο να μην ξεπερνά μια συγκεκριμένη τιμή ( Ένα παράδειγμα για 

την τριπλέτα με αρχική συλλαβή προ- στον Πίνακα 2). Στη συνέχεια, οι τιμές της 

διαφοράς  των 20 συλλαβών (από όσες επελέγησαν οι εξάδες) για την κάθε 

παράμετρο εξισώθηκαν μεταξύ τους ώστε να προσεγγίσουν ή να ισούνται με το 

μηδέν(Παράρτημα Ι). Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν οι 120 πειραματικές 

λέξεις. Οι περιορισμοί των γλωσσικών κριτηρίων αφενός και η ανάγκη να είναι 

λέξεις ευρέως  αναγνωρίσιμες αφετέρου δεν άφησαν περιθώριο να  τηρηθεί το 

κριτήριο να ανήκουν οι λέξεις στο ίδιο μέρος του λόγου.  

 

Πίνακας 2 

Παράδειγμα σύγκρισης παροξύτονης και προπαροξύτονης τριπλέτας σε γλωσσικές 

παραμέτρους 
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pro 3 3 0.05 -0.11 0.11 -0.23 -0.73 13

προβάλω πρόδωσα

προπέλα πρόβαρε

προθήκη πρότυπη

 

 

Στην επόμενη φάση έπρεπε να δημιουργηθεί ίδιος αριθμός ψευδολέξεων,  

οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν πιο εξισωμένες με τις λέξεις. Εκτός της 
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αρχικής κοινής συλλαβής με τις λέξεις, οι 20 εξάδες ψευδολέξεων 

σχηματίστηκαν από το συνδυασμό των λεξικών συλλαβών,  όσο ήταν δυνατόν,  

ώστε αφενός να διαθέτουν τη φωνοτακτική δομή των ελληνικών λέξεων και 

αφετέρου να εξισώνονται με τις λέξεις ως προς μια σειρά λεξικών και 

υπολεξικών γλωσσικών κριτηρίων. (Παράρτημα ΙΙ, ΙΙΙ).Για παράδειγμα,  για την  

εξάδα λέξεων  

χαμένε     χαλίκι      χαρίσω     χάζεμα    χάλασα    χάραζε   

δημιουργήθηκε η αντίστοιχη εξάδα ψευδολέξεων  

χαμάζε      χαλάνο  χασάρα    χάραλη    χάμασω    χάριμι.  

Στη λίστα που προέκυψε έγινε πιλοτικός έλεγχος αναγνωρισιμότητας κάποιων 

λέξεων και ψευδολέξεων,  οι οποίες μπορεί να εμφάνιζαν δυσκολία στην 

αναγνώριση. Ο έλεγχος έγινε σε δείγμα 100 μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου και 

αφαιρέθηκαν οι προβληματικές λέξεις.  Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν 

δυνατόν να βρεθούν άλλες λέξεις εντός της ίδιας ομάδας να συμπληρώσουν τις 

εξάδες, έγινε επιλογή καινούριων εξάδων και αντίστοιχα άλλαξαν και οι 

ψευδολέξεις. Αφού οριστικοποιήθηκαν οι λίστες, έγινε στατιστική ανάλυση 

μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων ως προς τα κατάλληλα γλωσσικά κριτήρια και 

δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Παράρτημα ΙVΑ,Β,Γ,Δ) . 

Πειραματικές λίστες 

Από τις 20 τριπλέτες προπαροξύτονων και παροξύτονων λέξεων και 

ψευδολέξεων δημιουργήθηκαν 6 διαφορετικές λίστες συνδυασμών προεγέρτη- 

στόχου. Οι λέξεις και οι ψευδολέξεις εμφανίστηκαν, ως στόχοι και ως 

προεγέρτες,  αλλά σε διαφορετικές λίστες. 

Τα πειραματικά ζεύγη προεγέρτη-στόχου ήταν 160 και αναλύονται σε 8 

συνδυασμούς των 20 ζευγών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Ο κάθε στόχος 

ακουγόταν μία φορά με τονικά αντίστοιχο προεγέρτη και άλλη μία με τονικά 

αναντίστοιχο στην κάθε μία από τις έξι πειραματικές λίστες. 
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Πίνακας 3 

Πίνακας συνδυασμών προεγέρτη-στόχου 

Συνδυασμοί προεγέρτη-στόχου

ΛΕΞΕΙΣ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ ΠΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ ΠΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ

χαλάνο-χαμάζε χάμασο-χάραλη

χάριμι-χαμάζε χασάρα-χάραλη

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

χαλίκι-χαμένε

χάραζε-χαμένε

χάλασα-χάζεμα

χαρίσω-χάζεμα

 

 

Συμπληρώθηκαν με 160 ζεύγη ανάμεικτων συνδυασμών από τριπλέτες 

που αποκλείστηκαν στην πορεία της διαδικασίας επιλογής των πειραματικών 

ερεθισμάτων,  π.χ. 

δεσμίδων  -δέχτηκες    (Λ-Λ)                           δεσπότης  -δέλφοτες    (Λ-Ψ) 

δέλφοτες -δεσμέζαν    (Ψ-Ψ)                          δεσπόκες –δεσπότης    (Ψ-Λ) 

 

Πειραματική διαδικασία 

Η τυπική σειρά εμφάνισης των ερεθισμάτων στο DMDX ήταν η 

ακόλουθη: 

+12101  " + " <250ms>/ <250ms>  " "   / " οπτικός προεγέρτης" <250ms > / 

*<wav 2> "ακουστικός στόχος"/  "  ######  "  <250ms>/ ; 

Εμφανιζόταν σημείο προσήλωσης για 250ms, λευκή οθόνη για άλλα 

250ms, και ο προεγέρτης για άλλα 250ms. Στη συνέχεια ακουγόταν ο στόχος  και 

αμέσως μετά εμφανιζόταν μια αλληλουχία έξι διέσεων για 250ms. Οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να αποκριθούν, όσο το δυνατόν ταχύτερα,  πατώντας είτε  

το πλήκτρο που αντιστοιχούσε σε λέξη είτε εκείνο που αντιστοιχούσε σε 

ψευδολέξη. Εάν δεν το έκαναν εντός  5 δευτερολέπτων,  ξεκινούσε η επόμενη 

 σειρά ερεθισμάτων. Το πείραμα είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτά με ένα 

διάλειμμα στη μέση. Πάντα προηγούνταν μια σύντομη εξάσκηση με 10 ζεύγη 

ερεθισμάτων ίδιου τύπου με τα πειραματικά και διαδικασία, ίδια με την 

πειραματική,  για εξοικείωση των συμμετεχόντων. 

Στο σχεδιασμό του πειράματος προβλεπόταν και έλεγχος αναγνώρισης 

των γραπτών λέξεων για να ελεγχθεί ότι οι συμμετέχοντες διάβαζαν τους 

γραπτούς προεγέρτες. Δημιουργήθηκε ένα τεστ πολλαπλής επιλογής με 20 
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τριάδες λέξεων μία εκ των οποίων είχε δει ο συμμετέχων ως γραπτό προεγέρτη 

και αναμενόταν να αναγνωρίσει. Οι άλλες δύο λέξεις της κάθε σειράς 

ξεκινούσαν από συλλαβή που δεν εμφανιζόταν καθόλου στο πείραμα και έγινε 

προσπάθεια να είναι παρόμοιας συχνότητας και ίδιο μέρος του λόγου. Ο έλεγχος 

αυτός σταμάτησε στους πρώτους 20 συμμετέχοντες γιατί τα ποσοστά 

αναγνώρισης ήταν εξαιρετικά χαμηλά (<50%) στη συντριπτική πλειονότητα των 

συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν συγκεκριμένα ότι αν και διάβαζαν 

τους γραπτούς προεγέρτες δε μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν μέσα στην 

τριάδα, παραδόξως ούτε από την αρχική συλλαβή την οποία είχαν ακούσει δύο 

φορές στους στόχους. 

 

Ανάλυση δεδομένων και Αποτελέσματα 

 

Τα δεδομένα από περίπου το 10% των συμμετεχόντων δεν λήφθηκαν 

υπόψη στις στατιστικές  αναλύσεις που έγιναν λόγω μεγάλου ποσοστού 

λαθών(>10%). Οι χρόνοι απόκρισης των 66 έγκυρων συμμετεχόντων 

αναλύθηκαν στο στατιστικό υπολογιστικό περιβάλλον R (εκδοχή 2.13.0)  με το 

στατιστικό πακέτο lme4 (Βates & Sarkar, 2005). Εφαρμόστηκε  γραμμικό 

μοντέλο μεικτών επιδράσεων,  το οποίο διαχώρισε τις τυχαίες επιδράσεις 

(υποκειμένα,  ερεθίσματα και υπόλοιπο) από τις σταθερές (τονική, λεξική, θέση 

τόνου) στο  λογαριθμισμένο χρόνο απόκρισης, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις 

ορθές αποκρίσεις σε κάθε ερέθισμα (Baayen, 2008), όπως φαίνεται στη 

συνάρτηση του:  

omni <- lmer ( logRT ~ cond*strs*lexi + (1|Subj) + (1|Target),  

data=noradat) 

 

Από την ανάλυση  δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση ή 

αλληλεπίδραση της κύριας πειραματικής συνθήκης,  της τονικής. Βρέθηκε όμως 

ισχυρή κύρια επίδραση της λεξικότητας και οριακά σημαντική κύρια επίδραση 

της προπαραλήγουσας (Πίνακας 4). Ο μέσος χρόνος απόκρισης των 

συμμετεχόντων ήταν  1062ms (τυπική απόκλιση 700ms). 
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  Αναλυτικά,  το μοντέλο προβλέπει ότι ο μέσος χρόνος απόκρισης των 

παροξύτονων τονικά αντίστοιχων ψευδολέξεων ((1231.5ms)  ήταν σημαντικά 

μικρότερος κατά 34.5ms (t= -2.0,  p= 0.0457)  από το χρόνο απόκρισης στις 

προπαροξύτονες λέξεις και ψευδολέξεις, ενώ οι λέξεις συνολικά απαντήθηκαν 

κατά 82.5ms ταχύτερα (t= -4.8,  p=0.o) από τις ψευδολέξεις. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ποιοτική διαφορά μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων,  δεδομένης της 

μη ύπαρξης λεξικής αναπαράστασης για τις ψευδολέξεις, έγινε χωριστή ανάλυση 

και βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση της θέσης του τόνου μόνο 

στις ψευδολέξεις με τις προπαροξύτονες να απαντώνται κατά 34ms ταχύτερα (t= 

-2.0,  p= 0.0457).  

 

Πίνακας 4 

Αποτελέσματα γραμμικού μοντέλου(τυχαίες,  σταθερές επιδράσεις) και υπολογισμός 

πιθανότητας p  με προσομοιώσειες τύπου MCMC(Markov chain Monte Carlo) 

 

Random effects: 

 Groups   Name        Variance  Std.Dev. 

 Target   (Intercept) 0.0046327 0.068064 

 Subj     (Intercept) 0.0119865 0.109483 

 Residual             0.0312842 0.176873 

Fixed effects: 

                           Estimate Std. Error t value 

(Intercept)                7.116042   0.016828   422.9 

condIncong                -0.007664   0.006984    -1.1 

strs3                     -0.028471   0.014247    -2.0 

lexiWord                  -0.069137   0.014334    -4.8 

condIncong:strs3           0.017287   0.009863     1.8 

condIncong:lexiWord        0.010522   0.010059     1.0 

strs3:lexiWord             0.029328   0.020253     1.4 

condIncong:strs3:lexiWord -0.019693   0.014193    -1.4 

 

 

                          Pr(>|t|) 

(Intercept)                 0.0000 

condIncong                  0.2725 

strs3                       0.0457 

lexiWord                    0.0000 

condIncong:strs3            0.0797 

condIncong:lexiWord         0.2956 

strs3:lexiWord              0.1476 

condIncong:strs3:lexiWord   0.1653 
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 Αντιθέτως, οι μέσοι χρόνοι απόκρισης για τα δύο επίπεδα της τονικής 

συνθήκης δε διέφεραν μεταξύ τους στις λέξεις και στις ψευδολέξεις, όπως 

φαίνεται  στο Γράφημα 1 και στο Γράφημα 2. 

Γράφημα 1 

Σύγκριση μέσων χρόνων απόκρισης παροξύτονων και προπαροξύτονων λέξεων 

στη συνθήκη τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας  
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Γράφημα 2 

Σύγκριση μέσων χρόνων απόκρισης παροξύτονων και προπαροξύτονων 

ψευδολέξεων  στη συνθήκη τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας  

 

 

 

 

 

Kαθώς παρατηρήθηκε τυπική απόκλιση 700ms στους μέσους χρόνους 

απόκρισης μεταξύ των συμμετεχόντων, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε την 

ατομική ταχύτητα ως παράγοντα στο μοντέλο. Με βάση τη διάμεσο (1055ms) 

των μέσων χρόνων απόκρισης όλων των συμμετεχόντων, δημιουργήθηκαν δύο 
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ομάδες ταχύτητας, η αργή και η γρήγορη. Έγινε νέα ανάλυση με την ομάδα ως 

πρόσθετη ανεξάρτητη μεταβλητή,  η οποία προφανώς εμφάνισε πολύ ισχυρή 

κύρια επίδραση αύξησης του μέσου χρόνου απόκρισης κατά 220ms (t= 9.4, p= 

0.0)  (Πίνακας 5).  Οι χρόνοι απόκρισης των λέξεων ήταν κατά 78ms ταχύτεροι 

σε σχέση με τις ψευδολέξεις (t= -4.8,  p= 0.0). Παράλληλα όμως, ο παράγοντας 

της ατομικής ταχύτηταςεμφάνισε αλληλεπίδραση με την τονική αναντιστοιχία 

προς την κατεύθυνση της μείωσης του μέσου χρόνου απόκρισης κατά 31ms(t= -

2.0, p= 0.0421).  

Πίνακας 5 

Αποτελέσματα μοντέλου με την ομάδα ταχύτητας ως σταθερό παράγοντα (τυχαίες, 

σταθερές επιδράσεις) και υπολογισμός πιθανότητας p  με προσομοιώσειες τύπου 

MCMC(Markov chain Monte Carlo)

Random effects: 

 Groups   Name        Variance  Std.Dev. 

 Target   (Intercept) 0.0046240 0.06800  

 Subj     (Intercept) 0.0042942 0.06553  

 Residual             0.0312800 0.17686  

 

 
Fixed effects: 

                             Estimate Std. Error   t value 

(Intercept)                  7.0268795  0.0160099   438.9 

sgrpSlow                     0.1783609  0.0189282     9.4 

condIncong                   0.0065934  0.0099016     0.7 

strs3                       -0.0279108  0.0158598    -1.8 

lexiWord                    -0.0688720  0.0159801    -4.3 

sgrpSlow:condIncong         -0.0283917  0.0139677    -2.0 

sgrpSlow:strs3              -0.0011616  0.0139509    -0.1 

condIncong:strs3             0.0070135  0.0139781     0.5 

sgrpSlow:lexiWord           -0.0004559  0.0142582     0.0 

condIncong:lexiWord         -0.0059780  0.0142314    -0.4 

strs3:lexiWord               0.0280657  0.0225901     1.2 

sgrpSlow:condIncong:strs3    0.0204608  0.0197255     1.0 

sgrpSlow:condIncong:lexiWord 0.0327742  0.0201188     1.6 

sgrpSlow:strs3:lexiWord      0.0023708  0.0201043     0.1 

condIncong:strs3:lexiW      -0.0099011  0.0200918    -0.5 

sgrpS:conI:strs3:lexW       -0.0193286  0.0283852    -0.7 

 
                                   pMCMC   Pr(>|t|) 

(Intercept)                        0.0001   0.0000 

sgrpSlow                           0.0001   0.0000 

condIncong                         0.5088   0.5055 

strs3                              0.0600   0.0785 

lexiWord                           0.0002   0.0000 

sgrpSlow:condIncong                0.0438   0.0421 
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sgrpSlow:strs3                     0.9568   0.9336 

condIncong:strs3                   0.6048   0.6159 

sgrpSlow:lexiWord                  0.9774   0.9745 

condIncong:lexiWord                0.6694   0.6745 

strs3:lexiWord                     0.1876   0.2141 

sgrpSlow:condIncong:strs3          0.3062   0.2996 

sgrpSlow:condIncong:lexiWord       0.1090   0.1033 

sgrpSlow:strs3:lexiWord            0.9102   0.9061 

 

Σε επιμέρους ανάλυση στην ομάδα των αργών και ειδικότερα στην 

υποομάδα των ψευδολέξεων μόνο, οι μέσοι χρόνοι απόκρισης στη συνθήκη της 

προπαραλήγουσας ήταν μικρότεροι κατά 38ms (t= -2.0, p= 0.0477)  και της 

τονικής αναντιστοιχίας κατά 29ms αντίστοιχα (t= -2.0, p= 0.0462) (Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6 

Αποτελέσματα ανάλυσης στην υποομάδα των αργών χρόνων απόκρισης για τις 

ψευδολέξεις 

Fixed effects: 

                 Estimate Std. Error t value 

(Intercept)       7.20477    0.01747   412.5 

condIncong       -0.02161    0.01083    -2.0 

strs3            -0.02868    0.01448    -2.0 

condIncong:strs3  0.02714    0.01530     1.8 

 

         

      Estimate MCMCmean HPD95lower HPD95upper  pMCMC     Pr(>|t|) 

(Intercept) 7.2048   7.2045     7.1711     7.2372 0.0001   0.0000 

condIncong -0.0216  -0.0215    -0.0419     0.0000 0.0474   0.0462 

strs3      -0.0287  -0.0285    -0.0548    -0.0002 0.0414   0.0477 

conIn:strs3 0.0271   0.0270    -0.0042     0.0556 0.0768   0.0762 
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Γράφημα 3 

 

Σύγκριση γρήγορων μέσων χρόνων απόκρισης στις ψευδολέξεις  για τη συνθήκη 

τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας 
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Γράφημα 4 

Σύγκριση αργών μέσων χρόνων απόκρισης στις ψευδολέξεις  για τη συνθήκη 

τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας 
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Συζήτηση  

Τα αποτελέσματα της πρώτης εκδοχής του πειράματος που διερευνούσε 

το ενδεχόμενο κωδικοποίησης του τόνου στην αναπαράσταση της λεξικής 

πρόσβασης από το γραπτό ερέθισμα δεν δείχνουν διαφορά στην απόκριση των 

συμμετεχόντων όταν ο γραπτός προεγέρτης  δε συμφωνούσε τονικά με τον 

ακουστικό στόχο σε σχέση με όταν συμφωνούσε. Στο χρονικό διάστημα των 

250ms που παρουσιάστηκε η γραπτή λέξη-προεγέρτης δεν έχουμε ένδειξη για 

κωδικοποίηση της παραλήγουσας ή της προπαραλήγουσας κατά τη λεξική 

επεξεργασία,  ώστε να επηρεαστεί η αντιληπτική επεξεργασία του ακουστικού 

στόχου,  σύμφωνα με τις υποθέσεις μας. 

Ο καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων 

φαίνεται πως ήταν αφενός οι μεγάλες χρονικές διαφορές μεταξύ των 

συμμετεχόντων και αφετέρου οι μεγάλοι χρόνοι επεξεργασίας και αναγνώρισης 

των ακουστικών στόχων συνολικά.  Η εμφάνιση σημαντικής μείωσης του μέσου 

χρόνου απόκρισης της ομάδας των αργών στη συνθήκη της τονικής 

αναντιστοιχίας, η οποία δείχνει να προέρχεται από τις ψευδολέξεις, είναι 

ασύμβατη με τις υποθέσεις και τα ευρήματα της βιβλιογραφίας. Η αναντιστοιχία 

θα έπρεπε να καθυστερεί τη λεξική απόφαση, αλλά στα συνήθη χρονικά πλαίσια 

λεξικής αναγνώρισης. Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι εμφανές ότι η 

αναντιστοιχία επιταχύνει τη λεξική απόφαση μόνο στην περίπτωση της ούτως ή 

άλλως βραδύτερης διεργασίας αναγνώρισης ψευδολέξεων. Αν και δύσκολο να 

προσδιοριστεί ο ρόλος που έπαιξε ο τόνος στην αντιληπτική επεξεργασία του 

ακουστικού στόχου, τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης είναι τα μόνα στα 

οποία φαίνεται να εμπλέκεται ο τόνος του  οπτικού προεγέρτη. 

Παράλληλα βέβαια φαίνεται ότι η θέση του τόνου στην παραλήγουσα και 

την προπαραλήγουσα,  ως χαρακτηριστικό του ακουστικού στόχου ανεξαρτήτως 

προεγέρτη, είχε διαφορετικές συνέπειες στους χρόνους αναγνώρισης μεταξύ 

αργών και γρήγορων. Ενώ στην ανάλυση με όλους τους συμμετέχοντες  οι 

προπαροξύτονες ψευδολέξεις φαίνεται πως απορρίπτονται ταχύτερα από τις 
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παροξύτονες, μετά από την ομαδοποίηση ταχύτητας η διαφορά αυτή ήταν 

στατιστικά σημαντική μόνο για την ομάδα των πιο αργών συμμετεχόντων. 

 Συνοψίζοντας, από την αναγνώριση και ενεργοποίηση της αναπαράστασης 

λέξης της ίδιας κοορτής προέκυψαν κάποιες μη αναμενόμενες επιδράσεις σε 

σχέση με τον πειραματικό σχεδιασμό. Με το δεύτερο πείραμα προσπαθήσαμε να 

εξισώσουμε το χρονικό παράθυρο επεξεργασίας του γραπτού προεγέρτη και του 

ακουστικού στόχου προβάλλοντας τους ταυτόχρονα.   

 

 Πείραμα 2 

Συμμετέχοντες 

Έλαβαν μέρος 70 συμμετέχοντες (25 άντρες και 45 γυναίκες˙μέση ηλικία: 

27 έτη, τυπική απόκλιση: 4,7 έτη),  φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας,  

ηλικίας 18-35 ετών,  φοιτητές και απόφοιτοι  ΑΕΙ/ΤΕΙ. Είχαν φυσιολογική όραση 

και δεν ανέφεραν προβλήματα ακοής. Στα αποτελέσματα παρουσιάζεται 

ανάλυση των αποκρίσεων από 60  (6Χ10) άτομα,  τα οποία είχαν ποσοστό 

λανθασμένων αποκρίσεων μικρότερο του 10%. 

 

Υλικό 

Ίδιο με το Πείραμα 1 

 

Πειραματική διαδικασία 

Ίδια με το Πείραμα 1α  με τη μοναδική διαφορά ότι ο γραπτός προεγέρτης 

εμφανιζόταν στην οθόνη σχεδόν ταυτόχρονα με την εκφώνηση του ακουστικού 

στόχου (ο θεωρητικός σχεδιασμός προέβλεπε ταυτόχρονη εμφάνιση, αλλά στην 

πράξη το ακουστικό αρχείο ξεκινούσε κατά μέσο όρο 130ms μετά την εμφάνιση 

του οπτικού ερεθίσματος).  

Η τυπική σειρά εμφάνισης των ερεθισμάτων στο DMDX σε αυτή την 

εκδοχή ήταν η ακόλουθη: 

+12101  " + " <250ms>/ <250ms>  " "   / " οπτικός προεγέρτης" <250ms > 

/ *<wav 2> "ακουστικός στόχος" <svp start>/  "  ######  "  <250ms>/ ; 
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Aνάλυση δεδομένων και Aποτελέσματα 

Τα δεδομένα από περίπου το 10% των συμμετεχόντων δεν λήφθηκαν 

υπόψη στις στατιστικές  αναλύσεις που έγιναν λόγω μεγάλου ποσοστού 

λαθών(>10%). Οι χρόνοι απόκρισης των 60 έγκυρων συμμετεχόντων 

αναλύθηκαν στο στατιστικό υπολογιστικό περιβάλλον R (εκδοχή 2.13.0)  με το 

στατιστικό πακέτο lme4 (Βates & Sarkar, 2005). Εφαρμόστηκε  γραμμικό 

μοντέλο μεικτών επιδράσεων,  το οποίο διαχώρισε τις τυχαίες επιδράσεις 

(υποκειμένα,  ερεθίσματα και υπόλοιπο) από τις σταθερές ( τονική ,  λεξική ,  

θέση τόνου) στο  λογαριθμισμένο μέσο χρόνο απόκρισης, λαμβάνοντας υπόψη 

μόνο τις ορθές αποκρίσεις σε κάθε ερέθισμα σε κάθε ερέθισμα (Baayen, 2008),  

όπως φαίνεται στη συνάρτηση του:  

Omni0 <- lmer ( logRT ~ cond*strs*lexi + (1|Subj) + 

(1|Target),  data=noradat) 

 

Από την ανάλυση  δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της κύριας 

πειραματικής συνθήκης,  της τονικής. Βρέθηκε όμως ισχυρή κύρια επίδραση της 

λεξικότητας  και της ομάδας ταχύτητας (Πίνακας 7 ). Αναλυτικά, ο μέσος 

χρόνος απόκρισης ήταν 1024ms (τυπική απόκλιση 633ms), ενώ οι λέξεις 

συνολικά απαντήθηκαν κατά 82.5ms ταχύτερα (t= -2.8,  p= 0.005). (Γράφημα 5 

και Γράφημα 6) 

Πίνακας 7 

Αποτελέσματα γραμμικού μοντέλου(τυχαίες, σταθερές επιδράσεις) και υπολογισμός 

πιθανότητας p  με προσομοιώσειες τύπου MCMC(Markov chain Monte Carlo) 

 

 Groups   Name        Variance  Std.Dev. 

 Target   (Intercept) 0.0043707 0.066111 

 Subj     (Intercept) 0.0092157 0.095998 

 Residual             0.0257225 0.160382 

 

Fixed effects              Estimate Std. Error t value 

(Intercept)                7.0562071  0.0148496  475.2 

condIncong                -0.0003496  0.0065022   -0.1 

strs3                      0.0066223  0.0101376    0.7 

lexiWord                  -0.0357812  0.0127816   -2.8 
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condIncong:strs3          -0.0027585  0.0095685   -0.3 

condIncong:lexiWord       -0.0074244  0.0094479   -0.8 

strs3:lexiWord             0.0017743  0.0172067    0.1 

condIncong:strs3:lexiWord  0.0058715  0.0136403    0.4 

 

 

                          Pr(>|t|) 

(Intercept)                 0.0000 

condIncong                  0.9571 

strs3                       0.5136 

lexiWord                    0.0051 

condIncong:strs3            0.7731 

condIncong:lexiWord         0.4320 

strs3:lexiWord              0.9179 

condIncong:strs3:lexiWord   0.6669 

 

 Με βάση τη διάμεσο (1011.67ms) των μέσων χρόνων απόκρισης όλων των 

συμμετεχόντων, μετά τον υπολογισμό των τυχαίων επιδράσεων, 

δημιουργήθηκαν και πάλι δύο ομάδες ταχύτητας η αργή και η γρήγορη και έγινε 

ξεχωριστή ανάλυση με την ομάδα ταχύτητας ως πρόσθετη ανεξάρτητη 

μεταβλητή, η οποία εμφάνισε πολύ ισχυρή κύρια επίδραση αύξησης του μέσου 

χρόνου απόκρισης κατά 186ms (t= 9.4,  p= 0.0) (Πίνακας 8).  Οι λέξεις 

απαντήθηκαν και πάλι ταχύτερα κατά 43ms (t= -4.3,  p= 0.018).  

Πίνακας 8 

Αποτελέσματα μοντέλου με την ομάδα ταχύτητας ως σταθερό παράγοντα (τυχαίες, 

σταθερές επιδράσεις) και υπολογισμός πιθανότητας p  με προσομοιώσειες τύπου 

MCMC(Markov chain Monte Carlo) 

 

Fixed effects: 

                      Estimate Std. Error tvalue 

(Intercept)             7.0268795 0.0160099438.9 

sgrpSlow                0.1783609 0.0189282  9.4 

condIncong              0.0065934 0.0099016  0.7 

strs3                  -0.0279108 0.0158598 -1.8 

lexiWord               -0.0688720 0.0159801 -4.3 

sgrpSlow:condIncong    -0.0283917 0.0139677 -2.0 

sgrpSlow:strs3         -0.0011616 0.0139509 -0.1 

condIncong:strs3        0.0070135 0.0139781  0.5 

sgrpSlow:lexiWord       0.0004559 0.0142582  0.0 

condIncong:lexiWord    -0.0059780 0.0142314 -0.4 

strs3:lexiWord          0.0280657 0.0225901  1.2 

sgrSlow:condIncon:strs3 0.0204608 0.0197255  1.0 

sgrSlow:condIncon:lexW  0.0327742 0.0201188  1.6 

sgrSlow:strs3:lexW      0.0023708 0.0201043  0.1 
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condIncon:strs3:lexW   -0.0099011 0.0200918 -0.5 

sgrSl:conIn:strs3:lexW -0.0193286 0.0283852 -0.7 

                             Pr(>|t|)    pMCMC           

(Intercept)                  0.0001      0.0000 

sgrpSlow                     0.0001      0.0000 

condIncong                   0.6780      0.6554 

strs3                        0.8146      0.9888 

lexiWord                     0.0188      0.0351 

sgrpSlow:condIncong          0.5454      0.5459 

sgrpSlow:strs3               0.2176      0.2106 

condIncong:strs3             0.8692      0.8352 

sgrpSlow:lexiWord            0.5234      0.5000 

condIncong:lexiWord          0.9078      0.9208 

strs3:lexiWord               0.3848      0.4863 

sgrpSlow:condIncong:strs3    0.6056      0.5968 

sgrpSlow:condIncong:lexiWord 0.4870      0.5074 

sgrpSlow:strs3:lexiWord      0.1570      0.1556 

condIncong:strs3:lexiWord    0.8562      0.8245 

sgrpSlow:condInc:strs3:lexW  0.4728      0.4816 

 

Γράφημα 5 

Σύγκριση μέσων χρόνων απόκρισης παροξύτονων και προπαροξύτονων λέξεων 

στη συνθήκη τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας  
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Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της ταυτόχρονης εκδοχής του πειράματος δεν έδειξαν 

τονική επίδραση κατά την παράλληλη επεξεργασία του γραπτού προεγέρτη και 

του ακουστικού στόχου. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι στην πραγματικότητα 

δεν εμφανίζονταν απολύτως ταυτόχρονα ο γραπτός προεγέρτης και ο 

ακουστικός στόχος,  αφού μεσολαβούσε ένα χρονικό διάστημα (μ.ό.=130ms, 

τ.α.=12ms) από την αρχή του ηχητικού αρχείου μέχρι την έναρξη εκφώνησης του 

στόχου. Η λεξικότητα και η ατομική ταχύτητα ήταν οι μόνοι σημαντικοί 

παράγοντες σύμφωνα με την ανάλυση. Δεν εμφανίστηκαν άλλες επιδράσεις,  

όπως η θέση του τόνου στην προπαραλήγουσα που μείωσε το μέσο χρόνο 

απόκρισης των ψευδολέξεων στην ασύγχρονη εκδοχή (Πείραμα 1),  στοιχείο που 

μπορεί να σημαίνει ότι δεν πρόκειται για φαινόμενο της λεξικής πρόσβασης. 

Συμπερασματικά,  δε βρήκαμε ένδειξη ότι κατά τη λεξική επεξεργασία πριν την 

αναγνώριση γίνεται και φωνολογική επεξεργασία του τόνου. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1   Γενική Συζήτηση 

Το  συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε,  με βάση τα 

αποτελέσματα,  είναι ότι δεν έχουμε ένδειξη για επεξεργασία και αναπαρασταση 

της τονικής πληροφορίας των  λέξεων στα ελληνικά. Τόσο στην περίπτωση της 

ασύγχρονης, όσο και στην περίπτωση της ταυτόχρονης, παρουσίασης προεγέρτη 

και στόχου, δε φαίνεται να επηρεάζεται η αναγνώριση της προφορικής λέξης 

από την τονική συμφωνία ή ασυμφωνία με το γραπτό προεγέρτη. H εκδοχή 

ταυτόχρονης παρουσίασης γραπτής και προφορικής λέξης απευθυνόταν στο 

ενδεχόμενο να γίνεται αφηρημένη φωνολογική κωδικοποίηση της τονικής 

πληροφορίας ανεξάρτητα από την τμηματική και να οδηγεί σε αναγνώριση πριν 

το κάνει η τμηματική. Δε βρέθηκε κάποια ένδειξη που να στηρίζει αυτό το 

ενδεχόμενο. Η απουσία τονικής επίδρασης στην αναγνώριση του ακουστικού 

στόχου μπορεί να σημαίνει ότι είναι λεξικό φωνολογικό χαρακτηριστικό που δεν 

αναπαρίσταται αυτόνομα σε σχέση με την τμηματική σύνθεση της λέξης, 

τουλάχιστον κατά την οπτική επεξεργασία. Άλλωστε και στις περιπτώσεις που 

βρέθηκε τονική επίδραση, στην αντίληψη λόγου στα ισπανικά και τα ολλανδικά,  

ήταν διακριτική μεταξύ τμηματικά ίδιων λέξεων,  ενώ οι λέξεις του πειράματος 

αυτού είχαν μόνο κοινή συλλαβική αρχή και ίδιο αριθμό συλλαβών,  οπότε ο 

τόνος μπορεί να μην ήταν απαραίτητος για τη λεξική επιλογή. 

Το ενδεχόμενο να αναπαρίσταται φωνολογικά ο τόνος μετά την 

αναγνώριση της λέξης,  ως λεξικό φωνολογικό χαρακτηριστικό, διερευνήθηκε με 

ασύγχρονη παρουσίαση γραπτού προεγέρτη και ακουστικού στόχου 

(SOA=250ms). Τα ευρήματα δεν ταιριάζουν με  ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν 

μπορεί να αποκλειστεί  όμως το ενδεχόμενο το χρονικό διάστημα παρουσίασης 

και επεξεργασίας του προεγέρτη,  μέχρι την εκφώνηση του στόχου, να 

υπερβαίνει το χρονικό παράθυρο στο οποίο μπορεί να διατηρηθεί ενεργή μια 

υποτιθέμενη τονική αναπαράσταση που είναι χαρακτηριστικό της λεξικής 

πρόσβασης. Ειδικότερα,  στα 250ms της εμφάνισης του οπτικού προεγέρτη 

πρέπει να προσθέσουμε και ένα μέσο χρονικό διάστημα 130ms (τυπική απόκλιση 

12ms) που μεσολαβούσε μέχρι την έναρξη εκφώνησης των ερεθισμάτων,  οπότε 
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ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας του οπτικού ερεθίσματος ήταν περίπου 

380ms. Μπορεί να υπήρξε τονική φωνολογική κωδικοποίηση τη στιγμή της 

λεξικής πρόσβασης, η οποία όμως δε διατηρήθηκε,  καθώς η λεξική επεξεργασία 

προχώρησε σε ανώτερα επίπεδα. Ακόμη και στην εκδοχή της ταυτόχρονης 

εμφάνισης,  το προφορικό ερέθισμα ξεκινούσε περίπου 130ms αργότερα από την 

εμφάνιση του οπτικού. 

Το κρίσιμο εύρημα  και των δύο πειραμάτων είναι η τυπική απόκλιση της 

τάξης των 632ms και 700ms αντίστοιχα μεταξύ των μέσων όρων απόκρισης. Η 

εμφάνιση τέτοιας σημαντικής διαφοράς επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών 

σχετιζόμενων τόσο με τις διατομικές διαφορές των συμμετεχόντων σε σχέση με 

την εκτέλεση του έργου όσο και με το είδος των διεργασιών που έλαβαν χώρα. Η 

υπόθεση που εξετάσαμε σχετίζεται με τη θεωρία της διαφοράς στην ταχύτητα 

επεξεργασίας (Salthouse,1996) μεταξύ ομάδων συμμετεχόντων (π.χ. νεαροί 

ενήλικοι –γηραιότεροι ενήλικοι). H κεντρική υπόθεση της θεωρίας είναι ότι η  

μεγαλύτερη ηλικία σημαίνει αργότερους ρυθμούς γνωσιακής επεξεργασίας, οι 

οποίοι αντανακλώνται στους χρόνους απόκρισης. Η αργή επεξεργασία μπορεί να 

επιδεινώσει τη γνωσιακή επίδοση είτε επειδή δεν εκτελούνται επιτυχημένα οι 

απαραίτητες λειτουργίες (περιορισμένος χρόνος) είτε επειδή τα αντικείμενα της 

πρώιμης επεξεργασίας δεν είναι διαθέσιμα κατά την ύστερη επεξεργασία. Στην 

προκειμένη περίπτωση,  οι μέσοι όροι ηλικίας των ομάδων ταχύτητας  (γρήγορη-

28,5 έτη/ αργή-27,6 έτη) δεν επιβεβαιώνουν πιθανή ηλικιακή παράμετρο των 

επεξεργαστικών διαφορών. Παραδόξως, η τονική αναντιστοιχία στην ασύγχρονη 

εκδοχή μείωσε σημαντικά τους μέσους αργούς χρόνους απόκρισης  αντίθετα με 

την υπόθεση μας ότι η αναντιστοιχία θα προκαλέσει καθυστέρηση στην 

απόκριση. Η παρατεταμένη επεξεργασία αφήνει το περιθώριο να θεωρήσουμε 

ότι το φαινόμενο δεν είναι γνήσια λεξική πρόσβαση,  αλλά μπορεί να σχετίζεται 

με μεταγλωσσική επεξεργασία και ίσως την εφαρμογή κάποιου είδους 

στρατηγικής από τους συμμετέχοντες. 

Τα αντιφατικά και μη αναμενόμενα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορεί 

να σχετίζονται και με τα πειραματικά ερεθίσματα. Κάποιοι συμμετέχοντες 

επισήμαναν το γεγονός ότι η μορφή κάποιων λέξεων καθυστερούσε την 

αναγνώριση εκτός πλαισίου ( η γενική κλίση ουσιαστικών είναι πιο σπάνια,  π.χ. 
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ρυτίδας,  ρημάτων,  ξύλινου,  κλπ.),  όπως επίσης και το γεγονός ότι κάποιες 

ψευδολέξεις έμοιαζαν με λέξεις της αρχαίας ελληνικής,  κυρίως λόγω της 

κατάληξης τους (π.χ.μοιράτε,  ρητόσαν,  μάδωναν,  κλπ). Όπως αναφέρθηκε και 

στην ενότητα της επιλογής των ερεθισμάτων,  υπήρχε ανομοιογένεια τόσο στα 

μέρη του λόγου όσο και στους τύπους. Οι ψευδολέξεις σχηματίστηκαν με την 

αντιμετάθεση συλλαβών από τις λέξεις για να είναι συμβατή η φωνοτακτική 

δομή τους με την ελληνική,  οπότε είναι πιθανό κάποιες να έμοιαζαν πολύ σε 

λέξεις,  έστω και αρχαϊκής προέλευσης.  

Μία πρόσθετη ιδιομορφία του συγκεκριμένου πειράματος,  σε σχέση με 

αυτά που έγιναν για άλλες γλώσσες,  ήταν η παρουσίαση γραπτού προεγέρτη και 

η απόκριση σε ακουστικό στόχο. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να 

υλοποιηθεί και στην ισπανική γλώσσα, στην οποία οι Soto-Faracoetal.(2001) 

βρήκαν τονική επίδραση, αντίστοιχη με την τμηματική, στην αντίληψη 

προφορικών λέξεων, οπότε θα μπορούσαν να συγκριθούν τα ευρήματα. 

Δεδομένου ότι η ισπανική μελέτη δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενώ στα 

ελληνικά δεν έχει υπάρξει προηγουμένως ανάλογη έρευνα με προφορικό 

προεγέρτη για το ρόλο του τόνου στην αντίληψη λέξεων,  τα αποτελέσματα  της  

συγκεκριμένης έρευνας δεν είναι συγκρίσιμα. Θα μπορούσαν να συγκριθούν 

άμεσα αν υλοποιούνταν τα ίδια πειράματα με την αντίστροφη πειραματική 

διάταξη (ακουστικός προεγέρτης-γραπτός στόχος). 

 

 

3.2 Μελλοντική έρευνα 

 

Για τη μελέτη της ανταγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ τμηματικά ίδιων 

λεξικών υποψηφίων,  σχεδιάστηκε πείραμα λεξικής απόφασης με διατροπική 

προέγερση στο πρότυπο των ισπανικών (Soto-Faraco etal., 2001)  και 

ολλανδικών (Donselaar etal., 2005) που αναφέρθηκαν στην ενότητα της 

αντίληψης λόγου. Η διαφορά με αυτά εντοπίζεται στην επιλογή τρισύλλαβων 

τονικά ελάχιστων ζευγών (κέρασε-κεράσι, έξοχη-εξοχή, πολίτης-πωλητή)  σε 

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς για πειραματικά ερεθίσματα. Οι δύο βασικές  

θεωρητικές υποθέσεις σε σχέση με το ρόλο του τόνου (διακριτικός προλεξικός 
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ρόλος ή μεταλεξικό στοιχείο της λεξικής αναπαράστασης) προβλέπουν 

διαφορετική επίδραση του τονικού χαρακτηριστικού στους χρόνους απόκρισης 

σε κάθε συνθήκη και για διαφορετικούς συνδυασμούς. Η απουσία στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς μεταξύ της συνθήκης συμφωνίας-ασυμφωνίας συνολικά 

θα σημαίνει ότι ο τόνος δεν έχει ενεργό ρόλο στη διάκριση μεταξύ 

ανταγωνιστικών υποψηφίων για λεξική πρόσβαση. Αντιθέτως,  η εμφάνιση  

διαφορετικής επίδρασης για διαφορετικούς συνδυασμούς επιτρέπει ,  εκτός από 

τη διακριτικότητα, τον έλεγχο μίας επιπλέον υπόθεσης σχετικής με τη 

φωνολογική θεωρία,  του υποπροσδιορισμού για την παραλήγουσα (εφαρμογή 

κανόνα) ή του πλήρους προσδιορισμού της επιφανειακής φωνητικής 

αναπαράστασης (στην περίπτωση του τόνου η κωδικοποίηση μπορεί να είναι 

υπολεξική-συλλαβική). 

 

3.2.1 Πείραμα αντίληψης λόγου στα ελληνικά 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα,  ο δισύλλαβος ακουστικός 

προεγέρτης θεωρείται επαρκές τμήμα λόγου για να ενεργοποιήσει λεξικούς 

υποψηφίους ,  οι οποίοι θα ανταγωνίζονται για  επιλογή,  μέχρι να εμφανιστεί ο 

οπτικός στόχος και να προκριθεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Στο πλαίσιο της  

μελέτης του λεξικού φωνολογικού τόνου στην ελληνική γλώσσα,  η διεργασία  

λεξικής αναγνώρισης θα διερευνηθεί υπό το πρίσμα της σχέσης μεταξύ του 

τόνου του ακουστικού αποσπάσματος και του τόνου του οπτικού στόχου,  όπως 

χρησιμοποίηθηκε στα ισπανικά από τον Soto-Faraco etal. (2001) και στα 

ολλανδικά από Donselaar etal. (2005). Για να αποσυσχετισθεί η υπερτμηματική 

πληροφορία από την τμηματική και να διερευνηθεί η συμβολή της στην 

επεξεργασία των προφορικών λέξεων πριν τη λεξική πρόσβαση επιλέχθηκαν 

ερεθίσματα τμηματικά ίδια που αντιστοιχούν σε διακριτές λεξικές 

αναπαραστάσεις (π.χ.άφησα-αφίσα). Σύμφωνα με τη θεωρητική υπόθεση ότι 

όσα χαρακτηριστικά αξιοποιούνται κατά την προλεξική επεξεργασία 

κωδικοποιούνται στη λεξική αναπαράσταση που ενεργοποιείται κατά την 

αναγνώριση, η σχέση τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας μεταξύ των 

ενεργοποιημένων λεξικών υποψηφίων από το ακουστικό απόσπασμα αναμένεται  
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να έχει διαφορετική επίδραση στο χρόνο αναγνώρισης της γραπτής λέξης,  αν η 

τονική επεξεργασία γίνεται πριν τη λεξική πρόσβαση. Αν αντιθέτως δε γίνεται 

επεξεργασία της τονικής πληροφορίας από το ακουστικό σήμα και ο τόνος  

αποτελεί στοιχείο της λεξικής πληροφορίας που ανακτάται με τη λεξική 

πρόσβαση,  τότε δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές από τον πειραματικό 

χειρισμό της τονικής σχέσης. 

Τα πειραματικά ερεθίσματα είναι τονικά ελάχιστα ζεύγη (φωνητικά ίδιες 

λέξεις που διαφέρουν μόνο στη θέση του τόνου) σε 3 διαφορετικούς 

συνδυασμούς θέσης του τόνου: α) προπαροξύτονα-παροξύτονα (άφησα-αφίσα),  

β) προπαροξύτονα-οξύτονα (έξοχη-εξοχή), γ)παροξύτονα-οξύτονα (πιλότοι-

πυλωτή). Τα ερεθίσματα θα παρουσιάζονται σε συνθήκη τονικής συμφωνίας (έξο 

έξοχη), ασυμφωνίας (έξο-εξοχή) και ουδέτερης/μη συμφωνίας/ασυμφωνίας ( 

εξο-έξοχη/εξο-εξοχή) μεταξύ ακουστικού προεγέρτη  και  οπτικού στόχου. Αυτός 

ο πειραματικός σχεδιασμός διαφέρει από τους αντίστοιχους στα ισπανικά και 

ολλανδικά σε δύο σημεία. Πρώτον, όλα τα ερεθίσματα είναι τρισύλλαβα  και τα 

ζεύγη τμηματικά ίδια τουλάχιστον μέχρι και  τα αρχικό σύμφωνο της τρίτης 

συλλαβής(περίπου το 1/3 των ζευγών ήταν τμηματικά ίδια μέχρι το τέλος). Στην 

ισπανική και την ολλανδική εκδοχή τα ζεύγη ήταν ταυτόσημα τμηματικά μέχρι 

την αρχή της τρίτης συλλαβής ή και την τρίτη συλλαβή ολόκληρη, αν και 

διέφεραν και ως προς τον αριθμό των συλλαβών μεταξύ τους. Το δεύτερο 

σημείο αφορά την εξέταση και μιας τρίτης συνθήκης τονικής σχέσης, τη μη 

ύπαρξη τόνου στο ακουστικό απόσπασμα προεγέρτη. Η επιλογή της εξυπηρετεί  

μεθοδολογικούς στόχους και ενδυνάμει θεωρητικούς. Αφενός μπορεί να 

λειτουργήσει ως η ουδέτερη συνθήκη με βάση την οποία θα συγκριθούν οι 

συνθήκες της τονικής συμφωνίας και ασυμφωνίας, αφετέρου μπορεί να 

αξιοποιηθεί στη  διερεύνηση  δύο επιπλέον υποθέσεων σχετικών με τη 

φωνολογική θεωρία, του υποπροσδιορισμού της παραλήγουσας και του 

μετρικού πλαισίου (Levelt etal., 1999). 

Αναλυτικά,  με βάση την υπόθεση του διακριτικού ρόλου του τόνου στη 

διεργασία λεξικής αναγνώρισης,  αναμένονται διαφορές στους χρόνους 

απόκρισης για  διαφορετικούς συνδυασμούς θέσεων. Παράλληλα κάνουμε την 

υπόθεση ότι εάν η τονική πληροφορία αναπαρίσταται στο νοητικό λεξικό θα έχει 
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τα χαρακτηριστικά  ανεξάρτητου μετρικού πλαισίο με σημείωση των θέσεων των 

συλλαβών και του τόνου. Επιπλέον,  θα εξετάσουμε δύο ενδεχόμενα σε σχέση με 

την αναπαράσταση των τριών θέσεων του τόνου,  τον υποπροσδιορισμού της 

παραλήγουσας  από τη μια και τον πλήρη προσδιορισμό όλων των θέσεων από 

την άλλη. Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν αναλυτικά οι προβλέψεις για τον 

κάθε συνδυασμό ζευγών σε σχέση με την κάθε πρόβλεψη. 

Στον πίνακα 9 απεικονίζονται όλοι οι συνδυασμοί προεγέρτη - στόχου  

που θα εμφανιστούν στο πείραμα,  η σχέση μεταξύ  τους  και η αναμενόμενη 

επίδραση στους χρόνους απόκρισης. Όταν υπάρχει συμφωνία το αποτέλεσμα θα 

είναι η επιτάχυνση των χρόνων απόκρισης,  η οποία θα συμβολίζεται με το 

θετικό αποτέλεσμα της αφαίρεσης της συνθήκης της συμφωνίας από την 

ασυμφωνία ( + Επιτάχυνση= Ασυμφωνία – Συμφωνία),  ενώ το αρνητικό 

αποτέλεσμα θα σημαίνει αναστολή ( - Αναστολή=Ασυμφωνία – Συμφωνία). Οι 

συνδυασμοί που αναμένεται να έχουν ξεκάθαρη επιτάχυνση είναι: έξο-έξοχη/άφη-

άφησα,  καθώς συμφωνούν πλήρως οι αναπαραστάσεις τους,  όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Σημαντική αναστολή προβλέπεται για τους συνδυασμούς:αφί-

άφησα/εποί-επικών,  καθώς η κωδικοποίηση τους δεν ταιριάζει. Η υπόθεση του 

υποπροσδιορισμού θα επιβεβαιωθεί αν στην περίπτωση των παροξύτονων 

στόχων (Β) δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

διαφορετικών τονικά προεγερτών (άφη/αφί – αφίσα / επι/εποί – εποίκων). 

Αντιθέτως, θα δεχθούμε την υπόθεση του πλήρους προσδιορισμού εάν οι 

συνδυασμοί αφί-αφίσα/εποί-εποίκων εμφανίσουν επιτάχυνση σε σχέση με το 

συνδυασμό άφη-αφίσα, ο οποίος θα εμφανίσει αναστολή.  

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο άτονος προεγέρτης. Αν το 

τονικό μοτίβο κωδικοποιείται με τη μορφή υποδοχών στις οποίες σημειώνεται 

τόσο η παρουσία όσο και η απουσία του τόνου,  όπως υποστηρίζει η θεωρία του 

μετρικού πλαισίου,  τότε κατά την αντιστοίχιση του προεγέρτη με το στόχο οι 

δύο αναπαραστάσεις ταιριάζουν απόλυτα στις δύο πρώτες κενές υποδοχές που 

συμβολίζουν την τονική απουσία. Στην περίπτωση αυτή και σε συνδυασμό με τη 

διακριτικότητα της θέσης της λήγουσας,  προβλέπεται επιτάχυνση των εξής 

συνδυασμών: εξο-εξοχή/ επι-επικών,  σε σχέση με τους συνδυασμούς: έξο-

εξοχή/εποί-επικών  της περίπτωσης (Γ). Με το ίδιο σκεπτικό προβλέπεται 
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ασυμφωνία μεταξύ των συνδυασμών: εξο-έξοχη  και επι-εποίκων  (μόνο στο 

πλαίσιο της υπόθεσης του πλήρους προσδιορισμού). Το μέγεθος της  

επιτάχυνσης και της αναστολής μπορεί να είναι μικρότερο σε σχέση με τα 

αντίστοιχα των τονισμένων ζευγών. Τα άτονα αποσπάσματα θα θεωρηθούν η 

συνθήκη ελέγχου αν δεν εμφανίσουν σημαντικές διαφορές στους χρόνους 

απόκρισης μεταξύ όλων των συνδυασμών,  οπότε θα μπορεί να χαρακτηρισθεί η 

άτονη συνθήκη ουδέτερη και θα αποτελέσει ένδειξη κατά του μετρικού πλαισίου. 

 

3.2.2 Σχεδιασμός πειράματος 

Συμμετέχοντες 

Άτομα ηλικίας 18-35 ετών,  φοιτητές και απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με 

μητρική γλώσσα τα ελληνικά. 

Επιλογή ερεθισμάτων 

Από τα τονικά ελάχιστα ζεύγη που προέκυψαν από την αρχική αναζήτηση στο 

ελληνικό σώμα κειμένου ( Hellenic National Corpus,  http://corpus.ilsp.gr) 

δημιουργήθηκαν 3 λίστες των 15 ζευγών με γνώμονα την ικανοποίηση τριών 

βασικών περιορισμών (Παράρτημα V). Οι δύο λέξεις του κάθε ζεύγους 

αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές ανεξάρτητες λεξικές αναπαραστάσεις,  

χωρίς καμία μορφολογική σχέση μεταξύ τους. Για να αντιμετωπισθεί σε κάποιο 

βαθμό το πρόβλημα της μεγάλης διαφοράς στη συχνότητα μεταξύ των δύο 

λέξεων του κάθε ζεύγους, επιλέχθηκαν  οι πιο συχνοί τύποι από το  κάθε 

μορφολογικό παράδειγμα με τη μικρότερη διαφορά μεταξύ τους. Η 

αναμενόμενη συνέπεια αυτής της επιλογής είναι ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στα 

μέρη του λόγου είτε εντός των ζευγών είτε μεταξύ τους. Το γεγονός ότι τα 

πειραματικά ερεθίσματα θα παρουσιάζονται στο τέλος ουδέτερης 

σημασιολογικά πρότασης είναι ένας τρόπος αντιμέτωπισης αυτής της 

ανισορροπίας. Ο τρίτος περιορισμός αφορούσε μια ιδιομορφία της ελληνικής 

γλώσσας, τη μορφολογική σύνθεση της συντριπτικής πλειονότητας των 

ελληνικών λέξεων. Από τις 3 λίστες τονικά ελάχιστων ζευγών  που 

δημιουργήθηκαν στην κάθε συνθήκη παρατηρήθηκε ότι σε ένα σημαντικό 

ποσοστό των τρισύλλαβων λέξεων οι πρώτες δύο συλλαβές συμπίπτουν με 

άλλες λέξεις. Συγκεκριμένα,  στο συνδυασμό προπαροξύτονα-παροξύτονα στα 15  

http://corpus.ilsp.gr/
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ζεύγη περιορίζεται στη  μια δισύλλαβη λέξη (αφή), στο συνδυασμό 

προπαροξύτονα-οξύτονα στα 15 ζεύγη υπάρχουν 9 λέξεις (π.χ. έξω) και στο 

συνδυασμό παροξύτονα-οξύτονα από τα 15 ζεύγη προκύπτουν 3 δισύλλαβες (π.χ. 

από). Καθώς ξεδιπλώνεται το ακουστικό σήμα ενεργοποιούνται όλες οι λέξεις 

που ταιριάζουν ακουστικά μέχρι τη σταθεροποίηση στη λέξη που δεν αφήνει 

έκθετη καμία φωνημικά μη επιτρεπτή λέξη (‘possible word constraint’, Νorris,  

McQueen, Cutler &Butterfield, 1997). Το γεγονός  ότι θα ενεργοποιηθούν λέξεις  

έστω και παροδικά μπορεί να έχει δύο συνέπειες στην αναγνώριση της λέξης-

στόχου. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι συχνότητες κάποιων δισύλλαβων λέξεων είναι  

πολύ υψηλότερες  σε σχέση με τις τρισύλλαβες που τις περικλείουν( π.χ. έξω-

263.795/έξοχη-4.263,  επί-495.888/εποίκων-1.962), τότε πιθανόν να είναι ισχυροί 

ανταγωνιστές  και να καθυστερήσουν τη λεξική πρόσβαση του στόχου,  οπότε 

πιθανόν  να ακυρωθεί και η όποια  επίδραση του τόνου σε αυτές τις λέξεις. Στο 

επίπεδο των στόχων του πειράματος, η ενεργοποίηση μιας λεξικής 

αναπαράστασης αντί για τη μεμονωμένη τονική πληροφορία δεν επιτρέπει την 

ξεκάθαρη εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τόνο, όπως είχε προβλεφθεί. Ένας 

πιθανός τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος μπορεί να είναι να κοπούν οι 

δυσύλλαβοι προεγέρτες σε σημείο μεταξύ της ολοκλήρωσης της  δεύτερης 

συλλαβής και της αρχής της τρίτης που να την προβλέπει, ώστε να 

ενεργοποιηθούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι και να αντισταθμίσουν τη λεξική 

υπεροχή. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ακολουθεί τα ακουστικά αποσπάσματα 

θόρυβος που θα ήταν ικανός να καλύψει τυχόν συνέχεια της λέξης και να 

κρατήσει ενεργούς τους μεγαλύτερους λεξικούς υποψηφίους. 

 

  Πειραματική διαδικασία 

Οι δισύλλαβοι ακουστικοί προεγέρτες θα ακούγονται  στο τέλος προφορικών 

σημασιολογικά ουδέτερων προτάσεων. Στο σημείο διακοπής,  θα εμφανιστεί 

στην οθόνη του υπολογιστή η γραπτή λέξη/ ψευδολέξη στόχος. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να πατήσουν το ένα από τα δύο πλήκτρα για να 

δηλώσουν  την απόφαση τους ότι είναι λέξη ή ψευδολέξη. Ο χρόνος αντίδρασης 

θα μετράει από την εμφάνιση του γραπτού ερεθίσματος και μέχρι τα 2 
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δευτερόλεπτα που θα έχουν περιθώριο να απαντήσουν,  πριν την έναρξη της 

επόμενης δοκιμής. 

 

Πίνακας 9 

Αναλυτικές προβλέψεις για την υπόθεση της διακριτικότητας και υποπροσδιορισμού 

ΠΡΟΕΓΕΡΤΗΣΣΤΟΧΟΣ

Α) εξο έξοχη

έξο επιτάχυνση επιτάχυνση/προέγερση

άφη άφησα επιτάχυνση επιτάχυνση/προέγερση

αφί

Β) άφη αφίσα καμία διαφορά

0 0 0  / 

αφί μεταξύ επιτάχυνση/προέγερση

0 0 0  / 

εποί εποίκων προεγερτών επιτάχυνση/προέγερση

επι

Γ) έξο εξοχή

συμφωνία

εξο

επι επικών

εποί

 

   -    -   +    /   _    _

επιτάχυνση(</=χρόνους με Α)

   -    -   +    /   -    -    -    -   +    /   -    -    -    -   +    /   _    _

 -     +    -      /     _     _    

αναστολή

 -     +    -      /     -     -    

   -    -   +    /   -    - 

συμφωνία/επιτάχυνση(</= χρόνους με Α)

 -    -    +   /     +   -   

συμφωνία/επιτάχυνση(</=χρόνους με Α)

ουδέτερη

 +   -    -      /   +   -   +   -    -      /   +   -  

 +   -    -      /   +   -   +   -    -      /   +   -  

αναστολή

ουδέτερη

ουδέτερη

 -    -    +   /     +   -   

 +   -    -      /   -   +  

 -    -    +   /     -   +  -    -    +   /     -   +

επιτάχυνση(< /=χρόνους με Α)

αναστολή

   -    -   +    /   -    -    -    -   +    /   _    _

 -     +    -      /     -     +    

αναστολή

   -    -   +    /   _    _

 +   -    -      /   -   -  

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

αναστολή?

 +   -    -      /   -   -  

 -     +    -      /     +    -

 -     +    -      /     -     +    

αναστολή

αναστολή

 +   -    -      /   -   +  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

αναστολή

αναστολή

ουδέτερη

ουδέτερη

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ουδέτερηουδέτερη

 +   -    -      /   _    _  +   -    -      /   _    _

αναστολή?
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Συμπέρασμα 

Τα ελληνικά, ως γλώσσα με ελεύθερη εφαρμογή του τόνου,  ανήκουν 

θεωρητικά στις γλώσσες που η τονική πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλλει 

στη λεξική ταυτότητα. Σε τέτοια περίπτωση, θα μιλούσαμε για προσωδιακή 

λεξική επεξεργασία, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε περιπτώσεις 

γλωσσικών διαταραχών. Αν αξιοποιούνταν η υπερτμηματική πλευρά της 

γλώσσας,  μπορεί να διευκολύνονταν στη γλωσσική επεξεργασία άνθρωποι με 

ελλειμματική επεξεργασία της τμηματικής πλευράς. Η μελέτη που 

παρουσιάστηκε ήταν η πρώτη απόπειρα να μελετηθεί ο ρόλος της τονικής 

πληροφορίας κατά την αναγνώριση λέξεων. Το γεγονός ότι δε βρέθηκε τονική 

επίδραση, ενώ βρέθηκαν μη αναμενόμενες επιδράσεις στις ψευδολέξεις δεν 

ξέρουμε σε ποιο βαθμό αντανακλά τις διεργασίες λεξικής επεξεργασίας και 

αναγνώρισης. Θα χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών λεξικής 

αναγνώρισης για να διαπιστώσουμε εάν τα ευρήματα αυτής της μελέτης 

αποτυπώνουν χαρακτηριστικά των διεργασιών αναγνώρισης ελληνικών λέξεων. 

Σε ό, τι αφορά την αντίληψη λόγου, η μελέτη λέξεων που διαφέρουν μόνο στη 

θέση του τόνου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να εμφανιστεί τονική επίδραση,  

ως ο μόνος διακριτικός παράγοντας μεταξύ ίδιων κατά τα άλλα λέξεων, όπως 

στα ισπανικά και τα ολλανδικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Εξίσωση συλλαβών 

 

Διαφορ

ά d 

συχνότη

τας 

Διαφορ

ά 

διγραμμ.  

συχνότη

τας 

Διαφορά d 

αρ.φων.γειτ

όνων 

Διαφορά d 

αρ.ορθ.γειτ

όνων 

Διαφορά d 

αρ.ορθ.γειτ

όνων υψηλ. 

συχν 

Λόγος 

φωνο

λΚοο

ρτής 

Xa 0.36 0.81 0.37 -0.87 -0.31 6.64 

Psi -0.07 0.48 -0.41 0.00 -0.26 6.78 

Fi -0.70 0.55 0.00 0.44 0.54 7.60 

fa 0.03 0.72 0.34 0.00 0.00 6.10 

ti -0.37 -0.35 0.58 -0.20 0.82 7.42 

ste -0.46 0.12 1.00 0.17 0.45 4.24 

sko -0.02 0.27 0.41 0.20 -0.31 3.53 

ri -0.39 -0.53 0.80 0.91 0.87 3.23 

pro 0.05 -0.11 0.11 -0.23 -0.73 12.95 

pli 0.16 -0.11 -0.45 0.58 0.58 5.11 

pi 0.00 -0.86 -0.39 0.43 0.00 5.33 

ksi -0.22 0.59 0.62 0.18 0.31 4.57 

kse 0.14 -0.38 -0.82 0.00 0.41 11.94 

mi 0.12 0.08 0.14 -0.31 -0.41 7.81 

ma -0.06 0.35 0.00 0.00 0.41 7.41 

Li 0.06 -0.35 -0.94 -0.87 0.00 3.50 

La -0.04 -0.02 -0.19 0.62 0.00 4.78 

Ci -0.20 -0.78 -0.25 -0.54 -0.31 6.28 

Ko 0.24 -0.19 -0.49 0.00 -0.82 5.66 

Va 0.53 -0.57 0.87 -0.52 -0.58 4.60 

Άθροισ

μα -0.043 -0.014 0.065 0.000 0.033 6.51 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ 

 

 

  

χαμένε χαλίκι χαρίσω χαμάζε χαλάνο χασάρα χάζεμα χάλασα χάραζε χάραλη χάμασω χάριμι

ψημένη ψιχάλα ψηφίδα ψυχώνε ψηλώρο ψιθύνε ψύχωσε ψήλωνε ψίθυρο ψήμελα ψίχαδα ψήφινη

φιδάκι φυλάμε φυσάμε φιλέγα φιμώγα φυτάση φίλαγε φίμωση φύγατε φίσακι φύμελα φίδαμε

φανείτε φαμίλια φαντάρε φαλαίζα φαντάτε φαρύζα φάλαινα φάνταζα φάρυγγα φάνειρε φάμιτε φάνταλια

τηρήσωτιμήσω τυράκι τυπώμε τινάσε τυχάζε τύπωσε τίναζε τύχαμε τήρηζε τίσωμη τύρασω

στενάκι στερήσω στεφάνη στεγάυε στενέζα στερέζε στέγασε στέναζε στέρευε στέφακι στέρινη στένασω

σκονάκισκοτίσω σκοτώνω σκομέρα σκοράκα σκωβάλη σκόπευα σκόραρα σκώληκα σκόνανω σκότικι σκόσωτο

ρηγάδεςρημάτων ρυτίδας ρητόσαν ριζώρες ρυπάσαν ρήτορες ρίζωσαν ρύπαναν ρήδαγας ρήταμων ρήδιτες

προβάλωπροπέλα προθήκη προδώπη προβάσα προτύρε πρόδωσα πρόβαρε πρότυπη πρόβωλα πρόλεπω πρόθαλη

πληγιάσωπληρούμε πλιγούρι πληθαίμε πληττένε πλυνούτε πλήθαινε πλήττετε πλύνουμε πλήγιαμε πλήρουνε πλίγουσω

πηδάνε πιλάφι πινέζα πηνάλι πιθόκι πυθώκο πήλινη πίθηκο πύθωνα πήδαζα πίλανε πίνεκο

ξηγήσει ξηλώσει ξινίζει ξυλιάνου ξυλίνε ξυσούζει ξύλιαζε ξύλινου ξύσουμε ξήγειζη ξήσειλω ξίσινει

ξεφύγω ξεκίνα ξεκάνω ξεπέζε ξεφώσα ξενίτο ξέπεσα ξέφωτο ξένιζε ξέφυνα ξέκισα ξέκαλω

μιλούνε μυρίσει μισούσα μεινάσει μιζέσα μοιράτε μείνατε μίζεροι μοίρασα μίλουρει μύνιρε μίσουτε

μανάβηςμανάδων ματώσαν μαγέναν μαλώδων μαχίβης μάγευαν μάλωναν μάχιμες μάνασαν μάδωναν μάτωβαν

λιβάνια λιγώσει λυπάσαι λιθίσει λειπάνια λυνούσαι λίθινοι λείπατε λύνουμε λίβασαι λίγωνια λύπασει

λαβώσειλαμπάδα λαδώσει λαβούδα λαφύγγα λαρύνε λάβουνε λάφυρου λάρυγγα λάβωδα λάμπασει λάδωρει

κυλάνε κυνήγα κυδώνι κηρύσα κισήνα κυρώκα κήρυκα κίνησα κύρωσε κύλανι κύνηκα κίλιγα

κολπάκικοπιάρω κοπτήρα κοσέπια κορνάζε κοσμήρε κόπιαζε κόρναρε κόσμησε κόρπαρω κόπιακι κόπτηκι

βαλτώσειβαμβάκια βαπτίζει βανδάχοι βαρβούρα βατράβοι βάνδαλοι βάρβαρου βάτραχοι βάλτωκια βάμβασει βάπτικια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΞΙΣΩΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ 

 

 

 

 

NWAP=Προπαροξύτονες ψευδολέξεις 

NWP=Παροξύτονες ψευδολέξεις 

WAP=Προπαροξύτονες λέξεις 

WP=Παροξύτονες λέξεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV A,B,Γ,Δ 

ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΞΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ(Α) 

ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ(Β) 

ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΩΝ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ(Γ) 

ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΩΝ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ(Δ) 

Spelling= Oρθογραφία 

Logmean bigram token frequency (letters & ends) = Μέση λογαριθμική 

διγραμματική συχνότητα (γράμματα & άκρες)  

Cumulative bigram token probability (letters) = Συνολική διγραμματική 

συχνότητα(γράμματα) 

Logmean bigram token frequency (phonemes & ends) = Μέση λογαριθμική 

διγραμματική συχνότητα (φωνήματα)  

Cumulative bigram token probability (phonemes) = Συνολική διγραμματική 

συχνότητα (φωνήματα)  

Mean syllable token frequency, phonetic = Μέση συλλαβική συχνότητα, 

φωνητική 

Mean syllable token frequency, spelling = Μέση συλλαβική 

συχνότητα,ορθογραφική 

N phonological neighbors (standard: replace only) = Αριθ. φωνολογικών 

γειτόνων  

N orthographic neighbors (standard: replace only) = Αριθ.ορθογραφικών 

γειτόνων  

F (sum) phonological neighbors (standard: replace only) = Άθροισμα 

συχνότητας φωνολογικών γειτόνων  

F (sum) orthographic neighbors (standard: replace only) = Άθροισμα 

συχνότητας ορθογραφικών γειτόνων  

N (>F) phonological neighbors (standard: replace only) = Αριθ.φωνολ.γειτόνων 

υψηλότερης συχνότητας 

N (>F) orthographic neighbors (standard: replace only) = Αριθ.ορθογρ.γειτόνων 

υψηλότερης συχνότητας 

N phonological cohort= Αριθμός φωνολογικής κοορτής 
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N orthographic cohort= Αριθμός ορθογραφικής κοορτής 

OLD20= Ορθογραφική Απόσταση Levenshtein 
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ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (Α) 

spel

BGto

kfreq

LetS 

BGto

kprob

Let

BGto

kfreq

PhoS

BGto

kprob

Pho

mSyl

FreqT

okPh

mSyl

FreqT

okSp

nNeiP

ho

nNeiS

pe

NeiFr

eqPh

o

NeiFr

eqSp

e

nNeiF

Pho

nNeiF

Spe

nCoh

Pho

nCoh

Spe

OLD 

20

χαμένε 1.191 -18.18 1.379 -16.71 12.38 10.54 5 3 51.09 41.99 5 3 1530 1648 1.8
χαλίκι 1.1 -18.03 1.568 -15.3 10.41 3.592 6 0 49.67 0 2 0 1530 1648 1.95

χαρισω 0.741 -20.06 1.653 -16.68 8.359 5.283 5 4 21.69 14.95 3 2 1530 1648 1.85
ξηγήσει 0.763 -21.22 2.266 -16.91 12.71 1.868 4 1 35.96 0.03 2 0 513 112 2.35
ξηλώσει 0.739 -21.21 2.515 -16.93 13.05 1.755 6 4 2.3 62.93 1 2 513 112 1.8

ξινίζει 0.705 -21.76 1.943 -17.61 6.915 2.909 3 3 2.4 2.13 2 1 513 78 1.95
πηδάνε 0.721 -21.72 1.621 -17.26 8.666 3.358 8 6 5.62 4.43 3 2 2139 228 2.2
πιλάφι 0.968 -18.59 1.658 -16.32 7.907 4.353 0 0 0 0 0 0 2139 856 2.45
πινέζα 0.761 -20.18 1.183 -18.3 8.189 4.781 2 1 2.23 1.01 2 1 2139 856 2.45
φιδάκι 0.582 -21.71 0.761 -20.7 6.365 2.06 3 1 43.61 0.34 1 0 1725 951 2.35

φυλάμε 0.711 -19.83 1.135 -18.21 11.5 9.349 10 7 61.85 9.24 4 4 1725 668 1.8
φυσάμε 0.739 -20.13 1.503 -17.55 10.11 8.743 9 7 12.25 5.51 8 6 1725 668 2.1
ξεκίνα 0.899 -19.28 1.682 -19.12 8.744 414.2 2 1 1.15 1.08 0 0 2651 2652 2.1
ξεκάνω 0.731 -19.34 1.984 -17.7 7.31 414.2 2 2 0.37 1.15 2 2 2651 2652 2.1
ξεφύγω 0.234 -23.38 1.092 -20.1 1.662 414.2 2 2 0.3 13.4 0 1 2651 2652 2.7
φανείτε 1.406 -20.34 1.615 -17.61 10.42 4.885 1 0 67.02 0 1 0 912 988 2.45
φαμίλια 0.876 -22.56 0.406 -21.21 4.178 2.386 1 1 0.27 0.27 0 0 912 988 2.3
φαντάρε 1.384 -19.93 0.849 -18.72 2.354 2.226 5 2 5.82 3.18 4 2 912 988 2.05
ψημένη 0.811 -17.46 2.678 -16.82 13.48 9.438 4 2 0.74 0.47 0 0 848 298 1.9
ψιχάλα 0.375 -22.46 1.31 -19.83 3.546 2.114 2 1 3.28 0.17 2 1 848 95 2.6
ψηφίδα 0.284 -22.88 1.018 -22.56 2.559 1.486 2 2 1.32 1.32 2 2 848 298 2.35

πληγιάσω 0.755 -25.07 1.208 -20.39 2.212 1.149 1 2 0.07 1.15 1 2 733 558 2.8
πληρούμε 1.596 -19.69 1.327 -19.09 8.822 8.433 5 2 3.99 1.22 4 2 733 558 2.6
πλιγούρι 1.272 -21.46 1.118 -19.49 6.797 4.297 0 0 0 0 0 0 733 28 2.65
βαλτώσει 0.902 -23.82 1.334 -20.41 10.65 1.914 3 1 0.37 0.03 0 0 1427 1434 2.4
βαμβάκια 0.73 -24.99 0.35 -27.26 1.179 1.127 3 0 11.71 0 2 0 1427 1434 2.65
βαπτίζει 0.952 -22.52 1.085 -20.33 2.104 1.339 4 2 1.69 1.08 3 2 1427 1434 1.95
τηρήσω 0.994 -18.63 3.522 -14.19 16.28 4.942 8 3 50.82 29.81 5 2 1377 360 2.65
τιμήσω 0.917 -19.5 3.459 -14 13.49 5.952 7 2 15.53 4.57 3 1 1377 442 2.15
τυράκι 1.269 -18.76 2.444 -15.26 16.25 4.546 2 0 0.54 0 1 0 1377 498 1.95

σκονάκι 1.496 -20.1 1.61 -19.56 11.71 8.255 1 0 0.24 0 1 0 412 554 1.85
σκοτίσω 1.061 -21.68 2.196 -18.86 10.45 5.221 2 1 13.4 2.91 2 1 412 554 2.35
σκοτώνω 1.091 -20.4 2.181 -18.16 9.759 1.681 7 4 24.33 6.23 4 2 412 554 2.65
ρηγάδες 0.678 -23.26 0.951 -22.12 6.972 1.79 3 1 2.2 0.07 2 0 635 144 2.6
ρημάτων 1.196 -20.36 2.18 -18.17 13.64 6.789 11 4 39.14 11.64 8 4 635 144 1.65
ρυτίδας 0.71 -24.51 1.469 -21.5 14.82 4.67 1 1 1.42 1.42 1 1 635 220 2.5
κυλάνε 1.185 -18.44 1.887 -15.65 10.48 4.419 7 3 23.65 2.03 3 1 2122 928 1.9
κυνήγα 1.007 -18.47 1.743 -15.56 10.03 2.809 9 3 73.92 19.66 2 1 2122 928 2.3
κυδώνι 0.726 -19.9 2.024 -15.36 3.197 558.7 5 0 2.2 0 3 0 2122 928 2.65

μανάβης 1.273 -18.6 1.863 -17.79 11.1 10.66 2 0 4.26 0 1 0 2427 2475 2.8
μανάδων 1.546 -17.89 1.977 -17.39 11.21 10.74 3 3 39.35 39.35 1 1 2427 2475 1.95
ματώσαν 1.681 -18.46 2.655 -16.89 10.25 4.594 5 3 0.64 0.27 1 0 2427 2475 2.65
μιλούνε 1.46 -19.49 1.303 -17.41 7.551 4.17 5 3 55.28 36.37 3 2 2353 1039 1.8
μυρίσει 1.49 -19.39 3.251 -14.23 19.2 5.194 15 4 173.5 36.81 12 2 2353 545 1.7
μισούσα 1.499 -19.75 1.761 -17.09 4.437 2.607 4 2 4.64 4.36 2 2 2353 1039 1.85
λιβάνια 1.024 -21.61 0.316 -21.9 6.269 2.843 3 2 13.87 15.19 2 2 1417 741 2
λιγώσει 0.929 -21.13 1.732 -16.15 16.35 3.492 2 1 0.24 0.03 1 0 1417 741 1.85
λυπάσαι 1.153 -21.56 1.767 -17.28 11.86 4.424 6 2 11.4 10.79 2 2 1417 370 2.6
λαβώσει 0.692 -22.8 1.21 -18.34 12.34 2.451 2 2 0.27 0.27 2 2 1076 1106 1.95
λαμπάδα 0.76 -23.82 0.32 -24.22 2.9 2.072 3 1 0.78 0.14 0 0 1076 1106 2.35
λαδώσει 0.969 -21.18 1.523 -17.55 13.06 2.712 4 3 0.47 0.41 1 1 1076 1106 1.85
κολπάκι 0.911 -23.06 0.9 -22.55 7.427 3.902 3 2 0.85 0.2 1 0 2478 3724 1.95
κοπιάρω 1.28 -20.29 1.307 -18.86 5.268 3.576 1 0 0.03 0 0 0 2478 3724 2.9
κοπτήρα 1.613 -19.19 1.824 -18.99 6.451 6.126 1 0 0.47 0 1 0 2478 3724 2.6
στενάκι 2.037 -18.25 2.288 -17.83 12.06 8.603 2 0 0.51 0 2 0 729 767 2.05

στερήσω 1.142 -20.49 3.108 -16.55 8.331 2.178 7 4 13.94 10.08 4 2 729 767 2.5
στεφάνη 1.478 -18.72 2.207 -17.75 6.294 2.765 6 5 18.88 14.58 4 4 729 767 2.5
προβάλω 0.845 -20.45 1.497 -17.77 6.379 3.843 8 4 50.82 6.6 6 2 6539 5867 2.15
προπέλα 1.78 -17.8 1.98 -17.12 8.522 6.595 0 0 0 0 0 0 6539 5867 2.7
προθήκη 1.028 -20.09 1.91 -16.81 9.651 5.343 5 1 9.51 0.3 2 0 6539 5867 2.25
AVERAGE 1.031 -20.6 1.677 -18.3 8.942 34.18 4.133 2.017 17.23 7.02 2.283 1.167 1702 1318 2.247

STDEV 0.369 1.912 0.711 2.464 4.11 113.4 3 1.732 28.85 12.87 2.202 1.291 1322 1395 0.339
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χάζεμα 0.677 -19.36 0.654 -19.67 4.723 558.7 2 3 1.18 1.25 2 2 1530 1648 2
χάλασα 1.066 -18.81 1.227 -17.8 3.746 2.875 7 4 82.89 11.06 4 2 1530 1648 1.8
χάραζε 0.743 -18.95 0.812 -18.48 4.243 4.232 5 4 3.76 5.24 2 2 1530 1648 1.75
ξύλιαζε 0.431 -24.3 0.504 -22.3 1.561 0.664 0 0 0 0 0 0 513 322 2.65
ξύλινου 0.757 -22.01 1.733 -18.22 6.746 2.487 4 3 17.53 1.05 3 0 513 322 2.05
ξύσουμε 0.783 -21.65 1.804 -18.09 9.248 8.056 5 4 6.09 6.87 3 2 513 322 1.8
πήλινη 1.017 -18.97 2.73 -14.73 14.53 3.864 7 2 4.53 2.54 4 2 2139 228 2.1
πίθηκο 0.972 -18.69 1.884 -15.41 9.295 6.261 5 1 13.4 0.07 4 0 2139 856 2.6

πύθωνα 0.774 -19.3 1.86 -16 11.56 7.161 2 1 11.3 2.03 2 1 2139 538 2.3
φίλαγε 0.589 -21.01 0.643 -20.62 4.38 2.651 8 4 5.07 4.53 6 3 1725 951 1.9
φίμωση 0.63 -19.82 1.963 -16.14 12.8 4.218 6 1 2.37 0.1 2 0 1725 951 2.05
φύγατε 0.692 -20.36 1.045 -18.59 6.786 4.253 8 6 7.48 9.13 3 3 1725 668 1.75
ξέπεσα 0.803 -19.77 1.701 -19.71 4.2 414.2 4 3 0.91 0.37 3 2 2651 2652 1.85
ξέφωτο 0.602 -19.34 1.763 -18.24 6.223 414.2 2 1 0.47 0.41 0 0 2651 2652 2.7
ξένιζε 0.586 -19.55 1.333 -19.66 3.311 414.2 2 1 2.74 0.68 2 1 2651 2652 1.95

φάλαινα 1.543 -18.87 1.449 -16.76 9.545 7.821 0 0 0 0 0 0 912 988 2.4
φάνταζα 0.846 -21.49 0.474 -20.86 1.366 1.365 2 1 10.62 2.37 2 1 912 988 2.25
φάρυγγα 0.494 -24.27 0.579 -19.85 7.009 0.968 3 2 1.42 1.12 1 1 912 988 2.6
ψύχωσε 0.308 -21.91 1.636 -19.21 4.739 3.783 3 1 2.27 1.52 3 1 848 438 2.35
ψήλωνε 0.496 -19.8 2.052 -18.23 6.683 3.071 3 3 1.29 20.94 3 3 848 298 1.9
ψίθυρο 0.304 -23.43 1.759 -18.99 4.616 1.623 3 1 2.74 0.07 1 0 848 95 2.3

πλήθαινε 1.197 -22.42 1.617 -18.1 6.15 2.607 2 0 0.24 0 1 0 733 558 2.75
πλήττετε 0.924 -26.67 2.132 -18.07 9.968 3.602 1 0 0.07 0 0 0 733 558 2.7
πλύνουμε 1.556 -20.16 1.545 -18.18 8.708 7.991 7 2 3.69 0.51 6 2 733 44 1.9
βάνδαλοι 0.948 -23.86 1.008 -20.82 6.233 1.131 2 0 0.07 0 0 0 1427 1434 2.9
βάρβαρου 0.84 -23.27 0.531 -23.72 1.436 1.384 4 3 7.41 2.47 4 2 1427 1434 2.1
βάτραχοι 0.964 -24.14 0.96 -21.26 3.171 1.242 1 2 0.95 1.32 1 2 1427 1434 2.7
τύπωσε 1.043 -18.63 3.654 -13.4 18.36 3.586 5 3 126.7 0.51 2 0 1377 498 1.8
τίναζε 1.502 -16.15 2.154 -14.76 15.92 11.67 4 3 0.85 1.76 1 1 1377 442 1.9
τύχαμε 0.93 -19.51 1.835 -15.49 17.18 8.637 4 0 0.68 0 3 0 1377 498 2.15

σκόπευα 0.977 -23.2 1.161 -20.46 4.327 2.964 3 2 33.46 5.45 3 2 412 554 2.5
σκόραρα 1.826 -18.4 1.827 -18.72 6.715 6.687 3 2 14.41 5.68 3 2 412 554 2.5
σκώληκα 0.728 -22.9 1.857 -17.76 11.13 6.456 1 0 6.19 0 1 0 412 36 2.75
ρήτορες 1.229 -21.07 1.848 -20.04 12.22 6.628 2 2 0.78 0.78 1 1 635 144 2.4
ρίζωσαν 0.669 -22.6 1.161 -21.52 7.217 4.771 2 0 0.17 0 0 0 635 264 2.45
ρύπαναν 1.19 -21.76 1.799 -19.71 9.801 3.898 2 0 0.2 0 1 0 635 220 2.6
κήρυκα 0.986 -19.21 2.483 -13.98 16.13 7.626 4 0 16.61 0 4 0 2122 176 2.25
κίνησα 1.298 -18.54 2.866 -14.52 10.22 3.198 14 6 254 241 9 5 2122 494 1.65
κύρωσε 1.073 -17.71 2.462 -14.75 9.525 4.4 6 4 8.73 7.17 4 1 2122 928 1.65
μάγευαν 1.048 -21.86 0.974 -19.94 4.914 4.437 2 2 1.73 1.69 2 1 2427 2475 2.35
μάλωναν 1.983 -16.29 2.537 -15.66 6.542 4.269 4 2 1.18 0.17 1 0 2427 2475 1.85
μάχιμες 1.197 -19.5 1.699 -17.72 6.104 4.281 4 2 5.95 0.78 2 1 2427 2475 2.15
μείνατε 2.573 -16.9 2.79 -14.69 15.08 10.65 10 4 31.19 11.33 7 3 2353 225 1.85
μίζεροι 1.301 -18.63 1.607 -15.94 9.844 2.009 6 2 2.03 0.34 2 1 2353 1039 2.4

μοίρασα 1.488 -20.64 1.994 -16.91 7.39 4.104 5 4 10.25 22.97 4 4 2353 153 2.1
λίθινοι 0.746 -24.54 1.738 -16.65 12.22 2.347 3 1 1.01 0.17 3 1 1417 741 2.35
λείπατε 1.384 -21.16 1.84 -16.93 13.52 7.333 6 4 9.64 0.34 5 2 1417 162 1.75
λύνουμε 1.395 -19.16 1.357 -17.13 13.57 8.908 13 3 52.58 6.83 7 1 1417 370 1.8
λάβουνε 0.952 -21.38 0.763 -19.39 6.29 3.892 6 2 11.4 10.79 3 2 1076 1106 1.85
λάφυρου 1.008 -20.19 0.877 -19.09 4.084 2.228 2 0 2.27 0 2 0 1076 1106 2.4
λάρυγγα 0.542 -24.66 0.652 -19.6 8.521 1.653 2 2 0.74 1.96 0 1 1076 1106 2.7
κόπιαζε 1.141 -19.99 0.735 -21.33 3.658 3.303 2 1 0.34 0.27 1 1 2478 3724 2.45
κόρναρε 1.411 -20.56 1.433 -20.19 4.079 3.874 1 0 0.14 0 1 0 2478 3724 2.75
κόσμησε 1.315 -19.88 1.422 -18.6 6.213 5.92 4 1 1.01 0.03 3 0 2478 3724 2.35
στέγασε 1.545 -19.12 1.758 -18.89 4.403 4.302 4 3 9.64 6.36 2 1 729 767 2
στέναζε 1.525 -18.04 1.69 -18.56 7.971 7.966 3 3 1.29 1.01 2 1 729 767 2
στέρευε 1.339 -21.11 1.737 -18.24 2.532 1.65 2 2 0.37 0.88 2 2 729 767 2.05

πρόδωσα 1.087 -20.09 1.816 -18.36 5.153 3.648 3 2 5.92 3.79 2 1 6539 5867 2.25
πρόβαρε 1.274 -19.04 1.443 -18.61 5.2 4.396 4 2 8.15 5.68 3 1 6539 5867 2
πρότυπη 1.2 -20.7 3.025 -15.83 16.11 3.471 5 2 160 67.36 4 2 6539 5867 1.8

AVERAGE 1.041 -20.59 1.607 -18.18 7.918 34.16 3.983 1.983 16.17 8.013 2.533 1.167 1702 1277 2.198
STDEV 0.418 2.191 0.676 2.198 4.265 113.4 2.728 1.501 42.06 32.04 1.873 1.122 1322 1415 0.341
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χαμάζε 0.648 -19.66 0.705 -19.16 4.723 558.7 2 2 0.54 0.54 2 2 1530 1648
χαλάνο 1.33 -17.51 1.376 -16.61 6.725 4.878 7 6 6.12 5.72 7 6 1530 1648 1.95
χασάρα 1.206 -18.45 1.404 -17.49 4.722 4.668 5 2 5.48 3.35 5 2 1530 1648 2.5

ξυλιάνου 0.946 -23.62 0.666 -21.19 1.576 0.679 0 0 0 0 0 0 513 322 2.9
ξυλίνε 0.539 -21.54 2.28 -17.27 10.17 4.369 6 3 18.57 17.15 6 3 513 322 2.75

ξυσούζει 0.59 -25.23 0.889 -22.49 2.24 0.818 0 0 0 0 0 0 513 322 3.2
πηνάλι 1.67 -16.25 3.128 -13.41 16.56 9.422 2 0 1.39 0 2 0 2139 228 2.4
πιθόκι 0.758 -20.98 1.138 -18.64 9.045 3.624 2 0 0.95 0 2 0 2139 856 2.85

πυθώκο 0.329 -24.73 1.169 -18.35 7.575 3.102 1 0 0.47 0 1 0 2139 538 2.85
φιλέγα 0.627 -20.57 0.775 -19.44 3.876 2.824 3 2 0.78 0.68 3 2 1725 951 2.4
φιμώγα 0.403 -22.55 0.945 -18.45 3.734 1.22 1 1 0.14 0.14 1 1 1725 951 3
φυτάση 1.132 -17.53 2.1 -16.62 16.72 9.587 3 0 4.33 0 3 0 1725 668 2.6
ξεπέζε 0.428 -21.28 0.955 -21.48 3.764 414.2 1 1 0.17 0.17 1 1 2651 2652 2.1

ξεφώσα 0.475 -20.48 1.555 -19.34 1.787 414.2 2 2 0.44 0.44 2 2 2651 2652 1.9
ξενίτο 1.132 -18.35 2.328 -17.95 8.182 414.2 1 1 0.17 0.17 1 1 2651 2652 1.9

φαλαίζα 0.762 -21.52 0.567 -20.96 2.661 0.94 1 1 0.24 0.24 1 1 912 988 2.95
φαντάτε 1.553 -19.68 1.026 -18 6.061 4.555 3 2 2.77 2.4 3 2 912 988 2.25
φαρύζα 0.36 -22.96 0.832 -19.4 6.936 1.035 3 0 0.95 0 3 0 912 988 2.75
ψυνώχε 0.225 -24.43 1.598 -19.08 4.94 1.494 2 0 0.54 0 2 0 848 438 3.15
ψηλώρο 0.474 -19.86 2.003 -18.2 4.858 2.099 0 0 0 0 0 0 848 298 2.85
ψιθύνε 0.288 -24.06 1.912 -18.55 6.442 2.595 1 0 0.07 0 1 0 848 95 2.85
τυπώμε 0.952 -18.95 3.502 -12.71 23.16 8.189 4 3 124.9 1.45 4 3 1377 498 2.45
τινάσε 2.543 -15.13 4.017 -13.13 18.67 14.32 4 2 0.78 2.17 4 2 1377 442 2.35
τυχάσε 0.968 -19.54 2.013 -15.83 12.38 4.034 2 1 0.95 0.03 2 1 1377 498 3

σκομέρα 1.992 -17.24 1.957 -17.73 11.42 11.1 0 0 0 0 0 0 412 554 2.95
σκοράκα 1.793 -18.46 1.676 -18.85 9.051 9.026 1 1 0.07 0.07 1 1 412 554 2.55
σκωβάλη 0.495 -24.09 1.189 -20.17 6.521 1.803 0 0 0 0 0 0 412 36 3.15
ρητόσαν 1.142 -22.55 1.918 -20.18 12.29 6.701 3 0 0.24 0 3 0 635 144 2.75
ριζώρες 0.682 -21.55 1.119 -21.39 7.144 4.698 1 0 0.51 0 1 0 635 264 2.85

ρυπάσαν 0.873 -23.91 1.518 -21.43 10.12 4.214 1 1 0.07 0.07 1 1 635 220 2.85
πληθαίμε 1.151 -22.12 1.373 -18.77 10.26 7.96 2 1 0.27 0.1 2 1 733 558 2.9
πληττένε 0.93 -26.33 2.125 -17.8 8.991 2.592 4 1 3.38 0.07 4 1 733 558 3.6
πλυνούτε 1.532 -21.22 1.278 -20.63 5.571 3.649 2 1 0.1 0.03 2 1 733 44 2.9
βανδάχοι 0.674 -26.17 0.638 -23.34 2.86 0.931 1 1 0.17 0.17 1 1 1427 1434 3.4

βαρβούρα 0.771 -24.04 0.532 -23.7 4.142 4.079 1 0 0.78 0 1 0 1427 1434 2.75
βατράβοι 0.895 -24.08 0.917 -21.69 1.865 1.211 2 1 0.2 0.14 2 1 1427 1434 3
κηρύσα 0.957 -19.58 2.487 -15.2 11.43 2.888 8 1 10.83 0.61 8 1 2122 176 2.7
κισήνα 2.043 -15.37 3.894 -12.37 21.13 11.61 5 0 5.89 0 5 0 2122 494 2.75
κυρώκα 0.785 -19.97 1.883 -15.52 11.96 6.927 1 0 0.61 0 1 0 2122 928 2.75
μαγέναν 1.941 -17.26 1.46 -18.74 5.083 4.624 2 2 2 0.34 2 2 2427 2475 2.8
μαλώδων 0.762 -21.05 1.664 -17.79 6.488 4.167 2 2 0.1 0.1 2 2 2427 2475 2.55
μαχίβης 0.641 -22.23 1.091 -20.35 6.044 4.21 2 1 1.76 0.14 2 1 2427 2475 2.95
μεινάσει 2.87 -17.5 3.371 -13.92 20.02 8.41 5 1 23.24 0.47 5 1 2353 225 2.55
μιζέσα 0.872 -18.71 1.276 -17.86 4.545 2.717 1 1 0.81 0.81 1 1 2353 1039 2.85

μοιράτε 1.637 -20.26 2.239 -15.92 11.32 6.575 8 2 19.72 8.42 8 2 2353 153 2.3
λιθίσει 0.87 -22.85 2.102 -15.68 17 3.087 8 0 6.94 0 8 0 1417 741 2.5

λειπάνια 1.578 -22.74 0.471 -20.79 8.802 4.109 3 0 15.7 0 3 0 1417 162 2.85
λυνούσαι 1.406 -22.42 1.521 -17.32 8.768 1.336 4 0 2.03 0 4 0 1417 370 2.9
λαβούδα 0.561 -24.54 0.389 -23.03 3.048 2.189 1 0 0.64 0 1 0 1076 1106 2.7
λαφύγγα 0.469 -24.17 0.493 -20.34 3.745 1.75 3 1 2.33 1.08 3 1 1076 1106 3.4
λαρύνε 0.937 -20.17 1.891 -16.49 12.17 3.9 1 1 2.4 2.4 1 1 1076 1106 2.7
κοσέπια 1.977 -18.26 1.366 -19.1 6.402 5.949 0 0 0 0 0 0 2478 3724 2.8
κορνάζε 0.942 -21.2 0.947 -21.44 3.373 3.296 1 1 0.1 0.1 1 1 2478 3724 2.5
κοσμήρε 1.13 -21.02 1.049 -20.37 4.174 3.852 2 1 0.61 0.2 2 1 2478 3724 2.95
στεγαύε 0.944 -23.05 1.087 -20.35 2.115 1.36 2 2 1.86 1.86 2 2 729 767 2.75
στενέζα 1.034 -21.14 1.305 -20.63 4.523 2.982 1 1 0.61 0.61 1 1 729 767 2.9
στερέζε 1.097 -20.05 1.345 -19.96 2.076 1.946 1 2 0.03 0.61 1 2 729 767 2.75

προδώπη 0.809 -21.58 1.798 -18.08 8.626 3.395 4 0 8.09 0 4 0 6539 5867 2.9
προβάσα 1.299 -19.18 1.54 -18.88 4.974 4.253 2 2 7.14 7.14 2 2 6539 5867 2.85
προτύρε 1.359 -20.27 2.551 -16.75 12.87 3.866 1 0 50.95 0 1 0 6539 5867 2.95
AVERAGE 1.036 -21.02 1.572 -18.61 7.974 34.05 2.367 0.95 5.682 1.003 2.367 0.95 1702 1277 2.79

STDEV 0.553 2.625 0.821 2.582 5.158 113.4 2.008 1.08 17.58 2.687 2.008 1.08 1322 1415 0.287
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ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΙΣ (Δ) 

χάραλη 1.217 -17.06 1.597 -15.65 9.166 4.785 9 4 7.14 10.79 9 4 1530 1648 2.35
χάμασω 0.633 -21.13 1.195 -18.28 6.321 4.938 2 2 0.44 0.44 2 2 1530 1648 2.75
χάριμι 1.028 -18.85 1.613 -16.27 10.16 6.265 4 2 12.08 0.91 4 2 1530 1648 2.1
ξήγειζη 0.491 -22.08 1.219 -19.14 3.896 0.882 4 0 0.51 0 4 0 513 112 3.75
ξήσειλω 0.556 -23.48 2.569 -16.76 13.05 1.755 1 0 0.37 0 1 0 513 112 3.55
ξίσινει 1.061 -21.15 3.612 -15.38 15.73 3.216 2 0 5.41 0 2 0 513 78 3
πήδαζα 0.361 -23.78 0.772 -20.2 4.947 1.179 3 1 0.27 0.03 3 1 2139 228 2.45
πίλανε 1.423 -17.9 2.011 -16.01 10.34 6.106 11 3 35.63 19.32 11 3 2139 856 1.95
πίνεκο 1.763 -16.74 2.449 -14.68 11.09 7.604 2 1 11.3 1.73 2 1 2139 856 2.6
φίσακι 0.77 -20.72 1.25 -18.79 6.651 2.302 8 3 94.93 1.01 8 3 1725 951 2.85
φύμελα 0.965 -17.69 1.425 -16.62 11.5 9.349 0 0 0 0 0 0 1725 668 2.65
φίδαμε 0.68 -20.44 0.915 -19.46 9.829 8.672 4 1 3.92 47.54 4 1 1725 951 2
ξέφυνα 0.667 -19.12 1.817 -18.14 8.08 414.2 4 2 35.9 0.3 4 2 2651 2652 2.15
ξέκισα 0.718 -20.53 1.519 -20.3 2.582 414.2 2 1 35.56 35.52 2 1 2651 2652 2.2
ξέκαλω 0.592 -19.92 1.744 -17.78 6.708 414.2 1 1 0.03 0.03 1 1 2651 2652 2.95
φάνειρε 1.193 -20.99 1.295 -18.55 6.714 2.557 2 1 67.12 0.1 2 1 912 988 2.9
φάμιτε 0.848 -20.47 1.251 -18.78 8.836 5.545 1 0 0.1 0 1 0 912 988 2.7
φάνταλια 1.602 -21.14 0.331 -20.47 1.402 1.397 1 1 0.03 38.67 1 1 912 988 2.8
ψήμελα 0.789 -17.5 2.106 -17.42 10.78 9.439 1 1 0.2 0.2 1 1 848 298 2.85
ψίχαδα 0.257 -24.7 0.95 -22.14 1.871 1.266 1 1 0.1 0.1 1 1 848 95 2.9
ψήφινη 0.36 -21.77 1.739 -19.85 6.932 2.332 3 1 45.4 22.87 3 1 848 298 2.35
πλήγιαμε 1.123 -22.56 1.21 -19.3 8.578 8.183 0 0 0 0 0 0 733 558 2.8
πλήρουνε 1.606 -20.27 1.402 -19.27 4.709 3.081 5 2 9.03 0.74 5 2 733 558 2.65
πλίγουσω 0.744 -24.97 1.059 -20.2 2.203 0.842 1 0 0.2 0 1 0 733 28 3.4
βάλτωκια 0.471 -29.73 0.413 -27.9 0.97 0.915 0 0 0 0 0 0 1427 1434 3.6
βάμβασει 0.982 -22.26 1.044 -20.4 10.86 2.125 1 0 8.15 0 1 0 1427 1434 3.4
βάπτικια 1.215 -23.06 0.784 -23.77 1.235 1 0 1 0 0.03 0 1 1427 1434 2.95
τήρηζε 0.42 -23.37 2.002 -15.33 15.1 4.727 6 1 23.48 6.33 6 1 1377 360 2.65
τίσωμη 1.229 -17.45 3.486 -13.95 13.49 5.952 2 0 5.38 0 2 0 1377 442 2.8
τύρασω 0.89 -20 2.932 -15.11 13.35 4.123 4 0 1.96 0 4 0 1377 498 2.9
σκόνανω 1.339 -20.08 2.123 -18.11 11.09 8.244 0 0 0 0 0 0 412 554 2.95
σκότικι 1.682 -19.24 2.176 -17.81 13.35 5.644 3 0 10.83 0 3 0 412 554 2.9
σκόσωτο 1.273 -20.35 1.929 -19.5 7.484 6.105 0 0 0 0 0 0 412 554 2.95
ρήδαγας 0.452 -26.72 0.883 -22.84 6.7 1.518 0 0 0 0 0 0 635 144 2.9
ρήταμων 0.881 -22.81 1.623 -20.53 11.86 6.64 0 0 0 0 0 0 635 144 3
ρήδιτες 0.733 -24.19 1.691 -20.26 12.56 4.86 1 1 0.41 0.41 1 1 635 144 2.9
κύλανι 1.259 -18.04 2.101 -15.39 4.324 558.7 1 2 0.54 3.76 1 2 2122 928 2.8
κύνηκα 1.432 -17 2.861 -13.3 14.92 7.693 15 2 98.12 5.07 15 2 2122 928 2.55
κίλιγα 0.799 -20.44 1.388 -16.21 10.38 3.567 3 2 4.36 0.24 3 2 2122 494 2.6
μάνασαν 2.218 -17.56 2.415 -17.38 11.58 11.16 1 1 0.1 0.1 1 1 2427 2475 2.3
μάδωναν 1.546 -17.89 1.977 -17.39 5.41 4.158 2 2 0.51 0.51 2 2 2427 2475 2.35
μάτωβαν 0.874 -21.65 1.751 -17.83 9.765 4.1 2 2 0.27 0.27 2 2 2427 2475 2.55
μίλουρει 1.616 -20.94 1.327 -17.46 9.893 2.663 0 0 0 0 0 0 2353 1039 3.55
μύνιρε 0.841 -20.98 2.102 -16.43 9.339 3.233 3 0 1.56 0 3 0 2353 545 2.85
μίσουτε 1.642 -19.4 1.363 -18.7 8.37 5.078 6 3 2.06 1.69 6 3 2353 1039 2.95
λίβασαι 0.905 -22.27 1.187 -18.39 9.324 2.838 1 0 0.68 0 1 0 1417 741 2.95
λίγωνια 0.946 -21.54 0.352 -21.09 6.686 2.503 3 0 0.24 0 3 0 1417 741 2.75
λύπασει 1.376 -19.92 2.223 -16.15 18.47 5.417 5 2 1.73 0.71 5 2 1417 370 2.85
λάβωδα 0.26 -25.4 0.563 -21.76 3.183 1.974 1 1 0.64 0.64 1 1 1076 1106 2.55
λάμπασει 1.33 -22.94 0.651 -21.17 12.06 2.549 1 0 0.71 0 1 0 1076 1106 2.9
λάδωρει 0.879 -21.89 1.272 -18.15 9.483 2.432 5 3 0.85 0.54 5 3 1076 1106 2.85
κόρπαρω 0.696 -24.4 1.121 -21.88 4.965 3.551 0 0 0 0 0 0 2478 3724 2.95
κόπιακι 1.524 -20.21 0.995 -20.6 7.744 3.94 3 0 0.27 0 3 0 2478 3724 2.8
κόπτηκι 1.238 -21.03 1.943 -18 7.692 3.929 0 0 0 0 0 0 2478 3724 2.85
στέφακι 1.197 -20.47 1.563 -19.34 5.813 2.362 4 2 6.83 6.53 4 2 729 767 2.65
στέρινη 2.183 -17.03 3.498 -15.65 11.71 6.079 4 0 12.15 0 4 0 729 767 2.55
στένασω 1.493 -19.5 2.683 -17.68 9.155 8.18 2 2 0.1 0.1 2 2 729 767 2.7
πρόβωλα 0.579 -23.48 1.319 -18.78 5.827 3.993 2 1 61.54 0.07 2 1 6539 5867 2.35
πρόλεπω 1.144 -19.74 2.246 -16.08 11.71 4.47 1 1 0.07 0.07 1 1 6539 5867 2.95
πρόθαλη 1.282 -18.65 1.857 -16.88 10.16 5.163 3 0 117 0 3 0 6539 5867 2.6
ΑVERAGE 1.038 -20.94 1.648 -18.44 8.635 34.1 2.617 0.95 12.1 3.456 2.617 0.95 1702 1314 2.772
STDEV 0.451 2.593 0.747 2.56 3.878 113.4 2.811 1.032 25.77 9.608 2.811 1.032 1322 1398 0.368
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

spel freq spel freq spel freq

έξοχη 4.263 κέρασε 0.541 απόχη 0.778

άπορους 0.947 μάνικα 0.846 γενναία 8.864

άρρυθμοι 0.068 άλυτες 0.237 γεράνια 0.406

έρωτας 24.732 σχόλιο 31.025 διαίτης 0.338

δίαιτα 4.466 κάμαρα 0.981 εποίκων 1.962

έβγαιναν 7.511 έκλαιγε 5.853 κοντύνει 0.101

έλειπαν 7.105 διάβαση 1.759 πιλότος 7.037

ένοικοι 2.064 έμενε 21.112 προσέχει 5.244

έποικοι 1.793 άσβεστο 0.609 συκώτι 3.214

εύλογο 9.067 άτσαλη 0.271 σινάφι 0.643

όμιλοι 4.297 άφησαν 28.521 μητέρας 27.337

άπαντες 6.394 έξοδο 33.765 φλογέρα 0.744

πρόσεχε 3.958 εύφορους 0.034 φιλάκια 0.372

σώθηκε 3.789 λείπαμε 0.034 πολίτης 46.385

πάροδο 10.894 άρρενα 1.353 μετόχι 0.913

AVERAGE 6.090 8.463 6.956

STDEV 5.970 12.898 12.944

εξοχή 2.943 κεράσει 0.677 αποχή 20.672

απορώ 3.823 μανίκι 3.417 γενεών 4.432

αριθμοί 16.646 καμάρι 4.567 γερανός 1.252

ερωτά 5.718 εκλέγει 2.368 διετή 4.263

διετή 4.263 εμένα 0.034 επική 1.556

απαντούν 15.191 ασβέστη 1.184 κοντινό 9.947

παρωδεί 0.338 ατσάλι 1.928 πυλωτή 0.068

ευγενής 3.248 αφίσες 8.391 προσεχώς 3.451

ελλιπή 5.819 εξόδων 17.830 σηκωτό 0.609

ενικό 1.083 εφόρου 2.131 συναφή 6.699

επική 1.556 λυπάμαι 8.492 μυτερές 0.203

ευλογεί 0.778 αρένα 5.210 πωλητή 4.838

ομιλεί 5.244 σχολείο 74.669 φυλακών 15.259

σωθικά 1.590 διαβάσει 21.822 φλογερά 0.203

προσεχές 10.015 αλήτες 1.895 μετοχή 24.596

AVERAGE 5.217 10.909 15 6.537

STDEV 5.020 19.45713 7.772

ante-ult(3-1) ante-pen(3-2) pen-ult(2-1)
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