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Καλοσήρθατε στον κόσμο της κλινικής παρέμβασης για άτομα με διαταραχές στους 
ήχους της ομιλίας! Είστε έτοιμοι να μάθετε για μερικές από την πιο συχνός εμφανιζό-
μενες διαταραχές επικοινωνίας με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι λογοθεραπευ-

τές  (ΛΓΘ) στην καθημερινή κλινική του πράξη. Χρησιμοποιούμε τον όρο κλινική για να υπο-
δηλώσουμε ότι αυτό το βιβλίο εστιάζει στο πώς εσείς, ως κλινικοί, θα θεραπεύσετε και θα δι-
αχειριστείτε διαταραχές που σχετίζονται με την παραγωγή ομιλίας. Αυτή η προσέγγιση δια-
φέρει από τη μελέτη των ήχων της ομιλίας από την οπτική γωνία της φωνητικής, της γλωσ-
σολογίας ή της ακουστικής, καθεμιά από τις οποίες συχνά αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα 
σπουδών/μελέτης. Παρόλο που οι γνώσεις από αυτούς τους τομείς αποτελούν σημαντικές βα-
σικές πληροφορίες για τη μελέτη μας σχετικά με τις διαταραχές στους ήχους ομιλίας, το ξε-
χωριστό χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι εστιάζει σε άτομα, κυρίως παιδιά, που 
έχουν δυσκολία στη εκμάθηση της παραγωγής και στην κατάλληλη χρήση των ήχων ομιλίας 
της γλώσσας.

ΈΝΑΣ ΈΞΈΛΙΣΣΌΜΈΝΌΣ ΤΌΜΈΑΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ 

Οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή των ήχων της ομιλίας δεν είναι σίγουρα ένα καινού-
ριο πεδίο μελέτης. Μια από τις πρώτες εργασίες που ήταν από τον Samuel Potter και λεγό-
ταν Speech and its defects ( Η Ομιλία και τα ελαττώματα της), για παράδειγμα, δημοσιεύτηκε 
το 1882. Σύμφωνα με τους Moore  & Kester (1953), επίσημες μελέτες από αυτό που τότε απο-
καλούταν διόρθωση της ομιλίας άρχισαν  να πληθαίνουν  την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώ-
να. Οργανωμένες προσπάθειες  να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα στα δημόσια σχο-
λεία φαίνεται να είχε ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες  ήδη από το 1910 στο Σικάγο, Ιλινό-
ις, και το 1916 στην Πόλη της Νέας Υόρκης. Περίπου την ίδια περίοδο, μελέτες της επιπολα-
σμού των διαταραχών ομιλίας   σε παιδιά σχολικής ηλικίας άρχισαν να εμφανίζονται, με επί-
σημες αναφορές να εμφανίζονται από περιοχές όπως το Saint Louis, Missouri  (Wallin, 1916)  
και  Madison, Wisconsin ( Blanton, 1916). Η αυξανόμενη ανησυχία για τις δυσκολίες με 
τους ήχους της ομιλίας και άλλες διαταραχές επικοινωνίας είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουρ-
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γία το 1925 της Αμερικανικής Ακαδημίας για τη Διόρθωση της Ομιλίας (American Academy 
Of Speech Correction), που ήταν o προκάτοχος του σημερινού επαγγελματικού φορέα, του 
Αμερικανικού Οργανισμού Ομιλίας Λόγου Ακοής (American Speech Language Hearing 
Association, ASHA) (Moore & Kester, 1953).
Περνώντας ο χρόνος, η καταγραφή του επιπολασμού των διαταραχών επικοινωνίας συνέχι-

σε να παρουσιάζει ενδιαφέρον ( πχ Burdin, 1940; Carhart, 1939; Louttit & Halls, 1936; Mills 
& Streit, 1942; Morley, 1952),  αλλά σύντομα οι κλινικοί άρχισαν να έχουν ένα έντονο ενδια-
φέρον στον να κατανοήσουν επίσης και την υποκείμενη φύση αυτών των προβλημάτων. Αυ-
τό πιθανώς ήταν το κίνητρο της αρχικής έκδοσης του Περιοδικού των Διαταραχών Ομιλί-
ας (Journal of Speech Disorders) το 1936; η επιθυμία να υπάρχει μια επιστημονική βάση για 
αυτό το έργο, επίσης πιθανώς να οδήγησε στην έκδοση της πρώτης έκδοσης του κλασσικού 
συγγράμματος Διόρθωση Ομιλίας: Αρχές και Μέθοδοι (Speech Correction: Principles and 
Methods) (Van Riper, 1939).  Ένας μεγάλος αριθμός περιοδικών και συγγραμμάτων ακολού-
θησε καθώς το εύρος της έρευνας που σχετιζόταν με τις παθήσεις αυτές διευρύνθηκε. Το σύγ-
γραμμα που διαβάζεις αυτή τη στιγμή ακολούθησε αυτή την παράδοση.  
Καθώς η βάση των γνώσεων μας μεγάλωσε, το ίδιο επίσης έκανε  και ο εστίασης μας σχετικά 

με τους ήχους της ομιλίας. Σε κάτι επιμέρους, μέχρι το δεκαετία του 1960,  το πεδίο των διαταρα-
χών λόγου σε παιδιά,  είχε μόλις αναγνωρισθεί  σαν κάτι που ανήκει στην δικαιοδοσία του Λογο-
θεραπευτή. Στην πραγματικότητα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις κατά πόσο το επάγγελμα της Λο-
γοθεραπείας θα πρέπει να εμπλακεί με τη μελέτη των γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά και να 
εργαστεί με το πληθυσμό αυτό. Το ενδιαφέρον για τισ διαταραχές λόγου ενηλίκων είχε, ωστόσο, 
ήδη προκύψει. Οι τραυματισμοί του εγκεφάλου που υπέστησαν οι στρατιώτες στο Β ‘Παγκόσμιο 
Πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπολασμού της αφασίας και των κινητικών διατα-
ραχών ομιλίας των ενηλίκων. Για πολλά χρόνια, ωστόσο, μας απασχολούσαν περισσότερο με τα 
λάθη στην παραγωγή των ήχων της ομιλίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες.
  Η επιθυμία για καλύτερη έκβαση οδήγησε σε πολλές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης 

της εστίασης στα μικρά παιδιά. H ιδέα ήταν να παρεμβαίνουμε νωρίτερα, ώστε να δουλεύου-
με με τα παιδιά σε μικρότερες ηλικίες, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη έντονα ριζωμένων κα-
κών συνηθειών. Αυτή η εστίαση επίσης, καθοδηγήθηκε από τη ψήφιση  πολλών νομοσχεδί-
ων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ( πχ. Νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση όλων των Αναπή-
ρων Παιδιών το 1975 και η Τροπολογίες για την Εκπαίδευση των Αναπήρων το 1986) η οποία 
εγκαθίδρυσε την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών πρώτα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλι-
κίας 3-5 ετών) και, στη συνέχεια, σε βρέφη και νήπια (από τη γέννηση έως 3 ετών). Δεν ήταν 
πλέον αρκετό για ΛΓΘς να επικεντρωθούν στο πώς να διορθώσουν ένα διαταραγμένο ήχο /s/ 
ή /ρ / σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Τώρα έπρεπε να σκεφτούμε τα παιδιά που παράγουν λάθη σε 
πολλούς ήχους και ήταν συχνά πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητά όταν μιλούσαν. Μαζί με το 
ενδιαφέρον μας για το παιδί  με διαταραχές στο λόγο, στη συνέχεια αρχίσαμε να σκεπτόμαστε 
για τη σχέση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου καθώς είδαμε ότι τα παιδιά με διαταρα-
χές στους ήχους της ομιλίας μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για δυσκολίες στην ανά-
γνωση και άλλες σημαντικές προκλήσεις με τη μάθηση στην τάξη. Οι κλινικοί άρχισαν επί-
σης να αναφέρονται σε παιδιά με συνυπάρχουσες (ή συννοσηρές) δυσκολίες με τις άλλες πτυ-
χές της επικοινωνίας. ίσως, για παράδειγμα, έχουν διαταραχές στους ήχους της ομιλίας και μια 
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διαταραχή φωνής, διαταραχές στους ήχους της ομιλίας και μία διαταραχή της γλωσσικής έκ-
φρασης, ή διαταραχές στους ήχους της ομιλίας και διαταραχή ροής της ομιλίας (δηλαδή να εί-
ναι κάποιος που παρουσιάζει τραυλισμό).
  Το πεδίο της λογοθεραπείας έπρεπε επίσης να ασχοληθεί με μια μεταβαλλόμενη προοπτι-

κή για το τι συνιστά «κανονική» ομιλία. Δημοσιεύσεις, όπως το άρθρο του κοινωνιογλωσσο-
λόγου  William Labov το 1969 με τίτλο «Η λογική της μη τυπικής Αγγλικής Γλώσσας» μας 
ανάγκασε να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά για τις έννοιες της διαφοράς και της διαταραχής. 
Αν  οι διάλεκτοι διέπονται από κανόνες για τις παραλλαγές που παρατηρούνται σε μια γλώσσα 
οι οποίες είναι αποδεκτές ως κανονικές από μια κοινότητα ομιλητών, ποιοι είμαστε εμείς που 
πρέπει να τις ορίσουμε ως διαταραχές ομιλίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν; Από την άλ-
λη πλευρά η κοινότητα που μιλάει μία διάλεκτο πιθανό περιλαμβάνει παρόμοια ποσοστά των 
ατόμων που αγωνίζονται να μάθουν να επικοινωνούν. Το να επιλέξεις αν η ομιλία ενός  συγκε-
κριμένου ομιλητή έχει καταδείξει τα συνήθη χαρακτηριστικά της διαλέκτου που είναι διαφο-
ρετική από τη δική μας ή αν τα χαρακτηριστικά της ομιλίας του είναι μια διαταραχή που πρέ-
πει να αντιμετωπισθεί είναι συχνά μια πρόκληση.
  Οι διάλεκτοι εξελίσσονται μέσα σε πολιτισμικά πλαίσια. Σχετικοί με τη συζήτηση αυτών 

των πλαισίων, είναι οι παράγοντες  που έχουν να κάνουν με την εκμάθηση της δεύτερης γλώσ-
σας. Καθώς τα πλαίσια της μετανάστευσης και τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού συνε-
χίζουν να αλλάζουν, οι ΛΓΘs συνεχώς  καλούνται όλο και περισσότερο να συνεργαστούν με 
ομιλητές που μιλούν τη μη μητρική τους γλώσσας.  Ενώ οι ΛΓΘς δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως 
καθηγητές διδασκαλίας γλώσσας, μπορεί να έχουν ένα ρόλο να παίξουν σε αυτές τις περιπτώ-
σεις. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στους ομιλητές των άγνωστων διαλέκτων, θα ήταν λογι-
κό να αναμένεται ότι ένα μικρό ποσοστό από αυτούς που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα μπορεί 
να έχουν  προκλήσεις με την μάθηση της ομιλίας ή της γλώσσας, και θα μπορούσαν οι ΛΓΘς να 
κληθούν για να  βοηθήσουν να προσδιοριστεί αν παρουσιάζουν μια διαταραχή ή όχι. Επιπλέον, 
κάποιες από τις κλινικές δεξιότητες που έχουν μεσω τις ενασχόληση τους με τις διαταραχές των 
ήχων της ομιλίας μπορεί να είναι χρήσιμες στην βελτίωση της προφοράς των ήχων της ομιλίας.

ΈΝΑ ΠΛΑΙΣΙΌ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

Ο όρος που έχει προταθεί τώρα από τον Αμερικανικό Οργανισμού Ομιλίας-Λόγου-Ακοής 
(ASHA) για να χαρακτηρίσει αυτά τα άτομα που έχουν διαταραχές σχετικά με την παραγωγή 
ήχων της γλώσσας είναι διαταραχές στους ήχους ομιλίας. Ιστορικά, αυτές οι διαταραχές ονομά-
ζονταν διαταραχές άρθρωσης - ένας όρος που είναι ευρέως διαδεδομένος μέχρι και σήμερα. Από 
τη στιγμή που εμφανίστηκε το επάγγελμα του ΛΓΘ τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 
1970, η επικρατούσα άποψη σχετικά με τις διαταραχές στους ήχους ομιλίας ήταν ότι αυτές αντι-
κατοπτρίζουν την αδυναμία του ασθενή είτε να αντιληφθεί ακουστικά ή να διακρίνει ένα συγκε-
κριμένο ήχο ή ήχους, ή/και να τους παράγει κινητικά. Ο ρόλος του κλινικού ΛΓΘ ήταν να διδά-
ξει τον ασθενή να διακρίνει ακουστικά τον ήχο και έπειτα να πει τον ήχο εξασκώντας τον μέχρι 
η νέα κινητική συμπεριφορά να γίνει συνήθεια. Όταν εκδόθηκε η πρώτη έκδοση αυτού του βι-
βλίου το 1981, είχε χρησιμοποιηθεί ο τίτλος Αρθρωτικές Διαταραχές επειδή αυτός ήταν τότε ο 
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επικρατέστερος όρος που χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει τις διαταραχές στους ήχους ομι-
λίας. Στις αρχές του 1970, τότε που ξεκίνησε η συγγραφή της πρώτης έκδοσης αυτού του βι-
βλίου και οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί άρχισαν να εμφανίζονταιι, ο κλάδος της γλωσσολογί-
ας ξεκίνησε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος μας προσέγγιζε τις διαταραχές στους 
ήχους ομιλίας. Οι γλωσσολόγοι, που μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι ήχοι ομιλίας χρησιμο-
ποιούνται στις διάφορες γλώσσες, παρέχουν πληροφορίες οι οποίες συνιστούν ότι οι διαταρα-
χές στους ήχους ομιλίας δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο ως δυσκολίες στην κινητική παραγωγή, 
αλλά και ως ένα έλλειμμα γνώσης του παιδιού σχετικά με το πού χρησιμοποιούνται καταλληλό-
τερα οι ήχοι που μπορεί να παραγάγει. Με άλλα λόγια, το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκο-
λίες στην κατάκτηση των φωνολογικών κανόνων της γλώσσας. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπο-
ρεί να έχει δυσκολία να μάθει τη χρήση των ήχων αντιθετικά (π.χ., /sali/ έναντι /zali/), ή να μά-
θει ότι συγκεκριμένοι ήχοι πρέπει να τοποθετηθούν στην αρχή ή στο τέλος της λέξης έτσι ώστε 
να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία (π.χ. /spao/ έναντι /pao/). Οι διαταραχές που σχετίζο-
νται με την εκμάθηση των φωνολογικών κανόνων μιας γλώσσας ονομάζονται φωνολογικές δια-
ταραχές. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο όρος φωνολογία ήταν ο δεύτερος όρος (μαζί με την άρθρωση) 
που εισχώρησε στο λεξιλόγιό μας για να περιγράψει τις διαταραχές στους ήχους ομιλίας.
Από τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού (1988) μέχρι και την έκτη έκδοση (2009), οι όροι 

αρθρωτικές και φωνολογικές χρησιμοποιούνταν στο τίτλο του βιβλίου (δηλαδή, Αρθρωτι-
κές και Φωνολογικές Διαταραχές). Κάποιοι λογοθεραπευτές έχουν διαφοροποιήσει αυτούς 
τους δύο όρους για την αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών στους ήχους ομιλίας. 
Οι αρθρωτικές διαταραχές αναφέρονται σε διαταραχές στους ήχους ομιλίας που οφείλονται 
στην παραγωγή (ή βασίζονται στην κίνηση) και οι φωνολογικές διαταραχές υποδηλώνουν λά-
θη στους ήχους ομιλίας τα οποία οφείλονται σε δυσκολίες στους κανόνες (ή βασίζονται στην 
γλωσσολογία) . Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να αποφασιστεί ποιο από τα 
δύο ταιριάζει καλύτερα στην περιγραφή των λαθών ενός συγκεκριμένου πελάτη. Πρέπει, επί-
σης, να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν μεταβλητές πέρα από την κινητική παραγωγή 
και την κατάκτηση κανόνων τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν προσπαθούμε να κατα-
νοήσουμε τις διαταραχές στους ήχους ομιλίας. 
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Ομιλίας-Λόγου-Ακοής (ASHA) στην διαδικτυακή της πύλη 

για τους κλινικούς ( μια ιστοσελίδα σχεδιασμένη να βοηθήσει τους κλινικούς), ορίζει τις  δι-
αταραχές στους ήχους ομιλίας ως ένα όρο ομπρέλα αναφερόμενο σε οποιοδήποτε συνδυασμό 
δυσκολιών με την αντίληψη, κινητική παραγωγή, και/ή τη φωνολογική αναπαράσταση του 
ήχου της ομιλίας και των τεμαχίων της ομιλίας… που έχει επιπτώσεις στην καταληπτότητα 
της ομιλίας. Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιούμε τους όρους άρθρωση, φωνολογία και διαταρα-
χές στους ήχους ομιλίας κάπως εναλλακτικά, παρόλα αυτά θα διατηρήσουμε την κλασική δι-
αφοροποίηση των όρων άρθρωση και φωνολογία όταν πρέπει να αναφερθούμε σε ζητήματα 
αξιολόγησης και θεραπείας.

Ή ΈΚΤΑΣΉ ΤΌΥ ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΌΣ

Οι διαταραχές στους ήχους ομιλίας μπορούν να περιγραφούν ως ένα φάσμα που εκτείνεται 
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από «ήπιες» διαταραχές, όπως το ψεύδισμα (παραγωγή του ήχου /s/ μεσοδοντικά, κάποιες φο-
ρές ακούγεται ως αντικατάσταση του /s/ με το άηχο /θ/) μέχρι πολύ σοβαρές διαταραχές που 
παρατηρούνται σε άτομα που είναι τελείως ακατάληπτα. Οι όροι καθυστέρηση και απόκλι-
ση είναι έννοιες οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της φύσης των λα-
θών στους ήχους ομιλίας που παράγονται από τα παιδιά. Η καθυστέρηση αναφέρεται σε λάθη 
στους ήχους ομιλίας τα οποία συχνά χαρακτηρίζονται ως «φυσιολογικά» λάθη τα οποία πα-
ρατηρούνται σε παιδιά μικρότερης χρονολογικής ηλικίας καθώς μαθαίνουν την κατάλληλη 
χρήση των ήχων (π.χ., το ψεύδισμα, η λανθασμένη άρθρωση του /r/ ή των προστριβόμενων). 
Η απόκλιση αναφέρεται σε λάθη τα οποία συνήθως δεν παρατηρούνται κατά την ανάπτυ-
ξη της παιδικής γλώσσας (π.χ., η πλαγίωση των συριστικών, η οπισθοποίηση των φατνιακών 
ή τα λάθη στα φωνήεντα). Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι κάποιοι ακαδημαϊκοί υποστηρί-
ζουν ότι οι όροι καθυστέρηση και απόκλιση δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι επειδή, σε ότι αφορά 
τη γλωσσική ανάπτυξη συνολικά (συμπεριλαμβανομένων και των ήχων της ομιλίας), καθώς η 
καθυστέρηση συχνά οδηγεί σε απόκλιση. Αυτή η εξέλιξη λαμβάνει χώρα εξαιτίας του μεγά-
λου βαθμού συνεργασίας που απαιτείται στην ανάπτυξη όλων των τομέων της γλώσσας (π.χ., 
ήχοι ομιλίας, λεξιλόγιο, σύνταξη). Εάν υπάρχει καθυστέρηση σε έναν τομέα, αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσκολίες σε αρκετούς αναπτυξιακούς τομείς, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλε-
σμα λάθη που κατόπιν μπορεί να χαρακτηριστούν ως «απόκλιση».
Συνήθως, οι διαταραχές στους ήχους ομιλίας παρατηρούνται στα παιδιά, και το συγκεκρι-

μένο βιβλίο εστιάζει στον παιδιατρικό πληθυσμό. Όπως συζητήθηκε νωρίτερα έχουν υπάρξει 
πολλές εκτιμήσεις και μελέτες για το πόσο κοινές είναι αυτές οι  διαταραχές  (π,χ, ο επιπολα-
σμός τους). Το 2003 ο Campbell και οι συνεργάτες του παρουσίασαν δεδομένα τα οποία υπο-
στηρίζουν ότι περίπου το 15,2% των τρίχρονων παιδιών παρουσιάζει διαταραχές στους ήχους 
ομιλίας. Ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν από τους Shriberg, Tomblin και McSweeny 
(1999) υποστηρίζουν ότι μέχρι την ηλικία των 6 ετών, πάνω από το 3,8% αυτής της ομάδας συ-
νεχίζει να έχει δυσκολίες με την παραγωγή των ήχων ομιλίας. Η διαφορά μεταξύ αυτών των 
δύο ποσοστών υποδηλώνει ότι αρκετά από αυτά τα προβλήματα επιλύονται κατά την προσχο-
λική περίοδο. Παρόλο που αυτό αντικατοπτρίζει μια θετική πορεία, δεν αποκλείει την ανάγκη 
για συνεχή παροχή υπηρεσιών για μερικά από τα παιδιά ώστε να μάθουν την ακριβή παραγω-
γή των ήχων της ομιλίας. Αυτό είναι πιο σαφές στην αναφορά των Muller και Schooling (2010) 
σε μια μελέτη σε όλη τη χώρα, όπου υποστηρίζεται ότι τα παιδιά της προνηπιακής ηλικίας που 
παραπέμφθηκαν για πιθανές διαταραχές επικοινωνίας, περίπλου το 75% ευχών διαγνωσθεί να 
έχουν αρθρωτικές δυσκολίες/ ακατάληπτη ομιλία ( η πιο συχνή κατηγορία διαταραχών που δι-
αγνώστηκε). Επιπλέον αναφέρουν ότι πάνω από το 56% των περιστατικών που αντιμετωπί-
ζουν οι κλινικοί που δουλεύουν σε σχολικά πλαίσια αφορά σε προβλήματα παραγωγής ήχων 
ομιλίας. Όπως αναφέρθηκε παραπονώ, αρκετές από αυτές τις διαταραχές συχνά συνυπάρχουν 
με διαταραχές στην περίληψη και παραγωγή του λόγου (ένα θέμα το οποίο θα αναλυθεί λεπτο-
μερώς παρακάτω στο βιβλίο αυτό). Οι περισσότερες διαταραχές στους ήχους ομιλίας παρου-
σιάζονται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών, αλλά τα λάθη στην παραγωγή ήχων ομιλί-
ας μπορεί να παραμείνουν και μετά από αυτό το σημείο και να εμφανίζονται και σε ενήλικες. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο σχετίζονται με τη θεραπεία οποιουδήποτε 
πελάτη ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή ήχων ομιλίας. Ωστόσο, οι διαταρα-
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χές στους ήχους ομιλίας στους ενήλικες συνήθως σχετίζονται με οργανικές καταστάσεις, και 
έτσι πρέπει να παραπεμφθείτε σε άλλο υλικό σχετικό με το σχεδιασμό θεραπείας  για τους πε-
ρισσότερους ενήλικους πελάτες.

Ή ΑΙΤΙΑ ΤΌΥ ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΌΣ

Καθώς ξεκινάμε τη συζήτησή μας για τις διαταραχές στους ήχους ομιλίας, είναι σημαντικό να 
αποσαφηνιστεί ότι για τα περισσότερα παιδιά η αιτία της διαταραχής είναι άγνωστη. Συχνά υπο-
θέτουμε ότι αρκετά παιδιά δεν παράγουν τους ήχους σωστά εξαιτίας κάποιας δυσκολίας στη 
γλωσσική ανάπτυξη η οποία αντικατοπτρίζεται στην εκμάθηση των ήχων της ομιλίας. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με δυσκολίες σε άλλες πτυχές του λόγου 
(π.χ. λεξιλόγιο, σύνταξη). Όπως θα συζητηθεί και αργότερα, ένας μεγάλος αριθμός μεταβλητών 
σχετίζεται με τέτοιου είδους προβλήματα μάθησης (π.χ., οικογενειακό ιστορικό, εξώθηση γλώσ-
σας, διάκριση ήχων ομιλίας). Η έρευνα η οποία εστιάζει στην κατανόηση της αιτιολογίας των 
διαταραχών στους ήχους ομιλίας δεν έχει καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα και συνεχί-
ζεται. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες κατηγοριοποίησης ή ταξινόμησης των διάφορων τύπων δι-
αταραχών στους ήχους ομιλίας (π.χ., γλωσσική καθυστέρηση η οποία οφείλεται σε μέση εκκρι-
τική ωτίτιδα, εμπλοκή κινητικής διαταραχής ή γενετικοί παράγοντες) είναι ένα βήμα προς την 
καλύτερη κατανόηση αυτών των παιδιών με διαταραχές στους ήχους ομιλίας, οι οποίες είναι 
άγνωστης προέλευσης. Για κάποια παιδιά, η αιτία της διαταραχής τους μπορεί να είναι πιο προ-
φανής (π.χ., απώλεια ακοής, υπερωϊοσχιστία). Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις η ορ-
γανική αιτία δεν καθορίζει απαραίτητα το είδος της διαταραχής στους ήχους ομιλίας που μπο-
ρεί να παρουσιάσει ένας πελάτης, ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην θεραπεία.
  Σκεπτόμενοι για τα αίτια και τη θεραπεία, είναι επίσης σημαντικό να θέσouμε τους  ήχους 

της ομιλίας στο ευρύτερο πλαίσιο τους. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ήχοι της ομιλίας απο-
τελούν κομμάτι του λόγου (πχ φωνολογία). Άλλες πτυχές του λόγου είναι η σημασιολογία, η 
οποία αναφέρεται στην νόημα που συνδέεται με τις λέξεις όπως αντικατοπτρίζεται στο λε-
ξιλόγιο, η μορφολογία, η οποία ορίζεται ως οι μικρότερες μονάδες της γλώσσας που φέρουν 
σημασία που συμπεριλαμβάνει και λέξεις ή λέξεις και προσφύματα σε λέξεις όπως οι κατα-
λήξεις του πληθυντικού (π.χ., η κατάληξη –οι στη λέξη άνθρωποι) και τα προσφύματα όψης/
χρόνου (π.χ., το πρόσφυμα –σ–  που δηλώνει σύντομο ποιόν ενεργείας στη λέξη έλυσα) ή μέ-
ρη σύνθετων λέξεων (π.χ., η λέξη τραπεζομάντηλο αποτελείται από δύο μικρότερες μονάδες 
οι οποίες περιέχουν νόημα), η σύνταξη (γραμματικοί κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τον τρό-
πο οργάνωσης των λέξεων μέσα σε μια φράση και σε μια πρόταση), η πραγματολογία (κατάλ-
ληλη χρήση της γλώσσας μέσα σε κοινωνικά πλαίσια) και η συνομιλία (η ικανότητα τοποθέ-
τησης προτάσεων σε σειρά με τρόπο κατανοητό ενώ παράλληλα επικοινωνούμε με τους άλ-
λους). Καθένας από αυτούς τους τομείς κατακτάται σταδιακά και ταυτόχρονα από τα μικρά 
παιδιά. Αρχικά, μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν φράσεις με νόημα 
για να εκφραστούν και στην πορεία ασχολούμαστε με το κατά πόσο ακριβής είναι η παραγω-
γή των ήχων, αφού μέσα από τη σωστή χρήση των ήχων της ομιλίας το παιδί γίνεται κατανο-
ητό από τον ακροατή, με άλλα λόγια, γίνεται καταληπτό.  Να ανακεφαλαιώσουμε, οι λογοθε-
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ραπευτές αρχικά ασχολούνται με την κατάκτηση της σημασιολογίας και του λεξιλογίου, με-
τά της φωνολογίας και  μετά των γραμματικών κανόνων (μορφολογία και σύνταξη) στα μικρά 
παιδιά, αν και όλες αυτές οι πτυχές του λόγου κατακτούνται το ίδιο χρονικό διάστημα. Το εν-
διαφέρον σχετικά με τους άλλους τομείς έρχεται αργότερα, αφού η πραγματολογία και η συ-
νομιλία βασίζονται στο λεξιλόγιο και τη σύνταξη. Έτσι, η πραγματολογία και η συνομιλία 
μπορεί να αποτελέσουν θεραπευτικό στόχο σε μεγαλύτερα παιδιά. 

Ή ΣΉΜΑΣΙΑ ΤΌΥ ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΌΣ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατανόηση μας των διαταραχών ήχων ομιλίας έχει αλλάξει 
δραματικά με τα χρόνια. Τέτοια προβλήματα είναι συχνά παραπάνω από το απλώς να λες   κά-
ποιους μεμονωμένους ήχους. Ουσιαστικά, το θέμα είναι να είσαι σε θέση να έρθεις σε επαφή 
με τους άλλους μέσω της επικοινωνίας - να κάνουμε τους εαυτούς μας κατανοητούς. Όλο και 
περισσότερο αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ένα φυσιολογικό σύστημα ήχων είναι σημαντικό 
για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Οι δεξιότητες φωνολογικής ενημερό-
τητας των παιδιών (ή η ικανότητά τους να χειρίζονται νοητά τους ήχους και τις συλλαβές των 
λέξεων) έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας. Τα παιδιά 
με διαταραχές στους ήχους ομιλίας διατρέχουν κίνδυνο της μη ανάπτυξης κατάλληλης φωνο-
λογικής ενημερότητας και στη συνέχεια κίνδυνο μη ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης 
και γραφής. Για το λόγο αυτό, οι κλινικοί χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τη φω-
νολογία ως μέρος της ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και του παιδιού. 
Ωστόσο,  πριν αποφασίσουμε ότι πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα,  θα πρέπει να θυμηθού-

με μερικές από τις προηγούμενες συζητήσεις μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάποια παι-
διά χρησιμοποιούν διαφορετικούς ήχους ομιλίας από αυτούς που βρίσκονται στο περιβάλλον 
τους επειδή ενδέχεται η πρώτη τους γλώσσα να είναι διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας 
στην οποία ζουν, ή μπορεί να είναι κομμάτι κάποιας τοπικής ή πολιτισμικής ομάδας που χρη-
σιμοποιεί μια λιγότερο γνωστή διάλεκτο. Βέβαια, η αύξηση των πολιτισμικών ομάδων, ο αριθ-
μός των δίγλωσσων ατόμων και οι άλλες γλώσσες που μιλιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυ-
τές οι γλωσσικές διαφορές αποτελούν κομμάτι της καθημερινής επικοινωνίας. Ως λογοθερα-
πευτές, εστιάζουμε κυρίως στις διαταραχές τις οποίες μπορεί να παρουσιάζουν τα άτομα κα-
τά την παραγωγή των ήχων ομιλίας. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τον κλινικό να καθορί-
σει τι είναι διαταραχή και τι γλωσσική διαφορά, όταν ο ίδιος δεν μιλάει αυτή τη γλώσσα ή αυτή 
τη διάλεκτο. Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να μας βοηθήσουν, αλ-
λά στην πραγματικότητα υπάρχει ανάγκη για δίγλωσσους κλινικούς ή/και για κλινικούς που να 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές γλωσσικές/διαλεκτικές ομάδες. Όλα τα συστήματα ήχων, είτε 
αποτελούν κομμάτι μιας ξεχωριστής γλώσσας είτε μιας διαλέκτου, είναι νομικά κατοχυρωμένα 
και πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο κλινικός μπορεί, ωστόσο, να βο-
ηθήσει ένα άτομο να μάθει το σύστημα ήχων της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία ζει 
(π.χ., στην Ελλάδα της Κοινής Νέας Ελληνικής) όταν ο πελάτης επιλέξει να το κάνει αυτό συ-
νήθως για εκπαιδευτικούς, εργασιακούς και κοινωνικούς λόγους. 
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ΠΡΌΣΈΓΓΙΖΌΝΤΑΣ ΤΌ ΠΡΌΒΛΉΜΑ ΜΈ ΑΠΌΔΈΙΞΈΙΣ

Ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με το θεμέλιο της μελέτης μας πάνω στις διαταραχές των ήχων 
της ομιλίας είναι η τοποθέτησή της μέσα στο πιο σύγχρονο ευρύτερο πλαίσιο. Η απαρχή της 
τρέχουσας χιλιετίας έφερε μια νέα εποχή ευθυνών. Αυτοί οι οποίοι πληρώνουν για τις υπηρεσί-
ες μας, είτε είναι οι φορολογούμενοι πολίτες, είτε είναι οι διευθυντές σχολείων ή νοσοκομείων, 
είτε είναι στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, ή οι πελάτες μας και οι οικογένειές τους, έχουν ξε-
κινήσει να ρωτούν πώς εμείς ως επαγγελματίες μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι υπηρεσίες που 
παρέχουμε είναι αποτελεσματικές (δηλαδή ότι στην πραγματικότητα δουλεύουν) και αποδοτι-
κές (δηλαδή μπορούν να γίνουν με τον πιο οικονομικό τρόπο). Δεν αρκεί πλέον να πούμε «Εμπι-
στευθείτε μας, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε». Πρέπει να παρέχουμε επιστημονικές αποδείξεις, 
ή με άλλα λόγια πρέπει να αποδεικνύουμε ότι ακολουθούμε την τεκμηριωμένη πρακτική βα-
σισμένη σε αποδείξεις (evidence-bases practice, EBP). Αυτό το βιβλίο ακολουθεί αυτή την κα-
τεύθυνση. Στο βιβλίο της για την τεκμηριωμένη πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις το 2007, η 
Christine Dollaghan υποστηρίζει ότι η τεκμηριωμένη πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις απαι-
τεί ευσυνείδητη, ρητή και λογική ενσωμάτωση 1) των καλύτερων διαθέσιμων εξωτερικών απο-
δείξεων από συστηματική έρευνα, 2) των καλύτερων διαθέσιμων εσωτερικών αποδείξεων από 
την κλινική εμπειρία και 3) των καλύτερων διαθέσιμων αποδείξεων σχετικά με τις προτιμήσεις 
ενός πλήρως ενημερωμένου ασθενή (σελ. 2, πλάγια στο πρωτότυπο).
Σχετικά με τις εξωτερικές αποδείξεις, αυτό το βιβλίο, από την πρώτη του έκδοση, παρουσι-

άζει τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη διαχείριση των παιδιών 
που παρουσιάζουν διαταραχές στους ήχους ομιλίας. Αυτή η έκδοση δεν διαφέρει. Θα συζη-
τήσουμε επίσης, τον τρόπο με τον οποίο ο ευσυνείδητος κλινικός μπορεί και πρέπει να δημι-
ουργήσει τη δική του εσωτερική βάση δεδομένων σχετικά με τι πρέπει να κάνει με κάθε πελά-
τη, ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή. Τέλος, σχετικά με την προτίμηση του ασθενή, τα 
τελευταία 20 χρόνια έχουμε συγκεντρώσει ένα μακρύ και ποικίλο κατάλογο με θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, πολλές από τις οποίες θα  παρουσιαστούν. Το θέμα δεν είναι τώρα πια απλώς ο 
κλινικός να πει στους γονείς ότι «θα κάνουμε θεραπεία άρθρωσης». Κατά προτίμηση, οι γο-
νείς των παιδιών με διαταραχές στους ήχους ομιλίας χρειάζεται να ενημερωθούν για τις δια-
θέσιμες επιλογές θεραπείας, και η τεκμηριωμένη πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις απαιτεί 
αυτοί να είναι συνεργάτες στην απόφαση ποιας προσέγγισης ή μορφής εκπαίδευσης είναι κα-
λύτερο να ακολουθηθεί για τα παιδιά τους.
  Καθένα από τα κεφάλαια σε αυτό το βιβλίο αναπτύχθηκε με τη σκέψη να προσφέρει στο 

φοιτητή τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και έρευνες στην κλινική φωνολογία. Το εύρος και το 
βάθος των παρουσιαζόμενων πληροφοριών είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν ευρείας βά-
σης προοπτική σχετικά με τον τρόπο που ο λογοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει το παιδί που 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή των ήχων της γλώσσας.
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Αυτό το βιβλίο εστιάζει στην ικανότητα των ανθρώπων να παράγουν ήχους οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται για να εκφραστεί ένα μήνυμα. Η πράξη της παραγωγής ήχων ονο-
μάζεται άρθρωση, και αυτή η δραστηριότητα αποτελεί ένα βασικό συστατικό της 

ομιλίας όπως αυτή διαχωρίζεται από τον όρο λόγος. Η ομιλία συνίσταται από ένα οργανωμέ-
νο σύνολο ή σύστημα ήχων που χρησιμοποιούνται για να εκφραστεί μια σημασία. Η σημα-
σία καθαυτή βασίζεται στο λόγο, που περιλαμβάνει τη συλλογή των λέξεων που χρησιμοποι-
ούνται σε φράσεις και προτάσεις και τη γραμματική ή τους κανόνες της γλώσσας που χρησι-
μοποιούμε για να δημιουργήσουμε αυτές τις φράσεις και προτάσεις. Με άλλα λόγια, ο λόγος 
μπορεί να περιγραφεί ως ένα αυθαίρετο σύστημα σημείων ή συμβόλων που χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες για την έκφραση νοήματος εντός μιας γλωσσικής κοι-
νότητας. Βεβαίως, μόλις αναπτυχθεί ένας αυθαίρετος συσχετισμός ανάμεσα σε ένα σύμβολο 
και μια σημασία, οι χρήστες αυτής της γλώσσας πρέπει να μάθουν και να χρησιμοποιούν αυ-
τό το συσχετισμό συμβόλων αν θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η λέξη σκύλος έχει 
μια συγκεκριμένη σημασία στη Νέα Ελληνική γλώσσα και αυτή η λέξη μπορεί χρησιμοποιη-
θεί στην επικοινωνία με άλλους χρήστες της Νέας Ελληνικής μέσω της ομιλίας, του γραπτού 
λόγου ή της νοηματικής γλώσσας που χρησιμοποιείται από άτομα με κώφωση.
Η ομιλία δεν είναι παρά μια τροπικότητα για την έκφραση του λόγου. Ωστόσο, η ομιλία 

έχει ειδική σημασία επειδή είναι η πρωταρχική τροπικότητα που μαθαίνεται πρώτη από τους 
ακούοντες χρήστες της γλώσσας. Η ομιλία είναι ένα σύστημα υπό την έννοια ότι με συνέπεια 
και χρησιμότητα συσχετίζει τις σημασίες μιας γλώσσας με τους ήχους με τους οποίους επιτε-
λείται η επικοινωνία.
Δεν συσχετίζονται με κάποια σημασία όλες οι παραλλαγές ήχων στην ομιλία. Όταν ένα άτο-

μο έχει ένα κρύωμα, μιλάει με διαφορετικό τρόπο, αλλά εφόσον το κρύωμα δεν είναι τόσο σο-
βαρό ώστε να κάνει την ομιλία ακατάληπτη, η σχέση των ήχων με τη σημασία παραμένει η 
ίδια όπως όταν το άτομο είναι υγιές. Το ακουστικό σήμα της ομιλίας, δηλαδή οι πυκνώσεις 
και αραιώσεις των μορίων του αέρα σε απόκριση της πηγής ενέργειας της ανθρώπινης ομιλί-
ας, μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες από την έκφραση μόνο της σημασίας. Καθώς ακού-
με έναν ομιλητή, συχνά κάνουμε κρίσεις όχι μόνο για το επιδιωκόμενο νόημα αλλά επίσης 
και για την ηλικία και το φύλο του ομιλητή (αν ο ομιλητής δεν είναι ορατός), τη διάθεση του 
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ομιλητή, την κατάσταση της υγείας του και ίσως ακόμα και το διαλεκτολογικό του υπόβαθρο. 
Επομένως, όταν ακούμε μια απλή ερώτηση όπως «Μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι, σε παρα-
καλώ;» μπορεί να συναγάγουμε ότι ο ομιλητής είναι μια νέα γυναίκα από την Αθήνα που βιά-
ζεται, ένας ηλικιωμένος Κρητικός με χαρούμενη διάθεση ή ένα λαχανιασμένο μικρό αγόρι.    

Ή ΔΌΜΉ ΤΌΥ ΛΌΓΌΥ

Οι ήχοι της ομιλίας, επομένως, μπορούν να ειδωθούν από δύο οπτικές: (1) ως κινητική παρα-
γωγή (ομιλία) και (2) ως μονάδες που διευκολύνουν την έκφραση της σημασίας (λόγος). Όταν 
οι ήχοι μελετώνται ως τμήμα του γλωσσικού συστήματος, ονομάζονται φωνήματα.
Για την εκμαίευση του νοήματος που θέλει να μεταφέρει ένας ομιλητής, τον ακροατή τον 

απασχολούν κυρίως τα φωνήματα στο προφορικό μήνυμα. Από γλωσσολογική σκοπιά, τα 
φωνήματα είναι μονάδες ήχου που σχετίζονται με αποφάσεις σχετικά με τη σημασία. Στη λί-
στα γόμα, σώμα, χώμα, πώμα, κώμα, λιώμα, δώμα, κάθε μία από τις λέξεις κάνει ρίμα με την 
άλλη γιατί όλες τελειώνουν με τους ίδιους ήχους (το φωνήεν /o/, το σύμφωνο /m/ και το φωνή-
εν /α/). Ωστόσο, οι λέξεις διαφέρουν ως προς τους αρχικούς ήχους και αυτές οι διαφορές μπο-
ρεί να αλλάξει τη σημασία των λέξεων. Πράγματι, ένας γλωσσολόγος εντοπίζει τα φωνήμα-
τα μιας συγκεκριμένης γλώσσας συγκεντρώνοντας λίστες λέξεων και έπειτα καθορίζοντας τις 
διαφορές στους ήχους που μπορούν να σχηματίσουν μονάδες νοήματος. Ένας απλός χρήστης 
μιας γλώσσας συνήθως νομίζει ότι οι λέξεις είναι οι μονάδες του νοήματος, αλλά ο γλωσσολό-
γος αναγνωρίζει ότι ο φορέας του νοήματος είναι μια μικρότερη μονάδα που ονομάζεται μόρ-
φημα. Για παράδειγμα, ο γλωσσολόγος αναφέρει ότι οι λέξεις περπάτησα και βιβλία έχουν δι-
αφορετικά μορφήματα: περπατώ + παρελθοντικός χρόνος για το περπάτησα και βιβλίο + πλη-
θυντικός για το βιβλία. Αν δύο ήχοι μπορεί να εναλλαχθούν χωρίς να αλλάξει η σημασία της 
λέξης, ή αν δεν εμφανίζονται ποτέ στον ίδιο ακριβώς συνδυασμό με άλλους ήχους (δηλαδή, 
βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή), τότε δεν αποτελούν διαφορετικά φωνήματα. Συ-
νεπώς, τα φωνήματα είναι τα ελάχιστα στοιχεία ήχου που αναπαριστούν και διακρίνουν τις 
γλωσσικές μονάδες (λέξεις ή μορφήματα).         
Μια φωνημική μεταγραφή (η οποία πάντα σημειώνεται εντός των διακριτικών σημείων / /) 

είναι λιγότερο λεπτομερής από μια φωνητική μεταγραφή (η οποία σημειώνεται εντός των δι-
ακριτικών σημείων [ ]). Μια φωνητική μεταγραφή περιλαμβάνει παραλλαγές των ήχων εντός 
μιας φωνημικής κατηγορίας. Μια μεμονωμένη παραλλαγή αυτού του τύπου ονομάζεται αλ-
λόφωνο. Επομένως, ένα φώνημα είναι μια οικογένεια αλλοφώνων. Τα φωνήματα είναι η ελά-
χιστη ομάδα κατηγοριών ήχων που απαιτούνται για τη συγκεκριμενοποίηση των σημασιολο-
γικών μονάδων (λέξεις ή μορφήματα) της γλώσσας. Τα αλλόφωνα είναι μια πολυπληθής ομά-
δα με διακριτούς ήχους, κάποιοι από τους οποίους μπορεί να ανήκουν στην ίδια φωνημική οι-
κογένεια. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, η λέξη κέικ αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο φώνημα, 
αλλά στην πραγματικότητα αρχίζει και τελειώνει με διαφορετικά αλλόφωνα. Στα Νέα Ελλη-
νικά όταν ακολουθεί /e/ ή /i/ χρησιμοποιείται το αλλόφωνο /c/, ενώ μετά από /α/, /o/, /u/ ή στο 
τέλος της λέξης (όπως στο παράδειγμα) χρησιμοποιείται το αλλόφωνο /k/. Στη Νέα Ελληνική, 
αυτά τα δύο αλλόφωνα βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή (βλέπε παρακάτω). Για άλ-
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λα φωνήματα, όπως το /p/ ή /t/ δεν υπάρχουν διαφορετικά αλλόφωνα σε συμπληρωματική κα-
τανομή, αλλά σίγουρα κάθε φορά και ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται καθώς και τον ομι-
λητή μπορεί να εκφέρονται διαφορετικά.
Για να κατανοήσετε πιο ξεκάθαρα τη διαφορά ανάμεσα στα φωνήματα και τα αλλόφωνα, 

πείτε τα ακόλουθα ζεύγη λέξεων και προσπαθήστε να ανιχνεύσετε τη διαφορά στην παραγω-
γή των ήχων που βρίσκονται σε πλάγια.

κώμα – κύμα  (φώνημα /k/, με αλλόφωνα /k/ και /c/)

νόμοι – τόποι (φώνημα /ο/)

αν – ανθός  (φώνημα /n/)

Στις δύο πρώτες λέξεις, το φώνημα /k/ έχει δύο αλλόφωνα σε συμπληρωματική κατανο-
μή ανάλογα με τη θέση στην οποία αρθρώνεται εντός της στοματικής κοιλότητας, πίσω στην 
πρώτη λέξη και μπροστά στη δεύτερη. Παρά τις διαφορές ως προς τη θέση της γλώσσας, οι 
δύο αυτοί ήχοι αναγνωρίζονται από τους ομιλητές της Ελληνικής ως το ίδιο φώνημα. Ομιλη-
τές άλλων γλωσσών, όπως τα Αραβικά, αντιλαμβάνονται αυτούς τους ίδιους ήχους σαν διαφο-
ρετικά φωνήματα. Οι εκδοχές με τη γλώσσα προσθίως ή οπισθίως είναι αλλόφωνα του φωνή-
ματος /k/ στα Νέα Ελληνικά.
Στις επόμενες δύο λέξεις, νομή και τομή, η σχετική διαφορά ενδεχομένως να είναι πιο εύκο-

λο κάποιος να την αντιληφθεί ακουστικά και όχι να τη νιώσει μέσω της άρθρωσης. Στη λέξη 
νομή, το /ο/ είναι ρινικοποιημένο (παράγεται με εκπομπή του ήχου και μέσω της ρινικής κοι-
λότητας) κάτι το οποίο οφείλεται στην επιρροή των έρρινων συμφώνων που περιβάλλουν το 
φωνήεν. Όμως στη λέξη τόποι, το φωνήεν /ο/ κανονικά δεν ρινικοποιείται. Το φωνητικό περι-
βάλλον του φωνήεντος, δηλαδή οι ήχοι που το περιβάλλουν, καθορίζει αν το φωνήεν θα ρινι-
κοποιηθεί ή όχι. Στη Νέα Ελληνική, η έρρινη ή μη έρρινη παραλλαγή του φωνήεντος είναι αλ-
λόφωνα του φωνήματος /ο/.
Τέλος, συγκρίνοντας το /n/ στις λέξεις αν και άνθος, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η γλώσσα 

είναι πιο μπροστά (στο φατνίο) στη λέξη άνθος. Το /θ/ επηρεάζει την άρθρωση του προηγού-
μενο φωνήματος /n/, κάνοντας το οδοντικό ή να παράγεται στα δόντια. Και πάλι, οι δύο πα-
ραλλαγές του /n/ είναι απλώς αλλόφωνα του φωνήματος /n/.
Η αλλοφωνική παραλλαγή είναι δύο τύπων: συμπληρωματική κατανομή και ελεύθερη 

εναλλαγή. Στη συμπληρωματική κατανομή, δύο (ή περισσότερα) αλλόφωνα δεν εμφανίζονται 
ποτέ στο ίδιο ακριβώς φωνητικό περιβάλλον, επομένως η εμφάνιση του ενός είναι συμπλη-
ρωματική (μη επικαλυπτόμενη) στην εμφάνιση του άλλου. Για παράδειγμα, το αλλόφωνο /c/, 
που αναφέρθηκε παραπάνω, παράγεται σε περιβάλλον πρόσθιων φωνηέντων και το αλλόφω-
νο /k/ παράγεται σε περιβάλλον οπίσθιων ή κεντρικών φωνηέντων. Ομοίως, το έρρινο και μη 
έρρινο αλλόφωνο του /ο/ βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή, που καθορίζεται από την 
παρουσία ή απουσία ρινικών συμφώνων στο φωνητικό περιβάλλον. Το ρινικοποιημένο /ο/ πα-
ράγεται μόνο όταν προηγούνται ή έπονται ρινικοί ήχοι. Τα αλλόφωνα θεωρείται ότι βρίσκο-
νται σε ελεύθερη εναλλαγή όταν μπορούν να εμφανιστούν στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, στη Νέα Ελληνική η δάσυνση ή όχι του /p/ είναι σε ελεύθερη εναλλαγή σε λέξεις 
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όπως πίνω και πάνω. Το /p/ μπορεί να παραχθεί με δάσυνση /ph/ ή χωρίς δάσυνση με τα χείλη 
να διατηρούνται κλειστά /p/.
Η επιστήμη της γλωσσολογίας ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη δομή της λόγου. Οι επιστή-

μες της ψυχολογίας και της λογοθεραπείας ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη επεξεργασία του 
λόγου, με την παραγωγή και την κατανόηση του λόγου. Η γλωσσολογική μελέτη της δομής 
του λόγου έχει επηρεάσει τη μελέτη της επεξεργασίας του λόγου, και σε κάποιο βαθμό ισχύ-
ει και το αντίστροφο. Στις περιγραφές της επεξεργασίας του λόγου συχνά χρησιμοποιούνται 
όροι, όπως σύνταξη, σημασιολογία, φωνολογία και φωνητική, που αναφέρονται σε παραδο-
σιακές περιοχές της γλωσσολογικής έρευνας. Αυτοί οι όροι έχουν καταλήξει να έχουν διπλή 
χρήση, η μία χρήση αναφέρεται στη δομή και η άλλη στην επεξεργασία. 
Για να ολοκληρώσουμε εν συντομία τη συζήτηση σχετικά με τη δομή της γλώσσας, πρέπει 

να κάνουμε μια αναφορά στα φωνήματα και τα μορφήματα. Τα φωνήματα συνδυάζονται για 
την παραγωγή σημασιολογικών μονάδων, που ονομάζονται μορφήματα, τα οποία συνδυάζο-
νται μεταξύ τους για να σχηματίσουν τις λέξεις. Οι λέξεις, ειδικά σε πλούσιες μορφολογικά 
γλώσσες όπως η Νέα Ελληνική, συντίθεται από περισσότερα από ένα μορφήματα. Οι λέξεις 
συνδυάζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν φράσεις και προτάσεις σύμφωνα με τους γραμμα-
τικούς κανόνες της γλώσσας, και αυτοί οι συνδυασμοί αναφέρονται ως η σύνταξη της γλώσ-
σας. Επομένως, η γλώσσα περιλαμβάνει μια ομάδα φωνημάτων και μορφημάτων που συνδυ-
άζονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες που αντανακλούν τη σύνταξη της γλώσσας. Η ση-
μασία που αποδίδεται στην κάθε λέξη αποτελεί τη σημασιολογία της γλώσσας. Κατά μία έν-
νοια, τα συστατικά μέρη της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη) αποτελούν τη μία 
πλευρά του νομίσματος με τη σημασιολογία να είναι η άλλη πλευρά.
Η Εικόνα 2.1 είναι ένα διάγραμμα ενός μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών όσον αφορά 

το λεκτικό σχηματισμό/μορφοποίηση και την παραγωγή εκφωνημάτων. Το διάγραμμα επιχει-
ρεί να δείξει πώς γίνεται η επεξεργασία διαφορετικών τύπων πληροφοριών  κατά την ομιλία. 
Το γνωστικό επίπεδο είναι το σημείο από το ξεκινά μια σκέψη. Αυτό είναι ένα προγλωσσικό, 
λογοπροτασιακό επίπεδο που αφορά αποφάσεις όπως η αναγνώριση των συμμετεχόντων και 
των δράσεων. Για παράδειγμα, η γνωστική επεξεργασία που προηγήθηκε του σχηματισμού 
της πρότασης Ο σκύλος κυνήγησε τη γάτα περιλαμβάνει αναγνώριση του σκύλου και της γά-
τας ως συμμετέχοντες και το κυνήγι ή την καταδίωξη ως δράση. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες 
λέξεις σκύλος, γάτα και κυνήγησε στην πραγματικότητα δεν επιλέχθηκαν. Αντιθέτως, καθιε-
ρώθηκαν οι έννοιες που αργότερα οδηγούν στην αναγνώριση αυτών των λέξεων σε ένα σημα-
σιολογικό επίπεδο.
Οι πληροφορίες από το γνωστικό επίπεδο χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων στο 

συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο. Η σύνταξη αφορά τη σειροθέτηση των λέξεων σε μια 
πρόταση και η σημασιολογία αφορά την επιλογή των λέξεων. Έρευνες πάνω στο λεκτικό σχη-
ματισμό υποστηρίζουν ότι η συντακτική και η σημασιολογική επεξεργασία είναι διαδραστι-
κές (γι αυτό υπάρχουν, τα βελάκια ανάμεσά τους στο διάγραμμα). Η απόφαση για μια συγκε-
κριμένη συντακτική δομή για μια πρόταση μπορεί να επηρεάσει την επιλογή των λέξεων και 
η επιλογή συγκεκριμένων λέξεων μπορεί να περιορίσει ή να κατευθύνει τις αποφάσεις σχετι-
κά με τη σύνταξη. Το σημασιολογικό επίπεδο ενίοτε ονομάζεται λεξικοποίηση, ή επιλογή των 
λεξικών μονάδων. Η λεξικοποίηση φαίνεται να είναι μια διαδικασία με δύο στάδια. Το πρώ-
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το στάδιο είναι η επιλογή μιας λεξικής έννοιας, όχι μιας φωνολογικά πλήρους λέξης. Ο φω-
νολογικός προσδιορισμός, δηλαδή ο προσδιορισμός του ηχητικού προτύπου της λέξης, πραγ-
ματοποιείται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Το φωνολογικό επίπεδο στο Εικόνα 2.1 εί-
ναι το επίπεδο στο οποίο η πρόταση που δημιουργείται αποκτά μια φωνολογική δομή. Αρκε-
τές αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι ένα ηχητικό πρότυπο 
αναπαριστά με ακρίβεια τις συντακτικές και σημασιολογικές αποφάσεις που ελήφθησαν νω-
ρίτερα. Οι φωνολογικές πληροφορίες έπειτα κατευθύνουν τις αποφάσεις στο φωνητικό επί-
πεδο, όπου γίνεται επεξεργασία των λεπτομερειών του ηχητικού προτύπου. Θα μπορούσαμε 
να σκεφτούμε ότι στο φωνητικό επίπεδο παράγεται μια λεπτομερής φωνητική αναπαράστα-
ση του εκφωνήματος.
Αυτό που παράγεται στο φωνητικό επίπεδο είναι επαρκές για να προσδιορίσει τους φωνη-

τικούς στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν κατά την παραγωγή ομιλίας. Οι κινητικές οδηγί-
ες καθορίζονται στο επίπεδο κινητικού ελέγχου. Σε αυτό το επίπεδο επιλέγονται οι μύες που 
θα ενεργοποιηθούν και ελέγχεται ο συγχρονισμός και τη δύναμη των μυϊκών συσπάσεων. Αυ-
τό δεν αποτελεί ένα εύκολο έργο. Στην ομιλία απαιτούνται ταχείες αλλαγές στην ενεργοποί-
ηση περίπου 100 μυών, που ελέγχονται ώστε να εκπληρώσουν απαιτητικούς χωροχρονικούς 

EIKONA 2.1 Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών για τη λεκτική παραγωγή.

Πηγή: Προσαρμογή από Bock (1982).
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στόχους. Μόλις οι μύες ολοκληρώσουν το έργο τους, παράγεται το ακουστικό σήμα ομιλίας. 
Ο ομιλητής και ο ακροατής/ακροατές επεξεργάζονται αυτό το σήμα ως ακουστική πληροφο-
ρία. Για τον ομιλητή, η ακουστική επεξεργασία ολοκληρώνει ένα κύκλο ανατροφοδότησης.
Ένα συστατικό μέρος της Εικόνας 2.1 που μένει να εξηγηθεί είναι η ενεργός μνήμη και οι 

συνδέσεις της με άλλα επίπεδα του διαγράμματος. Η ενεργός μνήμη είναι η μνήμη που χρησι-
μοποιεί ο ομιλητής, η μνήμη που χρησιμοποιείται για να παρακολουθούνται οι πληροφορίες 
που εμπλέκονται στην παραγωγή προτάσεων. Όμως αυτή η μνήμη είναι περιορισμένη, επομέ-
νως η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων από αυτή είναι προς το συμφέρον της επαρκούς επε-
ξεργασίας. Συνεπώς, σύμφωνα με τη θεωρία, υπάρχουν δύο είδη επεξεργασίας που εμπλέ-
κονται στην παραγωγή εκφωνημάτων. Το ένα είναι η ελεγχόμενη επεξεργασία, η οποία έχει 
απαιτήσεις από την ενεργό μνήμη. Το άλλο είναι η αυτόματη επεξεργασία, που δεν απαιτεί 
χρήση της ενεργούς μνήμης. Η λεκτική διατύπωση πραγματοποιείται και με ελεγχόμενη και 
με αυτόματη επεξεργασία. Η ελεγχόμενη επεξεργασία παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1 με τα 
βέλη Α και Β. Σημειώστε ότι η συντακτική, η σημασιολογική και η φωνολογική επεξεργασία 
είναι όλες αυτόματες. Δηλαδή, ο ομιλητής δεν έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασί-
ες. Για αυτό το λόγο παραδρομές της ομιλίας δεν ανιχνεύονται παρά μόνο εφόσον ειπωθούν.
Η ανατροφοδότηση παρέχεται από δύο διαύλους, που καλούνται α και β στην Εικόνα 2.1. 

Ο δίαυλος α αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες από την αφή και την κίνηση, ενώ ο δίαυλος β 
αντιπροσωπεύει την ακουστική ανατροφοδότηση.
Ερευνητές έχουν καταλήξει πως συνήθως όταν ένα άτομο παράγει μια πρόταση, δεν παίρ-

νει όλες τις συντακτικές, σημασιολογικές και φωνολογικές αποφάσεις πριν αρχίσει να μιλά-
ει. Αντιθέτως, είναι πιθανό ότι το άτομο θα εκφέρει μερικές λέξεις και μετά θα διαμορφώσει 
το υπόλοιπο του εκφωνήματος.
  Σύμφωνα με αυτή την άποψη για τη λεκτική διατύπωση, η παραγωγή μιας πρότασης 

εμπλέκει σε πολύ μεγάλο βαθμό αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων επεξεργασίας και μια 
πολύπλοκη διευθέτηση του χρόνου για αυτή την επεξεργασία. Δεν θα προκαλούσε έκπληξη, 
επομένως, η ανακάλυψη ότι η άρθρωση επηρεάζεται από συντακτικές, σημασιολογικές και 
φωνολογικές μεταβλητές.
Στη συζήτηση που ακολουθεί για την αρθρωτική φωνητική παρουσιάζονται βασικές πλη-

ροφορίες σχετικά με την παραγωγή ήχων ομιλίας. Για το φοιτητή που έχει παρακολουθήσει το 
μάθημα της Φωνητικής, αυτό το κεφάλαιο θα λειτουργήσει ως μια συνοπτική ανασκόπηση. 
Ο φοιτητής που δεν έχει αυτό το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σε θέση να κατακτήσει τουλάχι-
στον τις βασικές γνώσεις πάνω στην αρθρωτική φωνητική. Τα θέματα που θα συζητηθούν εί-
ναι τα εξής: 
Ο Μηχανισμός της Ομιλίας
Φωνήεντα
Μονόφθογγοι (μεμονωμένα φωνήεντα)
Δίφθογγοι
Σύμφωνα
Κλειστά 
Ρινικά
Τριβόμενα
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Προστριβόμενα
Υγρά
Ημίφωνα
Υπερτεμαχιακά
Συνάρθρωση
Αεροδυναμική
Ακουστική
Αισθητηριακές Πληροφορίες
Φωνολογία

ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΤΉΣ ΑΡΘΡΩΤΙΚΉΣ ΦΩΝΉΤΙΚΉΣ

Ό Μηχανισμός της Όμιλίας
Αυτό το κεφάλαιο δεν θα εστιάσει στην ανατομία του συστήματος παραγωγής ομιλίας, 
όμως κάποιες γενικές ανατομικές περιγραφές είναι αναγκαίες για τη συζήτηση σχετικά με 
τις βασικές αρχές της αρθρωτικής φωνητικής. Οι βασικές πτυχές της παραγωγής ομιλίας 
μπορούν να γίνουν κατανοητές μέσω μιας εξέτασης των έξι βασικών οργάνων ή υποσυστη-
μάτων, που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.2. Το αναπνευστικό σύστημα, που αποτελείται 
από τους πνεύμονες, τον αεραγωγό, το θωρακικό κλωβό, το διάφραγμα και τις συναφείς δο-
μές, παρέχει την απαραίτητη ποσότητα αέρα για τη δημιουργία ήχου. Ο λάρυγγας, ο οποίος 
αποτελείται από διάφορους χόνδρους και μυς, παράγει τους φωνούμενους (ηχηρούς) ήχους 
της ομιλίας με δόνηση των φωνητικών χορδών ή επιτρέπει τη διέλευση του αέρα από τους 
πνεύμονες στη φωνητική οδό (στοματική και ρινική κοιλότητα) για την παραγωγή των μη 
φωνούμενων (άηχων) ήχων. Ο υπερωιοφαρυγγικός μηχανισμός, η μαλακή υπερώα (ή υπε-
ρώιο ιστίο) και οι συναφείς δομές της υπερωιοφαρυγγικής σύγκλισης, ενώνει ή διαχωρίζει 
τη στοματική και τη ρινική κοιλότητα, ώστε ο αέρας να διέρχεται από τη στοματική κοιλό-
τητα, από τη ρινική κοιλότητα ή και από τις δύο. Η γλώσσα, που αποτελεί πρωτίστως ένα 
σύμπλεγμα μυών, είναι ο κύρος αρθρωτής της στοματικής κοιλότητας. Μπορεί να πάρει 
μια ποικιλία σχημάτων και θέσεων κατά την άρθρωση των φωνηέντων και των συμφώνων. 
Όσον αφορά την άρθρωση, η γλώσσα χωρίζεται σε πέντε βασικά μέρη: άκρη ή κορυφή, προ-
ράχη, πίσω μέρος ή ράχη, ρίζα και σώμα. Αυτές οι διαιρέσεις αναπαρίστανται στην Εικόνα 
2.3. Τα χείλη, μαζί με τη σιαγόνα, είναι οι πιο ορατοί αρθρωτές και εμπλέκονται στην πα-
ραγωγή φωνηέντων και συμφώνων. Η σιαγόνα, η μαζική οστέινη δομή και οι συναφείς μύ-
ες, υποστηρίζει τους μαλακούς ιστούς και της γλώσσας και του κάτω χείλους. Συμμετέχει 
στην παραγωγή ομιλίας βοηθώντας τις κινήσεις της γλώσσας και των χειλιών και παρέχο-
ντας σκελετική υποστήριξη για αυτά τα όργανα. Άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά που πα-
ρουσιάζονται στην Εικόνα 2.2 παρέχουν ένα γενικό προσανατολισμό ή σχετίζονται με ένα 
σημαντικό τρόπο με τις διαδικασίες της ομιλίας και της ακοής.
Το αναπνευστικό σύστημα και ο λάρυγγας συνεργάζονται για να παρέχουν στον ανώτερο 

αεραγωγό δύο βασικούς τύπους ροής αέρα: μια σειρά από παλμούς αέρα που δημιουργού-
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EIKONA 2.2 Όργανα που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή ομιλίας.

EIKONA 2.3 Διαιρέσεις της γλώσσας σε πέντε λειτουργικά μέρη για την άρθρωση της ομιλίας.

ρινική 
κοιλότητα

χείλη γλώσσα

σιαγόνα

υπερωιοφαρυγγικός 
μηχανισμός

λάρυγγας οισοφάγος

αναπνευστικό 
σύστημα τραχεία

πνεύμονες

Κορυφή Προράχη Ράχη

Σώμα Ρίζα
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νται από τη δόνηση των φωνητικών χορδών (για τους φωνούμενους(ηχηρούς)  ήχους όπως 
τους ήχους στη λέξη γκάζι) και μια συνεχή ροή αέρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή θορύβου στη φωνητική οδό για τους μη φωνούμενους( άηχους) ήχους όπως το /s/ 
στο σε). Η βασική λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος κατά την ομιλία είναι η προ-
ώθηση του αέρα στον αεραγωγό που αποτελείται από το λάρυγγα και τη στοματική και ρι-
νική κοιλότητα. Η βασική λειτουργία του λάρυγγα είναι η ρύθμιση της ροής του αέρα από 
τους πνεύμονες ώστε να παράγονται φωνούμενα και άηχα τεμάχια. Ο ανώτερος αεραγωγός, 
που συχνά αποκαλείται η φωνητική οδός, ξεκινά από το λάρυγγα και φθάνει μέχρι το στό-
μα ή/και τη μύτη και είναι το σημείο όπου λαμβάνει χώρα αυτό που κοινώς ονομάζεται άρ-
θρωση της ομιλίας. Ως επί το πλείστον, αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται με κινήσεις των 
αρθρωτών: γλώσσα, χείλη, σιαγόνα και του υπερωιοφαρυγγικού μηχανισμού. Η φωνητική 
οδός μπορεί να ειδωθεί ως ένας ευλύγιστος σωλήνας που μπορεί να επιμηκυνθεί ή να μικρύ-
νει (μετακινώντας το λάρυγγα πάνω ή κάτω ή εξωθώντας και αποσύροντας προς τα μέσα 
τα χείλη) και κατά μήκος του οποίου μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες στενώσεις από τη 
γλώσσα, το υπερωιοφαρυγγικό μηχανισμό και τα χείλη. Η άρθρωση της ομιλίας είναι εξαρ-
τάται επομένως από την επιμήκυνση, τη σμίκρυνση και τη δημιουργία στενώσεων στο σω-
λήνα που είναι γνωστός ως φωνητική οδός.
Όλη η διαδικασία ελέγχεται από το νευρικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να μεταφράσει 

το μήνυμα που μέλλει να μεταδοθεί σε ένα πρότυπο σημάτων που μεταφέρεται στους δι-
άφορους μυς του μηχανισμού της ομιλίας. Καθώς αυτοί οι μύες συσπώνται, μια ποικιλία 
πραγμάτων λαμβάνει χώρα: Ο αέρας μπορεί να προωθείται από τους πνεύμονες, οι φωνη-
τικές χορδές ίσως να αρχίσουν να πάλλονται, ο υπερωιοφαρυγγικός μηχανισμός μπορεί να 
κλείσει, η σιαγόνα να χαμηλώσει ή τα χείλη να εξωθηθούν. Ο εγκέφαλος έχει την αρμοδιό-
τητα να συντονίζει όλους αυτούς τους διαφορετικούς μυς ώστε να συσπώνται με την κατάλ-
ληλη ακολουθία και να παράγεται το απαιτούμενο φωνητικό αποτέλεσμα. Το περιθώριο λά-
θους είναι μικρό, αφού μερικές φορές ένα λάθος ακόμη και ελάχιστων μιλιοδευτερολέπτων 
στο συγχρονισμό μιας μυϊκής σύσπασης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια αλλοιωμένη άρ-
θρωση.
Είναι ελκυστικό να γίνει η υπόθεση ότι η παραγωγή ομιλίας ελέγχεται σε κάποιο σχετικά 

ανώτερο επίπεδο στον εγκέφαλο από διακριτές μονάδες, όπως τα φωνήματα. Ωστόσο, ένα 
σημαντικό πρόβλημα στην περιγραφή της άρθρωσης της ομιλίας είναι η σύνδεση των δια-
κριτών γλωσσολογικών μονάδων που λειτουργούν σε ένα ανώτερο επίπεδο στον εγκέφαλο 
με τις μυϊκές συσπάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τις κινήσεις των αρθρωτών. Για παρά-
δειγμα, για να πει κάποιος τη λέξη γάτα, πρέπει ο εγκέφαλός του να στείλει οδηγίες μέσω 
των νεύρων, με την κατάλληλη ακολουθία, στους μυς του αναπνευστικού συστήματος, του 
λάρυγγα, της γλώσσας, των χειλιών και του υπερωιοφαρυγγικού μηχανισμού. Η πλήρης κα-
τανόηση της παραγωγής της ομιλίας επομένως εμπλέκει τη γνώση της φωνολογίας (η μελέ-
τη του τρόπου με τον οποίο οι ήχοι συνταιριάζονται για το σχηματισμό λέξεων και άλλων 
γλωσσολογικών μονάδων), της αρθρωτικής φωνητικής (η μελέτη του τρόπου με τον οποίο 
οι αρθρωτές δημιουργούν διαφορετικούς ήχους), της ακουστικής φωνητικής (η μελέτη της 
σχέσης ανάμεσα στην άρθρωση και το ακουστικό σήμα της ομιλίας) και της αντίληψης της 
ομιλίας (η μελέτη του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τη φωνητι-
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κή από το ακουστικό σήμα).

ΑΡΘΡΩΣΉ ΦΩΝΉΈΝΤΩΝ: ΠΑΡΑΔΌΣΙΑΚΉ ΦΩΝΉΤΙΚΉ ΜΈΤΑΓΡΑΦΉ

Ένας φωνηεντικός ήχος συνήθως σχηματίζεται καθώς ηχητική ενέργεια από τις δονούμε-
νες/παλλόμενες φωνητικές χορδές διαφεύγει μέσω μιας σχετικά ανοιχτής φωνητικής οδού 
που έχει κάποια συγκεκριμένη διαμόρφωση. Επειδή μια συλλαβή πρέπει να περιέχει ένα 
φωνήεν ή έναν ήχο που προσιδιάζει σε φωνήεν, τα φωνήεντα καλούνται ενίοτε πυρήνες 
της συλλαβής. Κάθε φωνήεν έχει μια χαρακτηριστική διαμόρφωση της φωνητικής οδού 
που καθορίζεται από τη θέση της γλώσσας, της σιαγόνας και των χειλιών. Αν και άλλα ση-
μεία της φωνητικής οδού, όπως το υπερώιο ιστίο, τα φαρυγγικά τοιχώματα και οι παρειές, 
ενδέχεται να αλλάζουν σε μικρό βαθμό κατά την παραγωγή διαφορετικών φωνηέντων, οι 
θέσεις της γλώσσας, της σιαγόνας και των χειλιών παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Συνεπώς, με-
μονωμένα φωνήεντα μπορούν να περιγραφούν προσδιορίζοντας λεπτομερώς τις θέσεις της 
γλώσσας, της σιαγόνας και των χειλιών. Επιπροσθέτως, επειδή συνήθως η σιαγόνα και η 
γλώσσα συνεργάζονται για την αύξηση ή μείωση του ανοίγματος της στοματικής κοιλότη-
τας (Εικόνα 2.4), για γενικούς σκοπούς όσον αφορά τη φωνητική, η παραγωγή των φωνηέ-
ντων μπορεί να περιγραφεί με τον λεπτομερή προσδιορισμό μόνο δύο αρθρωτών, της γλώσ-
σας και των χειλιών. Συνήθως οι φωνητικές χορδές δονούνται για να παράγουν φώνηση για 
τα φωνήεντα, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως η ψιθυριστή ομιλία.
Οι δύο βασικές αρθρωτικές κινήσεις των χειλιών μπορούν να παρουσιαστούν με τα φωνήε-

ντα /i/ και /u/. Πιέστε τα χείλη με το δάχτυλό σας καθώς λέτε πρώτα /i/ και έπειτα /u/. Θα πρέ-
πει να νιώθετε τα χείλη να σπρώχνουν το δάχτυλό σας καθώς λέτε/u/. Αυτό το φωνήεν είναι 
στρογγυλό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα χείλη εξωθούνται και λαμβάνουν μια στρογγυλή δι-
αμόρφωση. Τα φωνήεντα στην Αγγλική, όπως και στη Νέα Ελληνική, μπορούν να περιγρα-

EIKONA 2.4  Παραλλαγές στη διάνοιξη της στοματικής κοιλότητας (σκιασμένη περιοχή) που 
σχετίζονται με το χαμήλωμα της σιαγόνας και της γλώσσας. 

Γλώσσα

Γλώσσα
Σιαγόνα

Σιαγόνα
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φούν είτε ως στρογγυλά, όπως το /u/, είτε ως μη στρογγυλά, όπως το /i/. Στην Εικόνα 2.5 πα-
ρουσιάζεται η διαμόρφωση των χειλιών για αυτά τα δύο φωνήεντα.
Η γλώσσα μετακινείται κατ’ ουσίαν σε δύο διαστάσεις εντός της στοματικής κοιλότητας, 

EIKONA 2.5  Διαμορφώσεις της φωνητικής οδού για το /i/ και το /u/. Παρατηρήστε το 
στρογγύλεμα των χειλιών στο /u/.

EIKONA 2.6  Οι δύο βασικές διαστάσεις της θέσης της γλώσσας, προσθίως-οπισθίως και 
υψηλά-χαμηλά.

ΥΨΗΛΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ

ΧΑΜΗΛΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ

ΠΡΟΣΘΙΩΣ ΟΠΙΣΘΙΩΣ

ΥΨΗΛΑ
ΧΑΜΗΛΑ
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όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.6. Η μία διάσταση, προσθίως-οπισθίως, αναπαρίσταται από 
την κίνηση που κάνει η γλώσσα όταν κάποιος πει διαδοχικά /i/-/u/ ή /α/-/ο/. Η άλλη διάστα-
ση, υψηλά-χαμηλά, αναπαρίσταται από την κίνηση που κάνει η γλώσσα όταν κάποιος λέει 
διαδοχικά /i/-/α/ ή /u/-/α/. Με αυτές τις δύο διαστάσεις της κίνησης της γλώσσας, μπορούμε 
να ορίσουμε τέσσερις ακραίες θέσεις της γλώσσας εντός της στοματικής κοιλότητας, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 2.7. Τα φωνητικά σύμβολα για αυτά τα τέσσερα φωνήεντα φαίνονται 
επίσης στην εικόνα. Το υψηλό-πρόσθιο φωνήεν /i/ παράγεται με τη γλώσσα ψηλά και προ-
σθίως στη στοματική κοιλότητα, ενώ το χαμηλό-πρόσθιο /æ/ παράγεται με τη γλώσσα χα-
μηλά και προσθίως. Για την παραγωγή του υψηλού-οπίσθιου /u/ η γλώσσα τοποθετείται ψη-
λά και οπισθίως στη στοματική κοιλότητα. Τέλος, όταν η γλώσσα τοποθετείται χαμηλά και 
οπισθίως παράγεται το χαμηλό-οπίσθιο φωνήεν /ɑ/. Τα τέσσερα φωνήεντα /i/, /æ/, /u/ και /ɑ/ 
χρησιμοποιούνται για να ορίζουν τις κορυφές του φωνηεντικού τραπεζίου, ένα σχήμα τεσ-
σάρων πλευρών με το οποίο μπορούν να περιγραφούν οι θέσεις τις γλώσσας για την παρα-
γωγή φωνηέντων. Στην Εικόνα 2.8, τα φωνήεντα της Αγγλικής παρουσιάζονται σχεδια-
γραμματικά μέσα στο τραπέζιο με το φωνητικό τους σύμβολο και μια χαρακτηριστική λέξη 

EIKONA 2.7  Τα τέσσερα φωνήεντα /i/, /æ/, /u/ και /ɑ/ που βρίσκονται στις γωνίες του τραπεζίου 
παρουσιάζονται στην πάνω εικόνα ως θέσεις τις γλώσσας εντός της στοματική 
κοιλότητας και στην κάτω εικόνα ως σημεία του τραπεζίου.

ΥΨΗΛΑ

ΧΑΜΗΛΑ
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