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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός σώματος 

κειμένων με σκοπό την ανάδειξη ενός ελληνικού προσωδιακού μοτίβου εξιστόρησης που 

εμφανίζεται στα παραμύθια. Για την προσπάθειά μου αυτή, αισθάνομαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω το σύνολο των καθηγητών που με ενέπνευσαν και μου παρείχαν την γνώση 

και το κίνητρο για να ασχοληθώ εις βάθος με ένα τόσο πρωτότυπο θέμα που 

αντικατοπτρίζει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κουλτούρας, το οποίο μέχρι 

πρότινος δεν είχε διερευνηθεί. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα 

καθηγήτριά μου Κα Χαρίκλεια Πρώιου για την καθοδήγηση και τα κίνητρα που μου παρείχε 

για την υλοποίηση της διπλωματικής μου εργασίας αλλά και για το θετικό της πνεύμα 

καθόλη της διάρκεια της συνεργασίας μας. Επιπλέον, δεν θα μπορούσα να παραβλέψω τις 

πολύτιμες συμβουλές της συνεπιβλέπουσας καθηγήτριας Κα Αριάδνης Λουτράρη, που ως 

γνώστρια του προσωδιακού φαινομένου αλλά και του αντικειμένου της Γλωσσολογίας, μου 

παρείχε την απαραίτητη καθοδήγηση για την υλοποίηση της εργασίας. Επίσης, ευχαριστώ 

θερμά τον Κο Λάζαρο Τριάρχου για την προσεκτική ανάγνωση και αξιολόγηση της 

διπλωματικής μου εργασίας.  

Τέλος, δε θα μπορούσα να παραβλέψω στο σημείο αυτό, την Καλλιόπη 

Τσακπουνίδου, υποψήφια διδάκτορα, για τη αμέριστη συμπαράστασηαλλά και τα κίνητρα 

που μου παρείχε στο όμορφο αυτό ταξίδι, καθώς επίσης και την οικογένειά μου, Κώστας,  

Ευτυχία, Μένια, Ειρήνη και Διονύση που με στήριξαν στις δύσκολες στιγμές και μου 
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παρείχαν κίνητρα να συνεχίσω και να διεκπεραιώσω επιτυχώς τις σπουδές μου. Ευχαριστώ 

τον καθένα σας ξεχωριστά.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πλήθος ερευνών έχει μελετήσει την προσωδία στην εξιστόρηση παραμυθιών εστιάζοντας 

στην συναισθηματική της πλευρά. Η παρούσα εργασία επιδιώκει τη σύνθεση του πρώτου 

σώματος κειμένων με στόχο την ανάδειξη ενός προσωδιακού φαινομένου εξιστόρησης 

παιδικών παραμυθιών, χαρακτηριστικού στοιχείου της ελληνικής κουλτούρας, που 

σύμφωνα με προηγούμενή μας έρευνα, έχει θετική επίδραση στη βραχυπρόθεσμη 

μνήμητων παιδιών (Loutrari, Tselekidou & Proios, 2018). Το ελληνικό προσωδιακό μοτίβο 

αποτελείται από έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών, την επιμήκυνση της διάρκειας της 

τελευταίας συλλαβής μιας πρότασης αλλά και την πτώση του τονικού της ύψους σε 

σύγκριση με το τονικό ύψος της υπόλοιπης πρότασης. Για τη σύνθεση του σώματος 

κειμένων επιλέχθηκαν 15 παιδικά παραμύθια που ήταν ελέυθερα προσβάσιμα στο 

διαδίκτυο. Όλα τα παραμύθια τα αφηγούνται Έλληνες αφηγητές και απευθύνονται σε 

παιδιά νηπιακής έως και δημοτικής ηλικίας. Το Σώμα κειμένων βασίστηκε σε 50 προφορικά 

αποσπάσματα που περιείχαν το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης παραμυθιών στην 

τελευταία συλλαβή της πρότασης. Τα αποτελέσματα από τις συγκρίσεις των δύο 

προσωδιακών παραμέτρων της τελευταίας συλλαβής (τονικό ύψος, διάρκεια) επιβεβαίωσαν 

πως το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης παραμυθιών που εντοπίζεται στην τελευταία 

συλλαβή της πρότασης έχει μεγαλύτερη διάρκεια αλλά και μικρότερο τονικό ύψος από τις 

προηγούμενες συλλαβές, ανεξάρτητα εάν η τελευταία συλλαβή είναι τονισμένη, ενώ 

παράλληλα φάνηκε πως το συγκεκριμένο μοτίβο αναπαριστανόταν με μεγαλύτερη διάρκεια 

από τους άντρες αφηγητές σε σύγκριση με τις γυναίκες. Συνολικά, η παρούσα έρευνα 

καλύπτει το ερευνητικό κενό που υπάρχει στο χώρο των προφορικών σωμάτων κειμένων. Ο 
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στόχος της είναι διττός: αφενός να επιβεβαιώσουμε πως το συγκεκριμένο μοτίβο υπάρχει 

στις αφηγήσεις ελεύθερα διατιθέμενων ακουστικών παραμυθιών, και αφετέρου να 

παρουσιάσουμε το πρώτο σώμα κειμένων από διηγήσεις παραμυθιών το οποίο θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για μετέπειτα έρευνες. 

Λέξεις-Κλειδιά:Προφορικό Σώμα Κειμένων, Προσωδία, Εξιστόρηση παραμυθιών, Τονικό 

Ύψος, Διάρκεια 
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ABSTRACT 

A number of studies have used storytelling corpora in order to investigate prosodic 

characteristics in terms of emotional labels. The present study departs from existing corpora, 

since it is focused on representing a previously unexplored prosodic feature found in Greek 

storytelling speech. The Greek storytelling prosodic feature arises from a combination of a 

falling pitch contour and more notably,  an extensive final-syllable vowel lengthening in 

relation to the preceding vowel, which according to our previous study was found to have a 

positive impact on children’s (10-12 years old) short-term memory (Loutrari et al. 2018). To 

this end, randomly chosen stories were extracted from a poll of child-directed stories found 

in freely available audiobooks and YouTube. All of the 15 selected stories were narrated by 

Greek native speakers addressing to both kindergarten and primary school children. A corpus 

of 50 acoustic segments analyzed with Praat in terms of pitch contour and duration of the 

final-syllable vowel was created. Analysis with SPSS validated the aforementioned specific 

storytelling prosodic pattern, while it showed that this was more pronounced in terms of 

duration by men rather than women narrators. This study fills a void, since there is a lack of 

Greek prosodic corpora in bibliography. The aims of the present study are twofold: to 

validate whether this prosodic pattern does exist in public domain audiobooks, and to collect 

the first sample of storytelling audiobooks that could be later used for research purposes.  

 

Keywords: Speech Corpus, Prosody Storytelling, Pitch, Duration
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προφορικός λόγος 

Η ομιλία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Ειδικότερα, αποτελούσε ανέκαθεν ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων, αφού η ανταλλαγή πληροφοριών, σκέψεων, ιδεών, εμπειριών και γνώσεων 

πραγματοποιείται ως επί το πλείστον προφορικά.Η προφορική επικοινωνία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ίσως πιο σημαντική και από τη γραπτή επικοινωνία , αφού μας προσφέρει 

πληροφορίες που δεν περιορίζονται απλά στη μετάδοση του περιεχομένου ενός μηνύματος, 

αλλά επεκτείνονται και στη μετάδοση πληροφοριών μέσα απόχαρακτηριστικά που δεν 

μπορούν να αποτυπωθούν στο γραπτό λόγο. Όπως αναφέρει μάλιστα ο Laver (2003):“We 

speak not just to be understood, but to communicate”. Υπό την έννοια αυτή, τα 

παραγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας προσδίδουν επιπλέον πληροφορίες, όπως για 

παράδειγμα για τη συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή, την ύπαρξη σαρκασμού, 

ερώτησης κ.α. Ακόμα, μέσα από την επικοινωνία προσδίδονται και εξωγλωσσικά στοιχεία, 

που μας δίνουν πληροφορίες για τη ψυχολογική, κοινωνική ή και τη φυσική  κατάσταση του 

ομιλητή, όπως το φύλο ή την ηλικία.  Ειδικότερα, τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά 

στοιχεία στην επικοινωνία επισημαίνουν άλλα σημαντικά στοιχεία της ομιλίας που αφορούν 

στην εστίαση και την έμφαση, εισάγοντας με αυτό τον τρόπο ένα δευτερεύον υποκείμενο 

κανάλι στην επικοινωνία. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ομιλίας,όπως το ύψος της φωνής του 

ομιλητή, η διάρκεια της εκφερόμενης πρότασης, η ένταση της φωνής αλλά και οι παύσεις 

μεταξύ των φράσεων αποτελούν παράμετροι της προσωδίας (Cutler et al., 1997), τα οποία 
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παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου του 

λόγου. Η προφορική ομιλία, συνεπώς, συνίσταται στη ύπαρξη τόσο γλωσσικών όσο και 

παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων, τα οποία συνδράμουν εξίσου στην 

επικοινωνία (Ladd, 2008). 

Καθότι λοιπόν η προσωδία επιδρά σημαντικά στην προφορική ομιλία, πλήθος 

ερευνών έχει εστιάσει στη διερεύνηση των προσωδιακών της παραμέτρων, κυρίως αυτών 

που εκφράζουν συναίσθημα (Schröder, 2004), σε διαφορετικούς τύπους ομιλίας (Doukhan 

et al., 2011). Ένας από αυτούς τους τύπους ομιλίας, αποτελούν τα παραμύθια  (Alm and 

Sproat, 2005·Sarkar et al., 2014), αφού η διήγησή τους χαρακτηρίζεται από έντονη 

εκφραστικότητα, γεγονός που συντελείται με τη χρήση της προσωδίας.  

Τα παιδιά, συγκεκριμένα, εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία στην αφήγηση 

παραμυθιών, είτε για ψυχαγωγικούς είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία,η αφήγηση παραμυθιών έχει συνδεθεί θετικά με την γλωσσική ανάπτυξη του 

παιδιού (Baker et al., 2013·Wright&Dunsmuir, 2019; Kirsch, 2016), αλλά και με την ανάπτυξη 

της κατανόησης (Trostle&Hicks,1998). Παράλληλα, χάρη στα προσωδιακά χαρακτηριστικά 

που εμπλέκονται κατά την αφήγηση, ο λόγος αποκτά εκφραστικότητα, γεγονός που τα 

καθιστά αναπόσπαστο μέρος μιας αφήγησης. Άλλωστε, ο λόγος πλούσιος σε προσωδιακά 

γνωρίσματα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη συγκράτηση πληροφοριών στη μνήμη  

(Mira&Schwanenflugel, 2013·Goldman et al., 2006).  

Αν και αναπόσπαστο κομμάτι του λόγου, η ένταξη των προσωδιακών παραμέτρων 

της ομιλίας σε συσκευές παραγωγής ομιλίας, αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία.  Ωστόσο , η 
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ταχύτατη ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας της ομιλίας, έχει ανοίξει τον δρόμο για την 

διερεύνηση του τρόπου ένταξηςλεπτών προσωδιακών αποχρώσεων σε συσκευές ομιλίας, 

όπως για παράδειγμα τη δημιουργία συνθετικής φωνής από κείμενο, TTS (Montano&Alias, 

2016).
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2. ΠΡΟΣΩΔΙΑ 

2.1. Τι είναι προσωδία και γιατί είναι απαραίτητη η μελέτη της 

Η προσωδία έχει τις ρίζες της στην ελληνική αρχαιότητα,  όπου η λέξη προσωδία 

[<αρχ. Προσωδία< προσωδός < προς + ωδή] προέρχεται από το ρήμα άδω που σημαίνει 

μιλώ, τραγουδώ(“Dictionary”,n.d.). Η προσωδία στην αρχαία Ελλάδα αντιπροσώπευε το 

τραγούδι που συνοδεύονταν από κάποιο μουσικό όργανο  (Pearsall et al., 2005). 

Πρώτος ο Αριστοτέλης στο έργο του «Περὶ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων», κάνει αναφορά 

στην αξία της προσωδίας ως προς τον καθορισμό των ορίων των φωνολογικών στοιχείων 

μιας πρότασης, την ανάδειξη και έμφαση στοιχείων του εκφωνήματος αλλά και τις  

μελωδικές διακρίσεις (Themistocleous, 2014). Όπως αναφέρεται: 

(166b.) «Παρὰ δὲ τὴν προσῳδίαν ἐν μὲν τοῖς ἄνευ γραφῆς διαλεκτικοῖς οὐ 

ῥᾴδιον ποιῆσαι λόγον, ἐν δὲ τοῖς γεγραμμένοις καὶ ποιήμασι μᾶλλον. Οἷον καὶ τὸν 

Ὅμηρον ἔνιοιδιορθοῦνται πρὸς τοὺς ἐλέγχοντας ὡς ἄτοπον εἰρηκότα “τὸμὲν οὐ 

καταπύθεται ὄμβρῳ” (Ψ 328)· λύουσι γὰρ αὐτὸ τῇ προσῳδίᾳ, λέγοντες τὸ “ου” 

ὀξύτερον καὶ τὸ περὶ τὸ ἐνύπνιον τοῦ Ἀγαμέμνονος, ὅτι οὐκ αὐτὸς ὁ Ζεὺς εἶπεν 

“δίδομεν δέ τοιεὖχος ἀρέσθαι” (Φ 297), ἀλλὰ τῷ ἐνυπνίῳ ἐνετέλλετο διδόναι. τὰμὲν 

οὖν τοιαῦτα παρὰ τὴν προσῳδίαν ἐστίν». 

Επιπλέον, η αξία μελέτης της προσωδίας τονίζεται και από τον Διονύσιο τον Θράκα, 

τον συγγραφέα της πρώτης συστηματικής γραμματικής. Στο έργο αυτό, η προσωδία 

αναφέρεται ως «η πρώτη από τις έξι κύριες πτυχές της γραμματικής ανάλυσης» (p. 2, 
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Themistocleous, 2014), ενώ υποστηρίζεται ήδη από τότε πως για την κατανόηση του λόγου, 

η ανάγνωση κειμένων ή ποιήσεων με την κατάλληλη προσωδία διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο (Themistocleous, 2014).  

Στη σύγχρονη γλωσσολογία, η προσωδία αναφέρεται επιπλέον σε όλα εκείνα τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά που εκτείνονται σε τμήματα λόγου μεγαλύτερα από το φθόγγο  

(υπερτεμαχιακά στοιχεία) και αξιοποιούνται για την διάκριση μη λεξικών ή φραστικών 

στοιχείων, όπως οι τόνοι ή και η διάρκεια (Lehiste, 1970). Υπό μία άλλη έννοια, η προσωδία 

εκφράζει τις μελωδικές διακρίσεις σε μετα-λεξικό επίπεδο, αποτελεί με άλλα λόγια  το 

χαρακτηριστικό εκείνο της ομιλίας που προσδίδει μουσικότητα στο λόγο μας, είναι «η 

μουσική του λόγου» μας (Wennerstrom, 2001), ένα στοιχείο αναπόσπαστο που συνοδεύει 

τον προφορικό λόγο. Μάλιστα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο λόγος είναι μια συναυλία από 

φωνήματα και συλλαβές, που διαμορφώνονται μελωδικά από την προσωδία  (Merill et al., 

2012). 

Για να κατανοήσουμε την αξία της προσωδίας στον λόγο, αρκεί να φέρουμε στο νου 

μας τη γνωστή φράση  “Δεν είναι τι είπες, αλλά πως το είπες!”. Στην εργασία του Sheridan 

(1775), έχει επισημανθεί η σημασία της προσωδίας εδώ και περισσότερο από 200 χρόνια. 

Πιο αναλυτικά, στην εργασία του  αναφέρεται ότι, «Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν 

προτάσεις, τις οποίες δεν καταλαβαίνουν, και καθώς είναι αδύνατον να τοποθετήσουν την 

έμφαση σωστά, χωρίς να καταλαβαίνουν πλήρως το νόημα, έχουν την συνήθεια είτε να 

διαβάζουν μονότονα, είτε στην προσπάθεια τους να ξεχωρίσουν μια λέξη από τις υπόλοιπες, 

να τοποθετούν την έμφαση τυχαία αλλοιώνοντας έτσι την έννοια αυτού που 



15 
 

διαβάζουν».Υπό την έννοια αυτή, τα προσωδιακά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το λόγο 

μας όταν εκφέρουμε μια πρόταση, είναι ικανά να διαφοροποιήσουν το νόημα της. 

Πράγματι, η προσωδία μπορεί να διαφοροποιήσει ή ακόμα και να αντιστρέψει τη 

σημασία μιας πρότασης ή ενός μηνύματος (Lehiste 1970·Laver 1991, Scherer&Giles 1979). 

Πολλές φορές μάλιστα, όταν το περιεχόμενο της σημασιολογικής-γλωσσικής πληροφορίας 

έρχεται σε αντίθεση με το προσωδιακό-παραγλωσσικό περιεχόμενο, η πληροφορία που 

μεταδίδεται από τα προσωδιακά χαρακτηριστικά συνήθως υπερισχύει (Lyons, 1977). Οι 

παράμετροι συνεπώς που συνθέτουν την προσωδία είναι πιθανό να μεταφέρουν 

γλωσσολογικές ή συναισθηματικές πληροφορίες στην επικοινωνία. 

Παρόλο που τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωδία είναι κοινά για  όλες 

τις γλώσσες, κάθε γλώσσα αξιοποιεί διαφορετικά τις παραμέτρους που συνθέτουν το 

ηχητικό σήμα. Πολλές φορές όμως είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τη μία γλώσσα από την 

άλλη, ακόμα και αν δεν τις γνωρίζουμε, μόνο από την εντύπωση που μας προκαλείται από 

τη μελωδία τους. Παρόμοια, είναι πολύ πιθανό να μπερδέψουμε δύο γλώσσες που δεν 

γνωρίζουμε, παρόλο που δεν έχουν καμία γενετική συγγένεια, μόνο και μόνο επειδή  

μοιάζουν τα προσωδιακά τους χαρακτηριστικά. Η ικανότητα αυτή ξεκινά από πολύ νωρίς 

στη ζωή ενός ανθρώπου. Συγκεκριμένα, τα βρέφη έχουν την ικανότητα να ξεχωρίζουν 2 

ξένες γλώσσες που δεν έχουν ακούσει ποτέ ξανά. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις 

γλώσσες. Για παράδειγμα, ενώ βρέφη από μόλις 4 ημερών με μητρική τη Γαλλική γλώσσα, 

μπορούσαν να διαχωρίσουν την Αγγλική με την Ιταλική γλώσσα, δεν μπορούσαν να 

διαχωρίσουν την Αγγλική με την Ολλανδική (DeCasper &Spence, 1986). Ενώ λοιπόν η 

προσωδία συμβάλλει στη διαφοροποίηση της μιας γλώσσας από την άλλη, η ικανότητα 
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διάκρισης των γλωσσών μεταξύ τους δυσχεραίνεται όταν οι γλώσσες αυτές έχουν παρόμοια  

προσωδιακά χαρακτηριστικά. 

Η προσωδία επιπλέον, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην επεξεργασία της ομιλίας 

αλλά και στην κατανόηση της γλώσσας ήδη από τη βρεφική ηλικία, σύμφωνα με τον 

Dowhower (1991), αφού τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας κατακτώνται πολύ 

νωρίς χρονολογικά (Boysson-Bardies et al., 1981). Μάλιστα, τα πρώτα δείγματα κατάκτησης 

του επιτονισμού φαίνονται ήδη από τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του βρέφους, ωστόσο, 

η χρήση των επιτονικών μοτίβων που μοιάζουν με αυτά των ενηλίκων ολοκληρώνονται 

αργότερα. Επιπλέον, τα πρώτα εκφωνήματα του κανονιστικού βαβίσματος είναι αυτά που 

θα καθορίσουν και μελλοντικά τα προσωδιακά χαρακτηριστικά των πρώτων λέξεων, 

σύμφωνα με τους Chen και Kent (2010). Παράλληλα με την κατάκτηση της στοιχειώδους 

προφορικής γλώσσας, δηλαδή της σωστής χρήσης της σύνταξης και της φωνολογίας,  

περίπου κατά τη νηπιακή ηλικία (Gough, Hoover, &Peterson, 1996), τα παιδιά κατακτούν και 

τη στοιχειώδη χρήση της προσωδίας στο λόγο τους. Εν συνεχεία,η κατάκτηση της 

προσωδίας συνεχίζεται και στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου, όπου σύμφωνα με 

ενδείξεις, η σωστή χρήση της προσωδίας από τα παιδιά  φαίνεται ότι προηγείται της 

κατανόησής της από τους συνομιλητές (Cutler&Swinney, 1987·Wells, Peppe, &Goulandris, 

2004). Τελικά, η κατάκτηση της προσωδίας υπό την έννοια της κατανόησης του 

συναισθήματος και της πρόθεσης του συνομιλητή εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των 9 

(Friend, 2000, 2003· Friend&Bryant, 2000), ενώ η ικανότητα επεξεργασίας της αρχίζει να 

μειώνεται στους μεγαλύτερους ενήλικες (Dupuis&Pichora-Fuller,2010·Ruffman, Henry, 
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Livingstone &Phillips,2008), αν και οι λόγοι πίσω από αυτό δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι 

(Fairfield et al., 2016). 

Συνοψίζοντας, η προσωδία συνοδεύει την επικοινωνία του ανθρώπου ήδη από τα 

πρώτα στάδια της ζωής του, όπου αναπτύσσονται τα πρώτα χαρακτηριστικά της προσωδίας, 

ενώ συνεχίζοντας, παράλληλα με την ανάπτυξη της ομιλίας, αναπτύσσονται και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της, καθιστώντας την τελικά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα αναφέρουμε αναλυτικά τις παραμέτρους που συνθέτουν την 

προσωδία, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

συνθέτουν το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης παραμυθιών (τονικό ύψος, διάρκεια), 

στοιχείο που αποτελεί και αντικείμενο διερεύνησης στην παρούσα εργασία.  

2.2. Παράμετροι προσωδίας 

Παρόλο που η προσωδία δεν μπορεί από μόνη της να προσδώσει νόημα στην ομιλία, 

μπορεί να συνεισφέρει σε υπερτεμαχιακό επίπεδο σε αυτήν. Ειδικότερα, τα υπερτεμαχιακά 

στοιχεία που συνθέτουν την προσωδία, αναφέρονται στα ακουστικά χαρακτηριστικά που 

συνοδεύουν τα τεμάχια(τμήματα) του λόγου. Οι  παράμετροι λοιπόν αυτοί που συνθέτουν 

την προσωδία είναι το τονικό ύψος, η ένταση, η διάρκεια και ο ρυθμός (Fonagy, 

1978·Juslin&Laukka, 2003) ή ακόμα και οι αλλαγές στην ποιότητα της φωνής, “voice quality” 

(Ogden 2009; d’Alessandro, 2006). Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να 

προσδώσει από μόνο του, αλλά και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, 

διαφορετικάστοιχεία στο λόγο, είτε σε γλωσσολογικό, είτε σε συναισθηματικό επίπεδο. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά: 
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• Τονικό ύψος (Pitch):  

Το τονικό ύψος καθορίζεται από τη συχνότητα των φωνητικών χορδών που 

πάλλονται κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Αυτή η συχνότητα του ηχητικού κύματος που 

παράγεται  ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα (F0) και μετριέται σε Hertz(Hz). Όσο πιο 

γρήγορα πάλλονται οι φωνητικές χορδές τόσο μεγαλύτερη είναι η θεμελιώδης συχνότητα 

του ήχου που παράγεται και τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της φωνής που γίνεται 

αντιληπτό (Odgen, 2009). Για παράδειγμα, μια «βαριά» φωνή χαρακτηρίζεται από χαμηλό 

τονικό ύψος, μια «τσιριχτή» φωνή χαρακτηρίζεται από μεγάλο τονικό ύψος αντίστοιχα. 

Παράγοντες που επηρεάζουν το τονικό ύψος είναι το φύλο αλλά και η ηλικία του ομιλητή 

(Gussenhoven, 2004). Ενώ λοιπόν κατά την παιδική ηλικία τόσο τα αγόρια όσο και τα 

κορίτσια έχουν ίδια ανατομία της φωνής (vocal anatomy) κατά τα πρώτα στάδια της ζωής 

τους, κατά την εφηβική ηλικία οι διαφορές μεταξύ τους γίνονται εμφανείς(Ogden, 2009). 

Κατ’επέκταση λοιπόν, η θεμελιώδης συχνότητα που παράγουν οι  ενήλικες άντρες κατά την 

παραγωγή ομιλίας είναι περίπου από 60Hz έως 240Hz, ενώ για τις γυναίκες είναι αρκετά 

υψηλότερο, από 180Hz έως και 400 Hz(Chun, 2002). Η διαφορά αυτή στο τονικό ύψος 

οφείλεται στην διαφορετική ανατομία μεταξύ αντρών και γυναικών, καθώς ο λάρυγγας έχει 

μεγαλύτερο μέγεθος στους άνδρες γεγονός που επηρεάζει τη συχνότητα ταλάντωσης των 

φωνητικών χορδών και κατ’ επέκταση το μέσο ύψος φωνής των αντρών (Gussenhoven, 

2004). Ωστόσο, ανεξάρτητα από το μέσο ύψος, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

μεταβάλλουν συνεχώς το τονικός ύψος κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους με στόχο να 

μεταδώσουν πληροφορίες δίνοντας διαφορετική απόχρωση και σημασία κάθε φορά. 
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 Συγκεκριμένα, η χρήση του τονικού ύψους στην ομιλία είναι αυτή που μπορεί να 

διαφοροποιήσει την κατάφαση από την ερώτηση ή την άρνηση. Η πρόταση «Ο Κώστας 

αγόρασε ποδήλατο», θα μπορούσε να εκφραστεί με ερώτηση ή άρνηση, με θλιμμένη, 

ενθουσιασμένη ή και απεγνωσμένη φωνή. Η ικανότητα αυτή πραγματοποιείται χάρη στο 

τονικό ύψος. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Warren (2016), η αύξηση του τονικού ύψους εκφράζει 

αισθήματα φιλικότητας, ευγένειας,ευαισθησίας και προστατευτικότητας, ενώ αντίθετα, το 

χαμηλό τονικό ύψος δείχνει επιθετικότητα ή και δηκτικότητα.  Όσο μεγαλύτερη ενέργεια 

καταναλώνεται κατά τη διάρκεια  παραγωγής ομιλίας, τόσο πιο ευρύ είναι το τονικό 

ύψος(pitch range). Το εύρος του τονικού ύψους στην ομιλία εκφράζει συναισθήματα όπως 

έκπληξη, καλοσύνη, χαρά, χαρακτηριστικά που είναι εμφανή για παράδειγμα στην ομιλία 

που απευθύνεται σε παιδιά (child-directed speech). Όπως είναι και αναμενόμενο, τα δύο εκ 

διαμέτρου αντίθετα και πιο ευδιάκριτα συναισθήματα, η χαρά και ο θυμός παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο τονικό ύψος και διακύμανση σε σχέση με τα υπόλοιπα συναισθήματα. 

Επιπλέον, το τονικό εύρος επηρεάζεται ανάλογα με το μέγεθος, το φύλο, την ηλικία, την 

κοινωνική θέση, την συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή αλλά και ανάλογα με 

γλωσσολογικές παραμέτρους. Βάσει αυτής,  αποκωδικοποιούμε και καταλαβαίνουμε το 

συναίσθημα του ομιλητή. Τέλος, η αύξηση ή πτώση του τονικού ύψους υποδηλώνουν την 

εναλλαγή της ομιλίας σε έναν διάλογο (Kern 2007). Συνεπώς, το τονικό ύψος είναι μία από 

τις κατεξοχήν παραμέτρους στην επικοινωνία.  
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• Διάρκεια (Duration) 

Καθ΄ ότι η θεμελιώδης συχνότητα δεν αρκεί πολλές φορές για να δηλώσει από μόνη 

της την λεξική έμφαση (Kochanski et al., 2005) πολλές έρευνες πλέον συμπεριλαμβάνουν 

στις έρευνές τους και άλλα ακουστικά χαρακτηριστικά για προσωδιακή ανάλυση, όπως την 

διάρκεια και την ένταση (Calhoun, 2006, 2007). 

Μια έννοια που σχετίζεται με τη διάρκεια είναι το μήκος της συλλαβής στα όρια της 

οποίας εντοπίζονται στοιχεία όπως η έμφαση και ο τονισμός Η διάρκεια των συλλαβών 

καθορίζεται από παράγοντες όπως ο ρυθμός της ομιλίας συνοδευόμενος από στοιχεία που 

φανερώνουν τη διάθεση του ομιλητή. Κατ’ επέκταση, προσωδιακοί παράμετροι που 

αναφέρονται στο χρόνο και τη διάρκεια χρησιμοποιούνται κατά βάση για να μετρήσουν τον 

ρυθμό (tempo) του λόγου. Συγκεκριμένα, «Ο ρυθμός ανάλογα με τη γλώσσα, είναι 

συνάρτηση του αριθμού των συλλαβών που εκφωνούνται ανάμεσα σε δύο παύσεις και της 

εναλλαγής των τονούμενων και άτονων συλλαβών»(σελ. 1, Τραμπούλης, 2001).Η ελάχιστη 

μονάδα που μπορεί να περιγράψει τον ρυθμό σε μία πρόταση είναι η συλλαβή.  

Όσον αφορά στο ρυθμό, η ελληνική γλώσσα έχει ενδεικτικές τάσεις προς ισοχρονία, 

ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως μια συλλαβοχρονισμένη γλώσσα  (syllable-timed; 

Arvaniti&Baltazani, 2000). Συλλαβικός ρυθμός σημαίνει πως η διάρκεια των τονικών ομάδων 

αυξάνεται  ανάλογα με την αύξηση του πλήθους των συλλαβών. Δίνεται δηλαδή η αίσθηση 

ότι υπάρχει ίση χρονική απόσταση ανάμεσα στις συλλαβές της. Πρόκειται για μια γλώσσα 

με απλή συλλαβική δομή και όχι μεγάλες χρονικές διαφορές πραγμάτωσης ανάμεσα στα 

τονισμένα και άτονα φωνήεντα, σε αντίθεση με τις τονικού ρυθμού γλώσσες( stress timed) 

όπου γίνεται προσπάθεια εξισορρόπησης της χρονικής διαφοράς μετα ξύ των τονικών 
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ομάδων. Ένα παράδειγμα γλώσσας τονικού ρυθμού είναι η αγγλική που επιδιώκει την 

ισοχρονία μεταξύ των τονισμένων συλλαβών. 

    Χαρακτηριστικά της ομιλίας που αναφέρονται στον ρυθμό είναι η ταχύτητα της 

ομιλίας(η οποία ενδέχεται να αναδείξει και την συναισθηματική φόρτιση του ομιλητή), η 

επιμήκυνση των συλλαβών-φθόγγων που μπορεί να δηλώσουν σκεπτικότητα, δισταγμό, 

κούραση κ.α., οι παύσεις, ο ποιητικός λόγος και ο χρονισμός των συλλαβών που ποικίλει 

ανάλογα με τη γλώσσα. 

• Ένταση: Δυναμικός τονισμός (Intensity) 

Το εύρος της πίεσης που προέρχεται από τους πνεύμονες δημιουργεί μια ποικιλία 

στο πλάτος ή αλλιώς την ένταση. Η ένταση μπορεί να οριστεί ως το μέγεθος της ενέργειας 

που είναι παρούσα στο λόγο. Η ένταση στο λόγο μας, ανάλογα με τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούμε διακρίνεται σε δυναμική, μουσική και ορισμένες φορές μουσικοδυναμική. 

Η ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με τον μουσικό τονισμό της αρχαίας ελληνικής, αποτελεί 

μια γλώσσα με δυναμικούς τονισμούς (Arvaniti&Baltazani, 2000). Ο δυναμικός τονισμός 

είναι η έξαρση που δίνεται σε μία συλλαβή, και σε μία μόνο, μέσα στα πλαίσια αυτού που 

σε ορισμένη γλώσσα αντιπροσωπεύει την τονική ενότητα. Στις περισσότερες γλώσσες τονική 

ενότητα αποτελεί αυτό που ονομάζουμε λέξη. Για παράδειγμα, σε γλώσσες όπως η 

ελληνική, η ρωσική, η πολωνική η ιταλική ή η ισπανική, μία και μόνο συλλαβή σε κάθε λέξη 

εξαίρεται με τον τονισμό, συχνά σε βάρος των άλλων συλλαβών της λέξης (π.χ. στη λέξη 

γέρος, ο δυναμικός τονισμός βρίσκεται στην πρώτη συλλαβή). Σε επίπεδο ενός 

εκφωνήματος, υπάρχουν διάφοροι δυναμικοί τόνοι μεταξύ των οποίων διαμορφώνεται μια 
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ιεραρχία, η οποία αφενός προσδιορίζεται από ήδη αποκτημένες συνήθειες και αφετέρου 

που ο ομιλητής μπορεί να τις μεταβάλει προκειμένου να αλλάξει το νόημα του 

εκφωνήματος (Arvaniti&Baltazani, 2000). Για παράδειγμα, στην πρόταση «Θέλω να πάω», το 

μήνυμα δεν είναι το ίδιο αν τονιστεί το «θέλω» αντί του «πάω», και αντίστροφα. Για να 

εκφέρουμε τον δυναμικό τονισμό, χρησιμοποιούμε αρθρωτική ενέργεια, μελωδικό ύψος και 

διάρκεια. Ο δυναμικός τόνος, συνεπώς, κάνει ευρύτατη χρήση των στοιχείων της μελωδίας. 

Η Ελληνική γλώσσα διαθέτει έναν και μόνο τόνο, τον δυναμικό τόνο .Σκοπός της είναι 

να διαφοροποιήσει την τονισμένη λέξη ή τη μονάδα που αντιπροσωπεύει σε σύγκριση με 

όλες τις άλλες μονάδες και ιδιαίτερα αυτές που μοιάζουν φωνολογικά ή οπτικά εντός του 

ίδιου εκφώνηματος (Πρωτόπαπας, 2003). Σε κάθε λέξη λοιπόν, υπάρχει ένας και μόνο 

δυναμικός τόνος. Ωστόσο, στην ελληνική γλώσσα υπάρχει το ενδεχόμενο, λόγω κλητικών 

κατατάξεων να υπάρξουν δύο τόνοι(για παράδειγμα «κάνοντάς το»).Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο τόνος χαρακτηρίζεται έγκλιτος. Επιπλέον, ο δυναμικός τόνος εμφανίζεται στις 

τρεις τελευταίες συλλαβές της λέξης (Gibbon, 2018). Όταν ο δυναμικός τόνος πέφτει 

πάντοτε στη πρώτη ή στην τελευταία συλλαβή της λέξης, αυτή η εξατομίκευση ονομάζεται 

τέλεια, γιατί με αυτόν τον τρόπο η λέξη διακρίνεται καθαρά από αυτό που προηγείται ή από 

αυτό που έπεται. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προβλεφθεί η θέση του δυναμικού 

τόνου και δε δηλώνει την αρχή ή το τέλος της τονικής ενότητας, λειτουργία του δυναμικού 

τόνου είναι κορυφωτική. Η κορυφωτική λειτουργία επιτρέπει την παρουσία μέσα στο 

εκφώνημα ορισμένων αρθρώσεων που θεωρούνται σημαντικές, ώστε να διευκολύνουν την 

ανάλυση του μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο δυναμικός τονισμός, με το να 

προσδίδει διαφορετική σπουδαιότητα σε κάθε μια από τις συλλαβές που 
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αλληλοδιαδέχονται, συμβάλει στον ακριβέστερο προσδιορισμό του μηνύματος. 

(Martinet:90-103). 

 

• Τόνος και Επιτονισμός 

O τόνος αποτελεί χαρακτηριστικό της μεμονωμένης λέξης. Είναι αυτός που δίνει 

βάρος στον τονισμό μιας λέξης και ακουστικά γίνεται αντιληπτός από την αύξηση της 

διάρκειας ή του εύρους της τονούμενης συλλαβής. Η ελληνική γλώσσα αποτελεί μια γλώσσα 

τονισμού που στην βιβλιογραφία αναφέρεται ως μια γλώσσα με «δυναμικό τονισμό»  

(Joseph &Philippaki-Warburton, 1987). «∆ηλαδή, τα λεξικά στοιχεία έχουν τόνους, η ακριβή 

µορφή των οποίων προσδιορίζεται από τον επιτονισµό» (Νespor: 232). Ειδικότερα, για την 

ανάλυση του επιτονισμού στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνονται υπ’ όψιν δύο αξιώματα: α) 

ότι «τα λεξικά στοιχεία που έχουν παραχθεί από την μορφολογία δεν προσδιορίζονται 

επακριβώς από τους μουσικούς τόνους» και β) ότι «τα χαρακτηριστικά των μουσικών τόνων 

δεν είναι εγγενείς ιδιότητες των τεμαχίων» (Νespor: 238 και 240). 

Στην ελληνική γλώσσα, ο τόνος βρίσκεται (πέφτει) στη μία από τις τρεις τελευταίες 

συλλαβές μιας λέξης (Joseph & Philippaki-Warburton, 1987). Βέβαια, υπάρχει μια εξαίρεση 

σε αυτόν τον όρο που εμφανίζεται συστηματικά: οι λέξεις περιεχομένου που τονίζονται στην 

λήγουσα ή την παραλήγουσα και ακολουθούνται από ένα ή δύο εγκλιτικές λέξεις, η 

λήγουσα της λέξης περιεχομένου δέχεται εγκλιτικό τονισμό, όπως για παράδειγμα στη 

φράση «φέρνοντάς το μου» (Arvaniti&Baltazani, 2000). 
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Από την άλλη, οι μεταβολές της τονικότητας (διακυμάνσεις της θεμελιώδους 

συχνότητας) καθώς και το ύψος της φωνής που δημιουργούνται καθώς πάλλονται οι 

φωνητικές χορδές κατά την εκφορά μιας λέξης ή πρότασης στον προφορικό λόγο, συνιστούν 

τον επιτονισμό. Με άλλα λόγια, οι τονικές πτυχές της προσωδίας περιγράφονται από τον 

όρο επιτονισμός. Μάλιστα, μια από τις λειτουργίες του επιτονισμού είναι να «δένει» τα 

εκφωνήματα με το περιεχόμενό τους (Baltazani, 2002), αφού χάρη στη διαφορετική 

μελωδική πραγμάτωση στα στοιχεία ενός εκφωνήματος, επιλέγεται ποια συλλαβή μιας 

λέξης ή ενός μέρους του λόγου θα χρωματιστεί ή θα διαρκέσει περισσότερο 

(Themistocleous, 2014). Ως εκ τούτου,  η σημασιολογία μιας πρότασης έχει άμεση 

συνάρτηση με τον επιτονισμό. 

Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να διακρίνουμε τον όρο επιτόνιση, από τον 

επιτονισμό. Συγκεκριμένα: «Είναι πρόσφορο να χαρακτηρίσουμε με τον όρο επιτόνιση ό, τι 

μένει από τη μελωδική καμπύλη μετά την αφαίρεση των μουσικών τόνων και των 

φαινομένων του δυναμικού τονισμού» (Martinet, 1997, σελ 92 στοιχεία γενικής 

γλωσσολογίας). H επιτόνιση, συνεπώς, είναι το προσωδιακό σύστημα μιας δεδομένης 

γλώσσας. Ο επιτονισμός, αντίθετα, είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας συγκεκριμένος 

ομιλητής σε μια συγκεκριμένη περίσταση χειρίζεται τις επιμέρους προσωδιακές 

παραμέτρους». Για λόγους οικονομίας πάντως, οι δύο αυτοί όροι καλύπτονται από τον 

επιτονισμό. 

Η σημασία του επιτονισμού γίνεται εμφανής στη γλωσσική και φωνητική τεχνολογία, 

στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και τη γλωσσική εκπαίδευση.Το επικρατέστερο μοντέλο 
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επιτονισμού είναι το σύστημα “Tone and Break Indices, ή αλλιώς ΤοΒΙ, το οποίο και 

αναλύεται στην επόμενη ενότητα.  

 

 

2.3. Σύστημα Επιτονισμού ToBI 

Το σύστημα επιτονισμού TOBI, βασίζεται στην αυτοτεμαχιακή θεωρία και έχει τις 

ρίζες του στους Pierrehumbert(1980), Liberman(1975) και Bruce(1977). Δεν αποτελεί ένα 

διεθνές προσωδιακό αλφάβητο, καθώς η προσωδιακή οργάνωση διαφέρει από γλώσσα σε 

γλώσσα και συχνά από διάλεκτο σε διάλεκτο μέσα στην ίδια γλώσσα. Έτσι, υπάρχουν 

διαφορετικά συστήματα ToBI για κάθε γλώσσα και διάλεκτο. Π.χ. Αγγλικά , Γερμανικά 

(GToBI), Ιαπωνέζικα (J_ToBI), Κορεάτικα (K-ToBI) και Ελληνικά (GR-ToBI) (Arvaniti & 

Baltazani, 2000).  

     Το σύστημα ΤοΒΙ αποτελείται από πέντε διαζώματα. Το πρώτο διάζωμα 

αναφέρεται στα τονικά γεγονότα που είναι βασισμένα στη θεωρία της Pierrehumbert.Τα 

τονικά ύψη είναι τριών ειδών: οι επίτονοι (pitch accents) οι οποίοι συνδέονται με 

συγκεκριμένες τονισμένες συλλαβές καθώς και οι ακραίοι τόνοι (edge tones) , οι οποίοι 

διακρίνονται σε φραστικούς (phrase tones) και οριακούς τόνους(boundary tones) και 

συνδέονται με τα όρια των ενδιάμεσων φράσεων (ip)  και επιτονικών φράσεων (IP) 

αντίστοιχα. Η Pierrehumbert διέκρινε δύο τονικά επίπεδα, ένα υψηλό Η και ένα χαμηλό L, 

τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν απόλυτες τιμές. Οι επίτονοι αποτελούνται από έναν τόνο 

(H*, L*) ή από δύο τόνους (π.χ. Η*+L, H+L*, L*+H, L+H*). Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο 



26 
 

τόνοι , ο τόνος που παίρνει το αστεράκι * ευθυγραμμίζεται με την τονισμένη συλλαβή της 

λέξης και ο άλλος προηγείται ή ακολουθεί. Μάλιστα, ο τελευταίος επίτονος μιας ενδιάμεσης 

φράσης ονομάζεται πυρηνικός τόνος(Nuclear Pitch Accent-NPA). Οι πυρηνικοί τόνοι ενός 

εκφωνήματος ποικίλλουν ανάλογα με τις ενδιάμεσες φράσεις που την αποτελούν. Ο 

τελευταίος πυρηνικός τόνος  ενός εκφωνήματος συχνά αναφέρεται ως «κύριος τόνος» (main 

stress). Μια ενδιάμεση φράση(ip) αποτελείται από τουλάχιστον ένα επιτονικό ύψος  και 

οριοθετείται τονικά με έναν φραστικό τόνο(είτε  Η- είτε  L-) στη δεξιά του πλευρά. Μια  

Επιτονική Φράση (IP) αποτελείται από τουλάχιστον μια IP και οριοθετείται με έναν οριακό 

τόνο, όπως Η% ή L%.  Με άλλα λόγια, οι συνδυασμοί υψηλών και χαμηλών σημείων 

συνιστούν την επιτονική φράση, η οποία αποτελείται από ενδιάμεσες φράσεις. 

 

Το Gr-ToBI 

   Το Gr- ToBI αποτελεί προσαρμογή του συστήματος ΤοΒΙ στα ελληνικά  (Arvaniti & 

Baltazani,2000). Βασίζεται στο αυτοτεμαχιακό μοντέλο(ΑΜ) του Αγγλικού ΤοΒΙ, ωστόσο έχει 

προσαρμοστεί στα ελληνικά λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της ελληνικής προσωδίας, όπως 

για παράδειγμα τα εκτενή sandhi. Το GR-ToBI λοιπόν, προβλέπει πέντε προσωδιακούς 

τόνους: L*, L*+H, L+H*, H* και  H*+L. Ο επικρατέστερος προσωδιακός τόνος είναι ο L*+H. Η 

διαφοροποίηση του  L*+H και του  L+H* έγκειται στην ευθυγράμμιση του τόνου Η. Ο τόνος 

Η του  L+H* ευθυγραμμίζεται στο μέσον της τονούμενης συλλαβής, ενώ ο τόνος L*+H 

ευθυγραμμίζεται νωρίς στο πρώτο. 
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    Ευθυγραμμίζεται νωρίς στο πρώτο φωνήεν μετά το τονούμενο (post-accentual). 

Ακόμη, όλοι τόνοι μπορούν να εμφανίζονται σε χαμηλότερη συχνότητα απ’ ότι τονίζονται 

συνήθως. Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται αποκλιμάκωση (downstepping) και εμφανίζεται 

συνήθως στο τέλος κάθε επιτονικής φράσης (final lowering). 

    Επιπλέον, η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει τρεις τύπους φραστικού τόνου H-, L-

και! H- αλλά και τρεις τύπους οριακών τόνων H%, L% και !H%.  Οι τρεις οριακοί τόνοι 

συνδυάζονται με τους τρεις φραστικούς τόνους σχηματίζοντας οκτώ διαφορετικές διατάξεις 

και εξυπηρετούν συγκεκριμένους πραγματολογικούς σκοπούς. Τέλος, ορίζονται 4 τύποι 

δεικτών παύσης: 0,1,2 και 3. Ο δείκτης 0 δείχνει έντονη συνεκτικότητα ανάμεσα σε δύο 

ορθογραφικές λέξεις. Συνεχόμενες λέξεις με ενδιάμεσου δείκτες 0 αποτελούν μία 

προσωδιακή λέξη και λαμβάνουν έναν μόνο προσωδιακό τόνο(ή δύο στις περιπτώσεις 

εγκλιτικού τόνου). Ο δείκτης 1 σημειώνει τα όρια των προσωδιακών λέξεων και οι δείκτες 2 

και 3 τα όρια των ενδιάμεσων (ip) και επιτονικών φράσεων (IP) αντίστοιχα. 

 

2.4. Συναισθηματική και Γλωσσολογική πληροφορία στην προσωδία 

Παρόλο που η προσωδία δεν προσδίδει κυριολεκτική σημασία στο λόγο αυτή 

καθαυτή, συνεισφέρει στην μετάδοση μηνυμάτων στην επικοινωνία μέσω των 

παραγλωσσικών της στοιχείων (Ladd, 2008).Η προσωδία λοιπόν στην επικοινωνία 

διακρίνεται τόσο γιατη γλωσσολογική όσο και για τη συναισθηματική της λειτουργία. Βάσει 

ερευνών, φαίνεται πως οι δύο αυτές λειτουργίες της προσωδίας έχουν μια κοινή βάση 
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ακουστικών στοιχείων που σχετίζονται με το τονικό ύψος, την ένταση, το  tempo και την 

ποιότητα της φωνής (Fonagy, 1978·Juslin&Laukka, 2003). 

Γλωσσολογική προσωδία 

Συγκεκριμένα, η γλωσσολογική προσωδία(linguistic prosody) σχετίζεται με την 

μελέτη της συντακτικής πλευράς της γλώσσας. Η συνεισφορά της στην επικοινωνία είναι 

πολλαπλή.Στοιχεία της γλωσσολογικής προσωδίας, όπως το τονικό ύψος και η ένταση 

συντελούν στην ανάδειξη του τονισμού μιας λέξης (CONtent vs content), στην εστίαση 

(focus) σε επίπεδο λέξης (e.g. two WHITE shirts vs TWO white shirts; Ladd&Morton, 1997), 

οπότε και εξυπηρετεί στην άρση αμφισημίας, ή στον τεμαχισμό του λόγου σε φράσεις 

(Jusczyk et al., 1992). Ακόμα, η αύξηση ή η πτώση του τονικού μοτίβου σε μια πρόταση 

μπορεί να διαφοροποιήσει την κατάφαση από την ερώτηση ή την άρνηση  (Xu&Xu, 2005) ή 

και να καθοδηγήσει την συντακτική ανάλυση, παρόλο που το τονικό ύψος από μόνο του δεν 

έχει συντακτική ιδιότητα (Belyk et al., 2014).Οι κανόνες της γλωσσολογικής προσωδίας 

διαφέρουν ανάλογα με την κάθε γλώσσα.  Τα στοιχεία της γλωσσολογικής προσωδίας 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη μετάδοση της μελωδίας και του ρυθμού στο λόγο. Για 

το λόγο αυτό, οι διάφορες αποκλίσεις από την συνηθισμένη χρησιμοποιούμενη προσωδία 

συντελούν στην εντύπωση μιας διαφορετικής προφοράς (BouladeMareüi&Vieru-

Dimulescu,2006).  

Συναισθηματική προσωδία 

Από την άλλη, η συναισθηματική προσωδία (affective prosody) πληροφορεί τον 

ακροατή για την συναισθηματική κατάσταση του ομιλούντος (Grandjean et al., 
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2006·Thompson et al., 2012).  Ο τόνος της φωνής (τονικό ύψος), οι παύσεις και η  ένταση 

είναι τα βασικά συστατικά της συναισθηματικής προσωδίας (Lehiste, 1970). Οι αλλαγές στα 

στοιχεία αυτά της ομιλίας, συντελούν στηνμετάδοση των συναισθηματικών αποχρώσεων 

της ομιλίας(φιλικότητα, οικειότητα, έκπληξη κ.α.) του ομιλητή αλλά και στην άρση 

αμφίσημων συναισθηματικών εννοιών, ανεξάρτητα από τη συναισθηματική βαρύτητα της 

ίδιας της λέξης. Παρόλο που στην ανθρώπινη επικοινωνία η έκφραση των βασικών 

συναισθηματικών καταστάσεων γίνονται αρχικά αντιληπτές από τις εκφράσεις του 

προσώπου, οι οποίες και είναι αναγνωρίσιμες ανεξαρτήτου γλώσσας ή πολιτισμού(Ekman 

&Friesen 1971· Izard 1977·Boula, Mareuïl&Vieru-Dimulescu, 2006), η φωνή του ομιλητή 

αλλά και τα παραγλωσσικά της στοιχεία, όπως η αύξηση ή η μείωση του τονικού ύψους, η 

ένταση, ο ρυθμός ή η ποιότητα της φωνής, μπορούν να μας πληροφορήσουν για τη 

συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή αναδεικνύοντας και τις πιο λεπτές 

συναισθηματικές αποχρώσεις που συναντώνται σε συγκεκριμένες γλώσσες ή πολιτισμούς  

(Scherer et al., 2001). Συνεπώς, η ικανότητα  επιτυχούς επεξεργασίας της συναισθηματικής 

προσωδίας είναι καθοριστική για την επικοινωνία, αφού χάρη στα προσωδιακά 

χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το ύψος της φωνής,  κάθε λέξη ή πρόταση που 

εκφέρουμε μπορεί να ερμηνευτεί με χαρούμενο, νευριασμένο ή και λυπημένο τόνο(Fairfield 

et al., 2016). 

Η διερεύνηση της γλωσσολογικής και συναισθηματικής προσωδίας στο λόγο έχει 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη της συμβολής της προσωδίας στην επικοινωνία , αφού 

σύμφωνα με την Selting (p. 6, 2010), «Δεν υπάρχει προφορική γλώσσα χωρίς την παρουσία 
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προσωδίας, για αυτό και η αγνόηση της κατά τη μελέτη της προφορικής γλώσσας 

συνεπάγεται την παραμέληση ενός ενσωματωμένου μέρους της ίδιας της γλώσσας».  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης 

εφαρμογών,όπως τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS systems) ή τα 

συστήματα αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας (ASR systems), η έρευνα έχει επεκταθεί στην 

μελέτη χαρακτηριστικών της ομιλίας που δεν περιορίζονται σε συντακτικούς ή λεξιλογικούς 

κανόνες της προσωδίας, ούτε αποκλειστικάστην έκφραση συναισθήματος στην ομιλία , αλλά 

που προκύπτουν από το συνδυασμό γλωσσολογικών ή συναισθηματικών 

χαρακτηριστικών.Συγκεκριμένα, η έρευνα έχει εστιάσει στα προσωδιακά χαρακτηριστικά 

που συνθέτουν διαφορετικούς τύπους ομιλίας (speaking styles) με συγκεκριμένο 

περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα, την μετάδοση ειδήσεων στην τηλεόραση(Castroet 

al.,2010), τον λόγο που χρησιμοποιεί η μητέρα όταν απευθύνεται στο παιδί της 

(Broesch&Bryant, 2014) τον πολιτικό λόγο (Doukhan et al., 2011), τον ραδιοφωνικό, την 

συζήτηση (Roekhaut,Goldman&Simon, 2010) την ομιλία των εκπαιδευτικών στην τάξη 

(Hämäläinen, 2018) ή και τον λόγο που χρησιμοποιείται στην αφήγηση 

παραμυθιών(storytelling) και ιδιαίτερα αυτών που απευθύνονται σε παιδιά. 

Ειδικότερα, η μελέτη των προσωδιακών μοτίβων που εμπλέκονται στα παραμύθια, 

έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω των πλούσιων εκφραστικών 

αποχρώσεων που χρησιμοποιούνται από τους αφηγητές. Η διερεύνηση των προσωδιακών 

χαρακτηριστικών που εμπλέκονται στην εξιστόρηση παραμυθιών είναι δύσκολο να 

κατηγοριοποιηθεί ως προς την «γλωσσολογική» ή «συναισθηματική» προσωδία, μιας και η 

αφήγηση απομακρύνεται τόσο από τα «αναμενόμενα» γλωσσολογικά στοιχεία που 
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χρησιμοποιούνται κατά την ομιλία  (Doukhan et al., 2011·Theune et al., 2006), όσο και την 

αναγνώριση των βασικών συναισθηματικών κατηγοριών  (Montaño& Αlías, 2016).Αντιθέτως, 

φαίνεται πως κατά την εξιστόρηση εμπλέκεται ένας συνδυασμός μεταξύ γλωσσολογικής και 

συναισθηματικής προσωδίας(Montaño, 2016). 

Ο συνδυασμός των προσωδιακών μοτίβων που εμπλέκονται κατά την αφήγηση 

εκφράζει πληροφορίες σχετικά με τα συναισθήματα (θυμός, χαρά), το είδος της ομιλίας 

(ψιθύρισμα, καύχημα κ.α.) αλλά και την φωνή των χαρακτήρων που εμπλέκονται στην 

ιστορία, όπως τη μίμηση της φωνής μιας γιαγιάς ή ενός παππού (Eyben et al., 2012). Η 

χρήση λοιπόν διαφορετικών προσωδιακών παραμέτρων στην αφήγηση προσδίδει 

εκφραστικότητα, κάτι που είναι απαραίτητο στον προφορικό λόγο.  

Έρευνες που ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση της προσωδίας στην εξιστόρηση 

παραμυθιών εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη σύγκριση τηςμε άλλα είδη ομιλίας, όπως τον 

πολιτικό ή ραδιοφωνικό λόγο (Doukhan et al., 2011), στην ανάλυση των συναισθηματικών 

της κατηγοριών (Alm&Sproat, 2005a·Buurman, 2007·Sarkar et al., 2014),καθώς καιστη χρήση 

συγκεκριμένων συναισθηματικών καταστάσεων κατά την εξιστόρηση παραμυθιών, όπως η 

έκφραση της αγωνίας (Theune et al., 2006), αλλά και στην ανάλυση όλων των προσωδιακών 

παραμέτρων και της ποιότητας της φωνής που εμπλέκονται κατά την εξιστόρηση παιδικών 

παραμυθιών(Montaño&Alias,2016). Σύμφωνα, μάλιστα με έρευνεςπου διεξήχθησαν στην 

εξιστόρηση παιδικών παραμυθιών γύρω από διαφορετικές γλώσσες έδειξαν ότι η 

εξιστόρηση που είναι πλούσια σε προσωδιακά γνωρίσματα ενισχύει τη συγκράτηση των 

πληροφοριών στη μνήμη (Mira&Schwanenflugel, 2013·Loutrari et al., 2018), αλλά και στην 

αναδιήγηση μιας ιστορίας από τα ίδια τα παιδιά  (Westlund et al., 2017). 
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Η ανάλυση των προσωδιακών μοτίβων που εμπλέκονται στην εξιστόρηση έχουν 

αναδείξει την σπουδαιότητα της προσωδίας στη μετάδοση του μηνύματος κα ι την 

αναπαράσταση των λεπτών συναισθηματικών αποχρώσεων, ενώ παράλληλα έχει συμβάλλει 

στην αντιμετώπιση της πρόκλησης για δημιουργία συνθετικής φωνής (text-to-speech 

synthesis) που αναπαριστά πλούσιες συναισθηματικές αποχρώσεις (Verma et al., 

2015·Theune et al., 2006·Montano et al., 2016).  

 

2.5. Η προσωδία στην ανάδειξη προσωδιακών παραμέτρων μίας γλώσσας  

Ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η μελέτη της προσωδίας στο λόγο με στόχο τη 

σύγκριση των προσωδιακών μοτίβων που συνδέονται με πολιτισμικές παραμέτρους κάθε 

γλώσσας.   

Συγκεκριμένα, μελέτες που διερεύνησαν την συναισθηματική προσωδία στο λόγο 

λαμβάνοντας υπόψιν πολιτισμικές παραμέτρους, είναι η έρευνα των Scherer et al. (2001), η 

οποία συμπέρανε πως συγκεκριμένα παραγλωσσολογικά μοτίβα που αναδύονται από μια 

γλώσσα ή κουλτούρα μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης 

συναισθημάτων.  

Σε μια άλλη έρευνα των Pell et al. (2009b) έγινε σύγκριση διαφόρων συναισθημάτων 

ως προς το ακουστικό και αντιληπτικό κομμάτι ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως παρά τις γλωσσικές διαφορές, η έκφραση της 

συναισθηματικής προσωδίας δεν διέφερε μεταξύ των τεσσάρων γλωσσών. Το ίδιο 

επιβεβαιώθηκε και από μετέπειτα έρευνα, όπου έγινε σύγκριση των ίδιων γλωσσών με μια 
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επιπλέον γλώσσα, την Κινέζικη (Liu&Pell, 2014). Τέλος, μια άλλη έρευνα, των Andreeva et al. 

(2014), στοχεύοντας στην ανάδειξη  τονικών μοτίβων που χαρακτηρίζουν τις γλώσσες και τις 

διαφοροποιούν τη μία από την άλλη,  σύγκρινε δύο Γερμανόφερτες γλώσσες (Γερμανική και 

Αγγλική) με δύο Σλαβικές (Βουλγάρικη και Πολωνική) μέσα από την ανάγνωση 

αποσπασμάτων από πραγματικά γεγονότα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ομιλητές της 

Γερμανικής γλώσσας χρησιμοποιούν χαμηλότερο τονικό ύψος και πιο περιορισμένο εύρος 

τονικού ύψους σε σύγκριση με τους Βούλγαρους και Πολωνούς ομιλητές.  

Αναφορικά με την διερεύνηση προσωδιακών-πολιτισμικών χαρακτηριστικών σε 

διαφορετικά είδη ομιλίας, ήδη το 1989, οι Fernald et al.  διερεύνησαν τα προσωδιακά 

μοτίβα που εμφανίζονται στην ομιλία που απευθύνεται σε βρέφη ανάμεσα σε 6 

γλώσσες(Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Βρετανικά Αγγλικά, Αμερικάνικα 

Αγγλικά).Τα αποτελέσματα έδειξαν επαναλαμβανόμενα προσωδιακά μοτίβα, όπως 

υψηλότερες συχνότητες, μικρότερες φράσεις και μεγαλύτερες παύσεις σε σύγκριση με την 

ομιλία που απευθύνεται σε ενήλικες, ενώ μεταξύ των γλωσσών που συγκρίθηκαν φάνηκε 

πως η ομιλία που απευθύνεται σε βρέφη είχε πιο έντονα προσωδιακά στοιχεία στην 

Αμερικανική Αγγλική γλώσσα. Μια άλλη έρευνα, των Broesch και Bryant(2014) μελέτησε 

επίσης τα προσωδιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας που απευθύνεται σε βρέφη σε σύγκριση 

με αυτήν που απευθύνεται σε ενήλικες συγκρίνοντας αυτή τη φορά δυτικές χώρες(Βόρεια 

Αμερική) με περισσότερο παραδοσιακές (Κένοια, Φίτζι) σε μια προσπάθεια ανάδειξης πως η 

ομιλία για τα βρέφη αποτελεί ένα ειδικό πολιτισμικό χαρακτηριστικό που δεν εμφανίζεται 

σε μικρές κοινωνίες.  
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Τέλος, αναφορικά με την αφήγηση παραμυθιών, οι έρευνες που στοχεύουν στην 

ανάδειξη συγκεκριμένων προσωδιακών μοτίβων μιας γλώσσας είναι πολύ λίγες σε αριθμό. 

Για παράδειγμα, η έρευνα των Sarkar et al., 2014 διερεύνησε την προσωδία στην 

εξιστόρηση παραμυθιών σε τρεις διαφορετικές ινδιάνικες γλώσσες χωρίς ωστόσο να 

προβεί σε σύγκριση μεταξύ τους. Ακόμη, οι Montano και Alias (2016) σύγκριναν τις 

συναισθηματικές προσωδιακές παραμέτρους που εμφανίζονται κατά την εξιστόρηση 

ιστοριών στην Ισπανική γλώσσα σε σχέση με τις συναισθηματικές προσωδιακές 

παραμέτρους που εμφανίζονται στη Γερμανική, την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα ακουστικά προσωδιακά μοτίβα   που εμφανίζονται κατά την 

εξιστόρηση ιστοριών σε παιδιά, δεν εμφανίζουν μεγάλη διαφορά.  

Μολονότι υπάρχουν αρκετές έρευνες στη βιβλιογραφία που στοχεύουν στον 

εντοπισμό των προσωδιακών διαφορών ως προς την εξιστόρηση παραμυθιών  σε διεθνές 

επίπεδο, δεν έχουν εντοπιστεί έρευνες που να στοχεύουνστην ανάδειξη συγκεκριμένων 

προσωδιακών φαινομένων χαρακτηριστικών της κουλτούρας στην οποία 

χρησιμοποιούνται. 

Ορμώμενοι από την πλούσια σε εκφραστικότητα εξιστόρηση παιδικών 

παραμυθιών της ελληνικής γλώσσας και έχοντας ως στόχο την ανάδειξη προσωδιακών 

μοτίβων που αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας γλώσσας ή κουλτούρας, στην 

έρευνα των Loutrari et al. (2018), διερευνήθηκε ένα συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο 

που συναντάται κατά την αφήγηση παιδικών παραμυθιών της ελληνικής γλώσσας. Όπως 

παρατηρήθηκε από τους ερευνητές, το στοιχείο αυτό εμφανίζεται στην τελευταία 

συλλαβή συγκεκριμένων προτάσεων, κατά την οποία ο τόνος της φωνής σβήνει και η 
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διάρκεια του φωνήεντος της τελευταίας συλλαβής αυξάνεται, ανεξάρτητα από το αν  η 

συλλαβή αυτή είναι τονισμένη. Το συγκεκριμένο προσωδιακό χαρακτηριστικό 

αναγνωρίστηκε ως ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας, αφού έπειτα 

από ένα preliminary survey, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμο από τους συμμετέχοντες,  και όπως 

φάνηκε από την δοκιμασία ελεύθερης ανάκλησης σε παιδιά, το στοιχείο αυτό επιδρά  

θετικά στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

 

 

3. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

3.1. Γιατί τα παραμύθια; 

Τα παιδιά εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία στην διήγηση των παραμυθιών, είτε για 

ψυχαγωγικούς είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τόσο η ανάγνωση όσο και η προφορική 

εξιστόρηση παραμυθιών σχετίζεται άμεσα με την γλωσσική και διανοητική ανάπτυξη ενός 

παιδιού (Natsiopoulou et al., 2006). Συγκεκριμένα, η εξιστόρηση παραμυθιών έχει 

αποδειχθεί ότι συντελεί στηνανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού, στην προφορική και 

γραπτή έκφραση (Baker et al., 2013·Kirsch, 2016), στην κατανόηση (Trostle&Hicks,1998), 

αλλά και στην αυτό-αντίληψή του(Wright&Dunsmuir, 2019). Σημαντικό πλεονεκτήματα στην 

διαδικασία ανάπτυξης του λεξιλογίου, της σύνταξης, της φωνολογικής ενημερότητας, της 

κατανόησης αλλά και στην καλλιέργεια της ανάγνωσης και της γραφής στα παιδιά 

παρουσιάζονται και από την από κοινού ανάγνωση ιστοριών με τον γονέα ή τον 

εκπαιδευτικό σύμφωνα με την National Early Literacy Panel (2008). 



36 
 

Η  διερεύνηση των παραμέτρων που συνθέτουντην εξιστόρηση παραμυθιών και ιδιαίτερα 

αυτών που απευθύνονται σε παιδιά, έχει αποτελέσει αντικείμενων πολλών ερευνών από 

διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται ευρέως σε ποικίλα περιβάλλοντα πέρα από το κλασικό εργαλείο 

αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας με τα παιδιά (Silva et al., 2004·Alofs et al., 2015). 

Αναλυτικότερα,η μελέτη της έχει εφαρμογές στηνεκπαίδευση (Weng et al., 2011·Marchetti 

2012·Eades, 2005·Seite et al., 2015), την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη λεξιλογίου κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά νηπιαγωγείου(Isbell et al., 2004·Speaker et al., 2004· 

Cremin et al., 2016· Westlund et al., 2017) ή ακόμα και για τη δημιουργία συνθετικής φωνής 

στα ρομπότ (robotics storyteller) (Ramli et al., 2018· Kory&Breazeal, 2014· Augello&Pilato, 

2019) και τη δημιουργία ψηφιακών ομιλούμενων βιβλίων, τα οποία μπορούν να αποβούν 

ιδιαίτερα χρήσιμα στα άτομα με τύφλωση (Suchato et al., 2010). Ιδιαίτερα, ως προς τον 

τομέα της συνθετικής φωνής, η διερεύνηση των προσωδιακών παραμέτρων που 

χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά είδη ομιλίας με πλούσια έκφραση, όπως η εξιστόρηση 

παραμυθιών, συνιστά μια απαιτητική όσο και προκλητική διαδικασία που συμβάλλει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας αλλά και της φυσικότητας της συνθετικής φωνής.  

 

3.2. Δομή και είδη παραμυθιών 

Η εξιστόρηση παραμυθιών αποτελούσε πάντα ένα από τους βασικούς τρόπους 

επικοινωνίας για τη μετάδοση ιδεών, αξιών, ταυτότητας και πολιτισμού (Ruhlemann et al., 

2012) και ήταν πάντοτε άρρηκτα συνδεδεμένη με ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και 

πολιτισμικές παραμέτρους(Roney, 1989). Τα παραμύθια λειτουργούν επιπλέον και σαν 
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εργαλείο για την ενημέρωση και την προώθηση υγείας σε ευάλωτες και μη κοινωνικές 

ομάδες(Palaciosetal., 2015·Eastetal., 2010). Η εξιστόρηση ιστοριών περιέχει στοιχεία σχετικά 

με τη δομή, το περιεχόμενο, τους χαρακτήρες, τη θεματολογία, την ιδέα, την φωνήτου 

αφηγητή (Brooks, 2011). Παρόλο που μπορεί ναπαρουσιάζειομοιότητες, 

ηεξιστόρησηπαραμυθιώνδενθαμπορούσεναείναιηίδιαμετηναπλήφωναχτήανάγνωσηενόςβι

βλίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον ορισμό της εξιστόρησης παραμυθιών που έχει δοθεί από το 

National Storytelling Association(1997): «η εξιστόρηση παραμυθιών είναι η τέχνη που 

χρησιμοποιεί την γλώσσα, την φωνή, και/ή την φυσική κίνηση και τους μορφασμούς, ώστε 

να αποκαλύψει τα στοιχεία της ιστορίας σε ένα συγκεκριμένο, ζωντανό ακροατήριο». 

Ηεξιστόρησηαποτελείμιααυθόρμητηκοινωνικήαλληλεπίδραση που πραγματώνεται μέσω 

οπτικής επαφής με το ακροατήριο/κοινό και συνοδεύεται από παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως η ποιότητα της φωνής, η χρήση διαφορετικών φωνών για κάθε 

πρόσωπο της ιστορίας, και η γλώσσα του σώματος που συνοδεύουν την ομιλία,  τα οποία 

προσδίδουν ρεαλιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και συντελούν στη μετάδοση του 

μηνύματος και των συναισθημάτων στο μυαλό του ακροατή(Montano&Alias, 2016). 

Ως προς τα είδη των ιστοριών που εξιστορούνται, αυτά μπορούν να διακριθούν σε 

επιστημονικής φαντασίας, σε πραγματικά γεγονότα ή σε μια μίξη και των δύο (Killick et al., 

2014). Ως προς το είδος της αφήγησης, αυτό μπορεί να διακριθεί σε αφηγηματικό 

(narrative), διαλογικό(dialogue), περιγραφικό (descriptive). 

Ο περιγραφικός λόγος χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει γλωσσικά έναν 

πραγματικό ή φανταστικό κόσμο της ιστορίας, όπως τους ανθρώπους, τα αντικείμενα, το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται κ.α. Oι περιγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν 
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διαφορετικούς σκοπούς, όπως να πληροφορήσουν τον αναγνώστη/ακροατή ή να 

διακωμωδήσουν μια κατάσταση. Η δομή του περιγραφικού λόγου ξεκινά με το θέμα της 

ιστορίας, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με τον εξωτερικό κόσμο. Τα πιο χαρακτηριστικά 

γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον περιγραφικό λόγο είναι τα ουσιαστικά και τα 

επίθετα. Σε γενικές γραμμές, η περιγραφή διαδραματίζει μικρό χώρο στις ιστορίες, καθώς 

περιορίζεται στην διήγηση των δράσεων που εκτυλίσσονται και χρησιμοποιούνται για να 

κοσμήσουν την γενική ιστορία (Bal, 1977). 

Από την άλλη, το μέρος του διαλόγου είναι παρόν στα περισσότερα παραμύθια 

καθώς κατά ένα μεγάλο ποσοστό συμβάλλει στην προσέλκυση του ακροατηρίου. Μέσα από 

τον διάλογο το ακροατήριο έρχεται σε επαφή με τους χαρακτήρες και τα βιώματα που 

αναφέρονται στην ιστορία. Επιπλέον, στην προφορική εξιστόρηση, ο αφηγητής 

χρησιμοποιεί διαφορετικές φωνές και τρόπουςδιήγησης ώστε να αυξήσει τη ρεαλιστικότητα 

και να διασκεδάσει το κοινό.  

Ακόμα, οι Alm και Sproat (2005b) ανέλυσαν τη διαδοχική σειρά που εμφανίζονται τα 

συναισθήματα στα παραμύθια(από την οπτική του αναγνώστη). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως σε γενικές γραμμές ένα παραμύθι ξεκινά με μια ουδέτερη κατάσταση, ενώ στο τέλος 

κυριαρχεί το συναίσθημα της χαράς. Μεγαλύτερη ποικιλία συναισθημάτων εμφανίζεται 

καθώς εκτυλίσσονται όλο και περισσότερα  γεγονότα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι 

συναισθηματικές προτάσεις περιβάλλονται από ουδέτερες προτάσεις στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Τέλος, παρατηρήθηκε πως τα αρνητικά συναισθήματα, όπως η στεναχώρια 

εκδηλώνονται μέσα από ένα μεγαλύτερο εύρος διαδοχικών προτάσεων, ενώ αντιθέτως τα 

συναισθήματα χαράς είναι πιο άμεσα. Πρόσφατα, οι Sarkar και Rao (2015) εστίασαν στη 
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δομή των παιδικών παραμυθιών. Αναλυτικά, τα παραμύθια ξεκινούν  με την παρουσίαση 

των ηρώων που εμπλέκονται στην ιστορία, ακολουθεί η εξιστόρηση των δράσεων που 

αφορούν στους χαρακτήρες, ενώ στο τέλος,  η ιστορία συνήθως ολοκληρώνεται με ένα 

ηθικό δίδαγμα. 

3.3. Προσωδιακοί παράμετροι στην εξιστόρηση παραμυθιών 

Γενικότερα, η αφήγηση παραμυθιών, ανεξαρτήτως περιεχομένου, γλώσσας ή 

κουλτούρας αποτελείται από κάποια κοινά προσωδιακά χαρακτηριστικά . 

Συγκεκριμένα,χαρακτηριστικά που συνθέτουν την αφήγηση των παραμυθιών είναι ο 

χαμηλός τόνος στη φωνή και η χρήση μεγαλύτερων παύσεων στο λόγο, των οποίων η 

αναπαράσταση δυσχεραίνεται κατά τη δημιουργία συνθετικής φωνής από κείμενο( Text-to-

Speech-Synthesis)(Theune et al., 2006). Οι παύσεις αυτές ονομάζονται 

σημασιολογικές(semantic) ή στυλιστικές(stylistic) παύσεις. Οι μεγάλης διάρκειας παύσεις 

στις ιστορίες χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν ένταση και αγωνία στον ακροατή. 

Πολλές φορές οι παύσεις αυτές συμπίπτουν με τις δομικές παύσεις (Structural pauses) των 

προτάσεων. 

Ο ρυθμός της ομιλίας(rhythm) είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό των παραμυθιών. Οι 

εναλλαγές μεταξύ γρήγορου και αργού ρυθμού ομιλίας βοηθούν τον ακροατή να διαχωρίσει 

τις πιο σημαντικές/ουσιαστικές πληροφορίες από τις ανούσιες. Ακόμη, ο πιο γρήγορος και 

έντονος ρυθμός ομιλίας εξυπηρετεί και την εκφραστικότητα, αφού χρησιμοποιείται για να 

τονίσει την ένταση που δημιουργείται σε ορισμένες σκηνές δράματος.  Ο γρήγορος ρυθμός 

ομιλίας τονίζει και χρησιμοποιείται και για τα γεγονότα που αναφέρονται σε συντομία μέσα 

στην ιστορία.  Αντιθέτως, ο χαμηλός ρυθμός ομιλίας χρησιμοποιείται για να αναδείξει 
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συναισθήματα απογοήτευσης, περιφρόνησης ή και πένθους.Επίσης, ο αργός ρυθμός 

ομιλίας εκφράζει και στάσεις οι οποίες δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές κατά τον συγγραφέα. 

(Oliveira, 2000).  

Τέλος, το τονικό ύψος χρησιμοποιείται για να αναδείξει επίσης τις περισσότερο από 

τις λιγότερο σημαντικές πληροφορίες. Με μεγαλύτερο τονικό ύψος προφέρονται 

πληροφορίες που επιδέχονται αξιολόγησης. Με τον όρο αξιολόγηση νοούνται εκείνες οι 

πληροφορίες του συγγραφέα, που, όπως αναφέρθηκε και πριν, απομακρύνονται από τις 

αναμενόμενες και κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.Σύμφωνα με τους Theune et al., 

(2006), οι διακυμάνσεις του τονικού ύψους εξυπηρετούν και στην  έμφαση στα επίθετα και 

τα επιρρήματα.  
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4. ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

4.1. Τι είναι τα σώματα κειμένων 

Η μελέτη και η ανάλυση των γλωσσολογικών φαινομένων που εμπίπτουν στο σύνολο 

των Σωμάτων Κειμένων ανήκει στο χώρο της γλωσσολογικής έρευνας.Ο λόγος που πολλές 

φορές συντίθεται ένα σώμα κειμένων είναι για να αναδείξει μια συγκεκριμένη γλώσσα ή 

γλωσσική ποικιλία, να γίνει γλωσσολογική ανάλυση κάποιων γλωσσολογικών φαινομένων 

και να διερευνηθεί η χρήση τους στη γλώσσα (Tognini-Bonelli, 2001).   

Σε αντίθεση με τις γλωσσολογικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα, κατά την οποία 

επικράτησε η γλωσσολογική αντίληψη της γενετικής θεωρίας του Noam Chomsky, σύμφωνα 

με την οποία μια γλωσσολογική υπόθεση αρκούσε απλώς να στηριχτεί στην διαίσθηση των 

φυσικών ομιλητών/τριών μιας γλώσσας, σήμερα τα σώματα κειμένων επιτρέπουν την 

επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών. Εφαλτήριο για την αλλαγή αυτή στη 

γλωσσολογική έρευνα αποτέλεσε η ευρεία χρήση των προσωπικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, αφού με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας, 

ταξινόμησης λέξεων και ταχύτατης ανάκλησηςτεράστιου όγκου γλωσσικών πληροφοριών 

(Sinclair, 1991, Γούτσος, 2006). Από την επανάσταση αυτή στο χώρο της γλωσσολογικής 

έρευνας γεννήθηκε η νέα έννοια του “corpus”, ο οποίος προέρχεται από την λατινική λέξη 

corpus που σημαίνει «σώμα». Τα τελευταία 35 χρόνια ο όρος αυτός χρησιμοποιείται όλο και 

συχνότερα σε σώματα γλωσσικού υλικούπου αναφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή,  τα οποία 

δύνανται να υποστούν επεξεργασία από Η/Υ για διάφορες χρήσεις, όπως η γλωσσολογική 
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έρευνα και η Γλωσσική Τεχνολογία (Language Engineering).Η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην επεξεργασία ή την παραγωγή ανθρώπινης γλώσσας υπάγεται στον 

διεπιστημονικό κλάδο της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (Computational Linguistics).Στην 

σύγχρονη μάλιστα υπολογιστική γλωσσολογία, ο όρος αναφέρεται ειδικότερα σε μια 

συλλογή από κείμενα σχεδιασμένα για γλωσσολογική έρευνα, που επιλέγονται 

δειγματοληπτικά, με βάση την αντιπροσωπευτικότητά τους. Τα κείμενα αυτά διαθέτουν 

πεπερασμένο μέγεθος και μεγάλη αναγνωσιμότητα.  Κατ’ επέκταση λοιπόν, το σώμα 

κειμένων έχει ταυτιστεί με το ηλεκτρονικό σώμα κειμένων(ΗΣΚ) το οποίο αποτελεί βασική 

πηγή αναφοράς και ενδείκνυται για γλωσσολογική έρευνα, κυρίως, για την περιγραφή και 

ανάλυση της γλώσσας (McEnery&Wilson, 2001: 29).  Συνεπώς, οι υπολογιστές είναι χρήσιμοι 

και μερικές φορές απαραίτητοι ως εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της 

φυσικής γλώσσας.  

Τα σώματα κειμένων δεν αφορούν αποκλειστικά τον επιστημονικό κλάδο της 

γλωσσολογίας ή μόνο ένα επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης, αλλά μπορεί να έχει εφαρμογές σε 

πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Μερικές περιοχές έρευνας όπου χρησιμοποιούνται τα 

σώματα κειμένων είναι η Υπολογιστική Γλωσσολογία, η Ανάλυση Λόγου και Πραγματολογία, 

η Γραμματική και Σύνταξη της Γλώσσας, η Ιστορική Γλωσσολογία, η Λεξικογραφία, η 

Απόκτηση και Διδασκαλία της Γλώσσας, η Σημασιολογία, η Ψυχογλωσσολογία και η 

Κοινωνιογλωσσολογία, η Αυτόματη Μετάφραση και η Επεξεργασία της Φυσικής 

Γλώσσας(NLP)(Meyer 2002·Partington, 1998). 
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Τα σώματα κειμένων δίνουν τη δυνατότητα να εξαγάγουμε πληροφορίες για τη 

γλώσσα από δεδομένα που είναι: 

1. Εμπειρικά: δεν προέρχονται από διαίσθηση ή εικασίες του/της ερευνητή/τριας, αλλά 

από την «εξωτερική» πραγματικότητα, 

2. Αυθεντικά: δεν προέρχονται από πειραματικές ή άλλες τεχνητές συνθήκες, αλλά από 

την αυθόρμητη (προφορική ή γραπτή)παραγωγή λόγου, 

3. Συστηματικά: η συλλογή τους βασίζεται σε συγκεκριμένα και όχι τυχαία κριτήρια  

4. Κειμενικά: περιλαμβάνουν ολόκληρα κείμενα ή τμήματα κειμένων και δεν 

περιορίζονται σε μεμονωμένες λέξεις ή προτάσεις,  

5. Εκτεταμένα: διαθέτουν μεγάλο όγκο και δεν περιορίζονται σε λίγα παραδείγματα 

(Γούτσος, 2006·Γούτσος και Φραγκάκη, 2015). 

Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, ο Sinclair (1996) παρατηρεί ότι σώμα κειμένων 

αποτελεί κάθε «συλλογή τμημάτων μιας γλώσσας, τα οποία (κείμενα) επιλέγονται και 

διατάσσονται σύμφωνα με συγκεκριμένα γλωσσολογικά κριτήρια, έτσι ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της γλώσσας αυτής». Παρόμοιος είναι και ο 

ορισμός του Sampson(2001: 6), αφού σύμφωνα με αυτόν ως σώμα κειμένων ορίζεται ως 

«ένα εκτεταμένο δείγμα αυθεντικής χρήσης της υπό εξέταση γλώσσας, που συγκροτείται και 

χρησιμοποιείται ως πηγή στοιχείων για τη δημιουργία ή εξέταση υποθέσεων για τη φύση 

της γλώσσας». Υπό αυτή την έννοια αυτή, η συλλογή των δεδομένων που προκύπτει από 

ένα σώμα κειμένων δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη σε ένα γλωσσολογικό ερώτημα, 

αλλά το εφαλτήριο για να τη διατύπωση υποθέσεων που θα μας οδηγήσουν στις σχετικές 

απαντήσεις (Γούτσος&Φραγκάκη,2015).Για να περιγράψουμε λοιπόν το τι είναι το Σώμα 

Κειμένου (corpus)αρκεί να φανταστούμε ένα σύνολο από αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα, 
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κείμενα. Το μέγεθος των Σωμάτων Κειμένων μπορεί να εκτείνονται από μερικές σελίδες έως 

και μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Ένα σώμα κειμένων αποτελεί μια συστηματική συλλογή 

γλωσσικών δεδομένων που προέκυψαν με φυσικό τρόπο και όχι με πειραματικές 

διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, τα σώματα κειμένων περιλαμβάνουν υλικό αυθόρμητης 

γλωσσικής δραστηριότητας που προηγείται της γλωσσικής ανάλυσης και δεν 

δημιουργήθηκε για να καλύψει το σκοπό αυτό. 

Μέσα από τους ορισμούς αυτούς εισάγονται βασικές έννοιες που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα σώματα κειμένων, όπως αυτές της αυθεντικότητας και της 

αντιπροσωπευτικότητας. Ειδικότερα, η έρευνα με σώματα κειμένων βασίζεται σε αυθεντικά 

και όχι σε κατασκευασμένα παραδείγματα γλωσσικής χρήσης και με αυτόν τον τρόπο 

αντικατοπτρίζει επαρκέστερα τη γλωσσική πραγματικότητα. Τα παραδείγματα της δηλαδή 

εκφράζουν τη γλωσσική ποικιλία σε όλο το φάσμα της με τρόπο που δεν μπορεί να 

προβλεφθεί εκ των προτέρων (Γούτσος & Φραγκάκη, 2015). Ακόμη, κάθε σώμα κειμένων 

οφείλει να παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της γλώσσας που συλλέγεται. 

Καταρχάς, τα σώματα κειμένων δεν παρέχουν αρνητικά στοιχεία, δεν μας πληροφορούν 

δηλαδή για το αν κάτι είναι πιθανό να υπάρχει ή όχι στη γλώσσα  (Hunston, 2002:22-23). 

Όσο μεγάλο κι αν είναι ένα σώμα κειμένων, ποτέ δεν θα μπορέσει να περιλάβει όλες τις 

δυνατές δομές της γλώσσας. Η απουσία ενός γλωσσικού στοιχείου ή μιας δομής από ένα 

σώμα κειμένων δεν συνεπάγεται την απουσία του από τη γλώσσα, εφόσον ένα σώμα 

κειμένων αποτελεί πάντοτε περιορισμένο δείγμα της υπό εξέταση γλώσσας και όχι το 

σύνολο της γλώσσας. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Leech(1991:27), «ένα σώμα κειμένων 

θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας γλώσσας όταν τα ευρήματα που βασίζονται στο 
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περιεχόμενό του μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο  της γλώσσας αυτής». Βέβαια, είναι 

δύσκολο να οριστεί ξεκάθαρα  και με ακρίβεια η αντιπροσωπευτικότητα, αφού δεν υπάρχει 

ένα μέτρο για το πόσα και ποια κείμενα πρέπει να συλλέξουμε.  Το βασικό με την έννοια 

αυτή είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία κειμένων και κειμενικών ειδών, 

να υπάρχει ισορροπία των αναλογιών μεταξύ τους και αυθεντικότητα των δεδομένων που 

συλλέγονται. Η δειγματοληψία συνεπώς και η ισορροπία των δεδομένων που αξιοποιούνται 

αποτελούν και τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η 

αντιπροσωπευτικότητα.Επιπλέον, με τον ορισμό του Sampson συμπεραίνεται πως ένα σώμα 

κειμένων δεν παράγει «γεγονότα» για την γλώσσα, αλλά προσφέρει τη βάση για την 

κατασκευή υποθέσεων που δύνανται να οδηγήσουν στην εξαγωγή επαληθευμένων 

συμπερασμάτων (Γούτσος , 2006). Συνεπώς, «ο σχεδιασμός και η σύσταση ενός σώματος 

κειμένων θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως σε σχέση με το περιεχόμενο και τα στοιχεία 

στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται»  (Sinclair, 2005). Απαραίτητο λοιπόν 

στοιχείο είναι η τήρηση των μεταδεδομένων,  μια έννοια που επιτρέπει την 

επαληθευσιμότητα της μεθόδου, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε 

επιστημονική μελέτη. Υπό την έννοια αυτή, οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώνονται 

από τα σώματα κειμένων μπορούν να διαπιστωθούν δημόσια, να διαψευστούν από 

περισσότερα ή διαφορετικά δεδομένα και κυρίως να προσφερθούν για έλεγχο από την 

επιστημονική και την ευρύτερη κοινότητα. Η επαναληψιμότητα της μεθόδου αυτής αυξάνει 

την αφενός την επιστημονική επάρκεια των αναλύσεων που χρησιμοποιούνται, αλλά 

παρέχει και τη δυνατότητα δημοσίου ελέγχου, αφού τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν 

από όποιο έχει πρόσβαση σε αυτά. 
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Συνεπώς, η ελεύθερη διάθεση των σωμάτων κειμένων, λ.χ. μέσω του διαδικτύου, 

έχει αποτελέσει έτσι σημαντικό παράγοντα για την εξάπλωση της γλωσσολογίας σωμάτων 

κειμένων.Για το λόγο αυτό, τα περισσότερα σώματα κειμένων είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο 

κοινό και κυρίως μέσα από το διαδίκτυο. Περιορισμοί που συναντώνται στη δημόσια 

διάθεση σωμάτων κειμένων συχνά σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα των πηγών 

που χρησιμοποιήθηκαν, για αυτό και η χρήση ιδιωτικών πηγών συνοδεύεται από έγγραφη 

άδεια των δημιουργών. Ένας ακόμα περιορισμός αφορά στη δεοντολογία τήρησης 

προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα τις συνομιλίες όπου και στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των συμμετεχόντων.  

Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να ποικίλλει 

από χώρα σε χώρα αφού εξαρτάται από τη νομοθεσία  αυτής. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί 

πως έχουν υπάρξει κάποιοι τρόποι αποφυγής των περιορισμών αυτών, είτε μέσω διάθεσης 

των δεδομένων σε διαφορετική από την αυτούσια μορφή, όπως μέσω στατιστικών 

αποτελεσμάτων, συμφραστικών πινάκων ή άλλων στοιχείων, είτε μέσω παράλειψης των 

κειμένων που περιλαμβάνονται στα σώματα κειμένων και παρουσίασης επιλεκτικών 

στοιχείων (Γούτσος &Φραγκάκη, 2015). Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως η δημόσια 

προβολή ενός σώματος κειμένων και ιδιαίτερα στο χώρο του διαδικτύου είναι θεμιτή και 

νόμιμη υπό προϋποθέσεις.  
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4.2. Είδη Σωμάτων Κειμένων 

Τα σώματα κειμένων μπορούν να είναι είτε γραπτά, είτε προφορικά, σε συνδυασμό 

με πολυμέσα είτε με δενδρικές δομές. Παρακάτω, περιγράφονται τα βασικά είδη σωμάτων 

κειμένων που συναντώνται στη βιβλιογραφία(Σαριδάκης, 2010).  

(1) Σώματα Κειμένων που αποτελούνται καθαρά από κείμενα (Text corpora): 

Ο συγκεκριμένος τύπος corpus αποτελείται από κείμενα γραπτού λόγου ή  μετεγγεγραμμένα 

κείμεναπροφορικού λόγου. Βασική μονάδα αποτελεί η λεκτική μονάδα (token). 

(2) Σώματα Κειμένων προφορικού λόγου (Speech corpora): 

Τα προφορικά corpora αποτελούνται από σήματα φωνής (ηχογραφήσεις), με φωνητική και 

γλωσσολογική επισημείωση(όρια φωνημάτων, βασική συχνότητα, ορθογραφική 

μετεγγραφή κ.λπ.). 

(3) Σώματα Κειμένων με Πολυμέσα (Multimodal corpora): 

Αποτελούνται από έναν συνδυασμό σημάτων φωνής με επιπρόσθετη επισημείωση 

στοιχείωνπροσωδίας, χειρονομιών, εκφράσεων, κινήσεων του ποντικιού του χρήστη. Συχνά 

βρίσκονται σε συνδυασμό με λήψη βίντεο. 

(4) Σώματα Κειμένων με Δενδρικές Δομές (Tree banks): 

Ο συγκεκριμένος τύπος corpus αποτελείται από κείμενα γραπτού λόγου ή μετεγγεγραμμένα 

κείμενα προφορικού λόγου (μεαπεικόνιση της συντακτικής δομής των προτάσεων σε 

δενδρική μορφή ή σεγράφους DAGs –Graphs). Βασική μονάδα αποτελεί η πρόταση. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στα  σώματα κειμένων προφορικού λόγου και ιδιαίτερα 

αυτά που βασίζονται σε αυθόρμητο ή φυσικό λόγο, αυτά είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό και 

ποσότητα σε σχέση με τα γραπτά (Παυλίδου, 2012).  Ωστόσο, τα corpora προφορικού λόγου 

έχουν κάποια πλεονεκτήματα έναντι του γραπτού.  Συγκεκριμένα, η συλλογή προφορικού 

υλικού εξοικονομεί χρόνο καθώς δεν χρειάζεται συλλογή και επεξεργασία των 

ηχογραφήσεων, όπως με τον γραπτό λόγο. Επιπλέον, διευκολύνει την αναζήτηση και 

συλλογή μεγαλύτερου δείγματος και το κυριότερο, αναδεικνύει την χρήση της γλώσσας σε 

πραγματικές καταστάσεις. Βέβαια, παράγοντες, όπως η ποιότητα των ηχογραφήσεων σε 

σχέση με την ομιλία σε ένα εργαστήριο φωνητικής, ή ο όγκος των πληροφοριών από την 

προφορική ομιλία, μπορεί να αποτελέσουν περιορισμοί για τη δημιουργία ενός προφορικού 

σώματος κειμένων.  

 

4.3. Ανάπτυξη σωμάτων κειμένων σε διάφορες γλώσσες 

Η έννοια του corpus αποτελεί μια καινούρια προσθήκη στο χώρος της επιστημονικής 

έρευνας. Ειδικότερα, το πρώτο σώμα κειμένων δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

τους 1960 από το πανεπιστήμιο Brown και έμεινε γνωστό ως “Brown family of reference 

corpora” ή αργότερα ως “Brown Corpus”. Το συγκεκριμένο corpus είναι γραμμένο στα 

αγγλικά των Η.Π.Α και περιλαμβάνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο λέξεις από κείμενα 

διαφόρων ειδών λόγου. Έπειτα, κατά τη δεκαετία του 1970, δημιουργήθηκε και η βρετανική 

εκδοχή του Brown Corpus το οποίο ονομάστηκε LOB (Lancaster-Oslo/Bergen) Corpus. Τα δύο 

αυτά corpus αποτέλεσαν μια ιδανική περίπτωση για τη μελέτη και τη σύγκριση των 

πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα στα βρετανικά και αμερικανικά Αγγλικά  (Goutsos, 2006).  
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Έκτοτε, τα σώματα κειμένων άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και να επεκτείνονται και 

σε άλλες γλώσσες. Ένα από τα πιο γνωστά και διαχρονικά σώματα κειμένων για την  Αγγλική 

γλώσσα είναι το British National Corpus (BNC) και το Bank of English(BoE), τα οποία 

ξεπερνούν τις 100 εκατομμύρια λέξεις και στόχος τους είναι η απεικόνιση του συνόλου της 

αγγλικής γλώσσας. Έχοντας ως βάση αυτά τα σώματα κειμένων, αναπτύχθηκαν και άλλα 

σώματα κειμένων (Cambridge International Corpus, Oxford English Corpus), τα οποία σήμερα 

ξεπερνούν τις 1 δισεκατομμύριο λέξεις. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες γλώσσες, με μικρή 

βέβαια χρονική καθυστέρηση. Σήμερα, λοιπόν, τα περισσότερα corpora είναι στην αγγλική 

γλώσσα, ενώ υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός από άλλες γλώσσες, όπως την Αραβική, 

την Βουλγάρικη, την Γερμανική, την Ιαπωνική, Κορεάτικη, Ρωσική, Γαλλική, Ισπανική και 

Πορτογαλική γλώσσα. 

Όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα, τα πρώτα σώματα κειμένων άρχισαν να 

κατασκευάζονται στη δεκαετία του 1980 με στόχο τη συγκέντρωση παλαιότερων 

λογοτεχνικών έργων(π.χ. κρητική λογοτεχνία, απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη), ενώ 

μόλις το 1990 εμφανίστηκαν τα δύο μεγαλύτερα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων της 

ελληνικής γλώσσας, o Εθνικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΓ)  του Ινστιτούτου 

Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), ο οποίος περιλαμβάνει 40 εκατομμύρια λέξεις κυρίως από 

εφημερίδες αλλά και το Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ) που περιέχει 30 εκατομμύρια 

λέξεις από μια ισορροπημένη ποικιλία κειμενικών ειδών (Goutsos, 2010).  

Αξιοσημείωτο είναι πως πέρα από τα γλωσσολογικά σώματα κειμένων που 

επιδιώκουν να αποτελέσουν σώματα κειμένων αναφοράς (reference corpora) για όλη τη 

γλώσσα, έχουν πλέον αναπτυχθεί και άλλα πιο μικρά και πιο εξειδικευμένα σώματα 
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κειμένων που στοχεύουν στην ανάδειξη γλωσσικών ποικιλιών ή εξυπηρετούν ειδικούς 

σκοπούς. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Bergen Corpus of London Teenage Language (COLT, 

Stenström et al. 2002), το οποίο συλλέγει δεδομένα για τον προφορικό λόγο εφήβων 

παιδιών μεταξύ 13-17 ετών από διαφορετικές περιοχές της Αγγλίας. Το έργο ξεκίνησε το 

1993 και περιέχει περίπου μισό εκατομμύριο λέξεις. Ακόμη, το CHILDES Corpus 

(MacWhinney, 1991), αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα σώματα κειμένων που στοχεύει 

στην ανάλυση ενός μεγάλου φάσματος γλωσσικών δεδομένων από τον αυθόρμητο λόγο 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης αλλά και παιδιών με διάφορες γλωσσικές διαταραχές. Το 

συγκεκριμένο σώμα κειμένων παρέχει δεδομένα από 24 διαφορετικές γλώσσες μέχρι 

στιγμής. 

Επιπλέον, σώματα κειμένων αναπτύχθηκαν και για παραγλωσσικά  και εξωγλωσσικά 

στοιχεία, όπως αυτά που αναφέρονται στην επεξεργασία και ανάλυση συναισθημάτων. 

Παραδείγματα δημιουργίας corpus συναισθημάτων ομιλίας αποτελούν τοFAU AIBO, the 

Berlin Emotional Speech-Database, γνωστό ως EMO-DB, το οποίο εισήγαγαν οι Burkhardt et 

al.(2005) και περιέχει προτάσεις που περιλαμβάνουν τις βασικές συναισθηματικές 

κατηγορίες(θυμός, ατονία, απέχθεια, φόβος, χαρά, ουδετερότητα και λύπη). Το πρώτο 

επίσημο corpus που εστιάζει στα συναισθήματα και περιέχει ηχογραφήσεις από 

αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις παιδιών με ένα ρομπότ κατοικίδιο. Οι ηχογραφήσεις 

περιλαμβάνουν συναισθηματικές αποχρώσεις(θυμός, έμφαση, ουδέτερος τόνος, θετικός 

τόνος φωνής) και είναι στη γερμανική γλώσσα (Schuller et al, 2009). Αναφορικά με την 

ελληνική γλώσσα, οι Zervas, Kostoulas και Fakotakis (2006), δημιούργησαν ένα σώμα 

κειμένων προφορικού λόγου με στόχο να χρησιμοποιήσουν στοιχεία προσωδίας(ρυθμός, 
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επιτονισμός κ.α.) αλλά και συναισθηματικές αποχρώσεις του λόγου για τη δημιουργία 

συνθετικής φωνής.  

Ειδικότερα, τα σώματα κειμένων που διερευνούν διάφορες πτυχές της προσωδίας 

μπορούν να αποτελέσουν πολύ χρήσιμες πηγές για έρευνα πάνω σε διαφορετικούς τομείς, 

αφού ως προς το γλωσσολογικό τομέα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση της 

προσωδίας όπως αυτή επιδρά στην παραγωγή και την αντίληψη της ομιλίας ή και την 

κατάκτηση της γλώσσας (Jusczyk, 1997). Ακόμα, ως προς τον τομέα της μηχανικής, τα 

σώματα κειμένων που διερευνούν την προσωδία αποτελούν ανεκτίμητες πηγές για την 

ανάπτυξη φυσικής συνθετικής ομιλίας αλλά και την ανάπτυξη πιο αποδοτικών συστημάτων 

αναγνώρισης ομιλίας (Arvaniti&Baltazani, 2000).  Μέχρι στιγμής, ο μεγαλύτερος αριθμός 

σωμάτων κειμένων στον τομέα της προσωδίας έχει επικεντρωθεί στη μελέτη των 

συναισθημάτων της ομιλίας. 

 

4.4. Τρόποι δημιουργίας μια βάσης δεδομένων προφορικής ομιλίας 

Ο τρόπος με τον οποίο θα δημιουργηθεί ένα προφορικό σώμα κειμένων αποτελεί 

μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Η δημιουργία σωμάτων κειμένων εξιστόρησης μπορεί 

να γίνεται είτε για παραμύθια της καθημερινότητας που εξιστορούνται σε μορφή συζήτησης 

(conversational storytelling) και είναι πιο άμεσα, αφού μπορεί να υπάρξει ανατροφοδότηση 

από το κοινό (Norrick, 2000), είτε για τα κλασικά παραμύθια φαντασίας/διηγήσεων. Στην 

περίπτωση αυτή, συνήθως ένα επαγγελματίας αφηγητής εξιστορεί μια ιστορία 

επιστημονικής φαντασίας ή ένα παραμύθι στο κοινό του. Η σύνθεση corpus από παραμύθια 
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επιστημονικής φαντασίας μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Η σύνθεση των 

corpora που αφορούν την προφορική ομιλία και ιδιαίτερα αυτών που αποσκοπούν στην 

καταγραφή εκφραστικής ομιλίας, όπως στην περίπτωση της εξιστόρησης μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες: την προσποιητή φωνητική έκφραση, 

την φυσική φωνητική έκφραση και την επαγόμενη φωνητική έκφραση.  

• Προσποιητή φωνητική έκφραση(Acted Speech):  

Ο επικρατέστερος τρόπος καταγραφής προφορικών ιστοριών  μέχρι στιγμής, 

αποτελεί η χρήση λόγου, ο οποίος έχει παραχθεί από ηθοποιούς καθώς είναι σε θέση να 

παράγουν εκφράσεις με φυσικότητα και ρεαλισμό.  Στην περίπτωση αυτή, η παραγόμενη 

ομιλία δεν γίνεται αυθόρμητα, αλλά από προσποιητό προφορικό λόγο(acted speech). Το 

κύριο πλεονέκτημα του προσποιητού λόγου είναι η παραγωγή έντονων και πρωτότυπων 

συναισθηματικών εκφράσεων. Στην εργασία των Montero et al.(1998), έχει αποδειχθεί πως 

οι ηχογραφήσεις ιδίως συναισθηματικών αποχρώσεων με πραγματικούς ηθοποιούς 

αποτελεί μια πολύ πιστή αναπαράσταση της αντίστοιχης συναισθηματικής ομιλίας. Η 

μέθοδος αυτή συλλογής υλικού είναι λιγότερο χρονοβόρα και με μικρότερο κόστος καθώς 

τα συναισθήματα που καταγράφονται έχουν επισημανθεί από την αρχή. Επιπλέον, οι 

ηχογραφήσεις λαμβάνουν χώρα σε στούντιο υψηλής ποιότητας και κατά αυτόν τον τρόπο 

αποφεύγεται και ο θόρυβος. 

Στα μειονεκτήματα του προσποιητού λόγου συγκαταλέγεται πολλές φορές η έλλειψη 

«εκφραστικότητας» που θα συναντούσε κάποιος στον αυθόρμητο λόγο κατά την  

καθημερινή επικοινωνία (Douglas-Cowie et al., 2003). Μπορεί, συνεπώς, ο υποκριτικός 
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λόγος να είναι εν μέρη υπερβολικός ή μη ρεαλιστικός πολλές φορές(Scherer, 2003) και να 

μην ανταποκρίνεται στον φυσικό και αυθόρμητο λόγο,  γεγονός βέβαια που εξισορροπείται 

από τη χρήση προσποιητού λόγου από ηθοποιούς, ωστόσο ο τρόπος αυτός αποτελεί μια 

λογική αφετηρία δεδομένου ότι ο αληθινός αυθόρμητος λόγος, και ειδικότερα η έκφραση 

των συναισθημάτων, είναι δύσκολο να καταγραφούν.  

 

• Επαγόμενη Φωνητική Έκφραση(Elicited speech): 

Η χρήση επαγόμενης φωνητικής έκφρασης για τη συλλογή δεδομένων έχει ως στόχο 

να μεταβάλλει τη συναισθηματική κατάσταση του υποκειμένου. Η διαδικασία πρόκλησης 

συναισθήματος στηρίζεται σε 4 βασικές τεχνικές: α)την ελεύθερη νοητική παραγωγή όπου 

βασίζεται στην ύπνωση, β)την κατευθυνόμενη νοητική παραγωγή των συναισθηματικών 

καταστάσεων όπου χρησιμοποιείται υλικό και το υποκείμενο κατευθύνεται προς την 

παραγωγή μιας συναισθηματικής κατάστασης, γ)την παρουσίαση καταστάσεων που 

σχετίζεται με ανάγκες, όπως αυτή της επιβράβευσης και της ικανοποίησης, οπότε και στο 

άτομο εμπλέκεται η επιβράβευση ή η κοινωνική αλληλεπίδραση και δ)η παραγωγή 

συναισθημάτων σχετικών με καταστάσεις που αφορούν τη φυσιολογία, όπου με αφορμή 

την κίνηση των μυών που προκαλούνται από τις εκφράσεις του προσώπου, όπως το 

χαμόγελο, ζητείται να προκληθούν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα  (Gerrards-Hesse et al 

1994). 
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Σε γενικές γραμμές, η χρήση επαγόμενης φωνητικής έκφρασης παρουσιάζει 

αδυναμίες λόγω τεχνικών δυσκολιών και εγείρει ζητήματα ηθικότητας από την επιστημονική 

κοινότητα για τις μεθόδους συλλογής δεδομένων  (Campbell, 2000). 

 

• Αυθόρμητη φωνητική έκφραση(Spontaneous speech): 

Η συλλογή του λόγου που προέρχεται από πραγματικές, αυθόρμητες καταστάσεις 

αποτελεί συχνά και τον πιο ιδανικό τρόπο καταγραφής, αφού είναι άμεσος, αυθεντικός και 

περιέχει φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας, που επιτρέπουν την αβίαστη παραγωγή του. Η 

συλλογή υλικού γίνεται συνήθως από τηλεπαιχνίδια, ραδιόφωνο και talk shows στα οποία 

υπάρχουν φυσικές φωνητικές αλλαγές για την αναπαράσταση συναισθηματικά 

φορτισμένων καταστάσεων. 

Έρευνες που χρησιμοποίησαν παραμύθια από αυθόρμητες αφηγήσεις για τη 

δημιουργία σωμάτων κειμένων είναι της Oliveira (2000) και του Redford(2013). 

Συγκεκριμένα, στο έργο της, η Oliveira ανέλυσα τα προσωδιακά χαρακτηριστικά 

αυθόρμητων, μη επαγόμενων εξιστορήσεων. Οι συμμετέχοντες ζητήθηκαν να μιλήσουν 

ελεύθερα για ένα θέμα και  παρόλο που ο συνεντευκτής ήταν παρών, αυτό δεν μείωσε τον 

αυθορμητισμό τους, καθώς ήταν γνώριμα πρόσωπα με τους ερευνητές. Από την άλλη, ο 

Redford(2013) ανέλυσε τα προσωδιακά χαρακτηριστικά από αυθόρμητες εξιστορήσεις 

παιδιών και ενηλίκων με στόχο να συγκρίνει τη χρήση παύσεων ανάμεσα σε αυτές τις 

ηλικιακές ομάδες. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να δουν ένα βιβλίο με εικόνες και έπειτα να το 

αναδιηγηθούν. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η χρήση παύσεων ήταν παρόμοια στις δύο 

ηλικιακές ομάδες. 
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Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή αυθόρμητης ομιλίας μπορεί να αποβεί μια επίπονη 

διαδικασία.  Ηθικοί λόγοι και προσωπικά δικαιώματα απαγορεύουν τη χρήση τους χωρίς την 

άδεια των εμπλεκόμενων προσώπων. Υπάρχουν βέβαια, δεδομένα, όπως για παράδειγμα οι 

κλήσεις σε τηλεφωνικά κέντρα που περιέχουν ρεαλιστικό λόγο και που οι προϋποθέσεις για 

καταγραφή είναι σχετικά ελεγχόμενες. Σε κάποιες χώρες μάλιστα, όπως τη Γαλλία, η 

συλλογή και χρήση των δεδομένων αυτών από ερευνητές παρέχεται και χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια. 

Στους αρνητικούς παράγοντες συγκαταλέγονται επιπλέον οι συνθήκες ηχογράφησης 

που μπορεί να μην είναι ιδανικές για μετέπειτα ανάλυση αλλά και η δυσκολία συλλογής 

ενός συγκεκριμένου συναισθήματος από τον αυθόρμητο λόγο διαφόρων ατόμων, αφού ο 

μη επιτηδευμένος λόγος είναι υποκειμενικός και μεταβάλλεται από άτομο σε άτομο  

(Douglas-Cowie et al., 2003). Για το λόγο αυτό, μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψιν παραμέτρους όπως τον αριθμό και το φύλο των ομιλητών, αλλά 

και τη γλώσσα και τη διάλεκτο της παραγόμενης ομιλίας (McEnery & Wilson 1996: 65).  

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά σώματα προφορικών κειμένων έχουν δημιουργηθεί 

βασισμένασε ήδη υπάρχοντα audiobooks. Για παράδειγμα, το corpusπου έχει δημιουργηθεί 

από τους Panayotov et al., (2015) στηρίχτηκε σε audiobooksαπό διαφορετικούς ομιλητές 

στην αγγλική γλώσσα και είχε ως στόχο την αναγνώριση συστημάτων ομιλίας. Επιπλέον, ένα 

πολύγλωσσο corpusτων Stan et al. (2013) που περιέχει δεδομένα προφορικής ομιλίας από 

14 γλώσσες, έχει εξίσου στηρίξει τη δημιουργία του σε audiobooks. Η δημιουργίαcorpusπου 

στηρίζεται σε ομιλούντα βιβλία (audiobooks), διευκολύνει την έρευνα γύρω απότην 
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σύνθεση ομιλίας που προέρχεται από κείμεναν (Text-Τo-Speech synthesis). Για τον ίδιο 

σκοπό έχει δημιουργηθεί και το GV-Lex corpus (Doukhan et al., 2015)που αναλύει δώδεκα 

προφορικά παραμύθια ως προς τα γλωσσολογικά και παραγλωσσικά τους στοιχεία με στόχο 

τη δημιουργία εκφραστικής συνθετικής φωνής για εξιστόρηση ιστοριών από ρομπότ. 

Λαμβάνοντας υπόψιν προηγούμενες έρευνες που στοχεύουν στην ανάδειξη της 

προσωδίας στο λόγο αξιοποιώντας ακουστικά βιβλία, η παρούσα εργασία διαφοροποιείται 

από τις προηγούμενες, αφού στοχεύει στην αξιοποίηση των υπαρχόντων ακουστικών 

παραμυθιών της ελληνικής γλώσσας για την ανάδειξη ενός προηγουμένως ανεξερεύνητου 

προσωδιακού φαινομένου που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο αφήγησης παραμυθιών 

της ελληνικής κουλτούρας. Χρησιμοποιώντας μάλιστα, παραμύθια που έχουν ήδη 

δημοσιευθεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δε δημιουργήθηκαν για να καλύψουν το σκοπό 

της έρευνας, όπως θα γινόταν με την ηχογράφηση από επαγγελματίες αφηγητές και 

ηθοποιούς, η συλλογή του συγκεκριμένου corpus αποδεικνύει πως το προσωδιακό μοτίβο 

που εξετάζεται χρησιμοποιείται ευρέως στην εξιστόρηση παραμυθιών.
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1. Στόχος της παρούσας εργασίας 

Πλήθος ερευνών έχει χρησιμοποιήσει σώματα κειμένων από αφηγήσεις παραμυθιών 

με σκοπό να διερευνήσει την προσωδία αναφορικά κυρίως με την αναγνώριση βασικών 

συναισθηματικών κατηγοριών (Sarkar et al., 2014·Alm&Sproat, 2005a), ή τη μελέτη 

συγκεκριμένων εκφραστικών στοιχείων, όπως το συναίσθημα της αγωνίας (Theune et al., 

2006). Ωστόσο, η σύνθεση και ανάλυση σωμάτων κειμένων που διερευνούν την προσωδία 

παραμένουν ελάχιστα, ιδιαίτερα ως προς την ελληνική γλώσσα. 

Σύμφωνα με προηγούμενη μας έρευνα, αναδείχθηκε ένα προηγουμένως ανεξερεύνητο 

προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης παραμυθιών της ελληνικής κουλτούρας, το οποίο φάνηκε 

να επιδρά στη μνημονική ανάκληση πληροφοριών παιδιών 10-12 ετών (Loutrari et al.,2018). 

Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα στοιχείο αφήγησης που αντανακλά την ελληνική κουλτούρα, 

όπως αποδείχθηκε από μια πρωταρχική έρευνα  (preliminary survey)που πραγματοποιήθηκε 

σε ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Παρόλο λοιπόν, που το στοιχείο αυτό είναι οικείο στην 

αφήγηση παραμυθιών στην ελληνική γλώσσα από Έλληνες ομιλητές, δεν έχει 

προηγουμένως εξερευνηθεί.  
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Στην παρούσα έρευνα, ο  στόχος που τίθεται είναι διττός: 

• αφενός να αποδειχθεί η ύπαρξη και η ευρεία χρήση του συγκεκριμένου ελληνικού 

προσωδιακού φαινομένου εξιστόρησης σε δημοσιευμένα ακουστικά παιδικά 

παραμύθια, και  

• αφετέρου να παρουσιάσουμε το πρώτο σώμα κειμένων από διηγήσεις παιδικών 

παραμυθιών της ελληνικής γλώσσας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

πολύτιμο και διαχρονικό εργαλείο για μετέπειτα έρευνες.  

 

Για την δημιουργία του σώματος αυτού, επιλέχθηκαν αφηγήσεις παιδικών 

παραμυθιών, καθότι εκεί εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η χρήση του φαινομένου 

αυτού. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται ο εντοπισμός του ελληνικού προσωδιακού 

φαινομένου εξιστόρησης παραμυθιών σε αφηγήσεις παιδικών παραμυθιών που είναι 

αναρτημένες στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας σώματος 

κειμένων με σκοπό την ανάδειξη ενός χαρακτηριστικού στοιχείου της ελληνικής 

κουλτούρας. 

Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται στην τελευταία συλλαβή συγκεκριμένων προτάσεων, 

κατά την οποία ο τόνος της φωνής σβήνει και η διάρκεια του φωνήεντος της τελευταίας 

συλλαβής αυξάνεται, ανεξάρτητα από το αν η συλλαβή αυτή είναι τονισμένη.Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο προσωδιακό μοτίβο που εμφανίζεται κατά 

την εξιστόρηση παραμυθιών και δεν συμβαδίζει με την προσωδιακή δομή της ελληνικής 

γλώσσας, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια του φωνήεντος καθορίζεται από την παρουσία 
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του λεξικού τόνου, του μήκους της λέξης αλλά και της θέσης του φωνηέντου αυτού στη 

λέξη, αφού φαίνεται πως τα φωνήεντα που βρίσκονται μετά τις τονισμένες συλλαβές έχουν 

μικρότερη διάρκεια (Baltazani, 2007). Βέβαια, λόγω της μεγάλης διάρκειας της συλλαβής 

αυτής έναντι του κυρίαρχου τόνου της λέξης, το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως δεύτερος τονισμός. Ωστόσο, αφενός ο διπλός τονισμός δεν χαρακτηρίζει 

την ελληνική γλώσσα, αφού η ελληνική χαρακτηρίζεται από έναν και μόνο τόνο που πέφτει 

στη λήγουσα, παραλήγουσα και προπαραλήγουσα της λέξης, με εξαίρεση τις λέξεις που 

ακολουθούνται από εγκλιτικό τονισμό (Arvaniti, 1999). Αφετέρου, πρόκειται για ένα ειδικό-

πολιτισμικό χαρακτηριστικό που δεν συναντάταιευρέως στην καθημερινή ομιλία  

(Loutrari,Tselekidou, &Proios, 2018). Ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 

αλλάζει απλώς την αντίληψη της κυρίαρχης συλλαβής, λόγω της επιμήκυνσης της 

τελευταίας συλλαβής.  

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου προσωδιακού φαινομένου σε ήδη υπάρχουσες 

αφηγήσεις που βρίσκονται ελεύθερα προσβάσιμες στο κοινό, θεωρούμε πως θα 

αποτελέσουν μια ισχυρή απόδειξη πως το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται ευρέως και 

είναι ενσωματωμένο στην ελληνική αφήγηση. Τέλος, με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η 

εγκυρότητα της προηγούμενη μας έρευνας περί ύπαρξης του φαινομένου αυτού. 

5.2. Συλλογή παραμυθιών 

Η επιλογή των παραμυθιών στηρίχθηκε στην απλή τυχαία δειγματοληψία.  Τα 

υπόεξέτασιν παραμύθια είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στον 

διαδικτυακό τόπο YouTube. Η αναζήτηση των παραμυθιών στηρίχθηκε σε λέξεις κλειδιά 

όπως παιδικά παραμύθια, αφήγηση παραμυθιών και κλασικά παιδικά παραμύθια. Από τα 
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παραμύθια αυτά, επιλέχθηκε τυχαία μια λίστα παραμυθιών  που απευθύνονται σε παιδιά, 

τα οποία έπειτα ένας ερευνητής, εξοικειωμένος με το ελληνικό προσωδιακό μοτίβο που 

συναντάται στην εξιστόρηση των παραμυθιών, τα  άκουσε και επέλεξε εκείνα που είχαν, 

έστω και σε ένα σημείο της αφήγησης, το συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο προς 

διερεύνηση. Παρόλο που τα συγκεκριμένα παραμύθια δεν αντικαθιστούν την φυσική και 

αυθόρμητη εξιστόρηση που θα συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο, τα  ηχογραφημένα 

παραμύθια έχουν πλεονεκτήματα έναντι των εξιστορήσεων που έχουν επιδεχθεί τεχνητής 

επεξεργασίας, καθώς τα προσωδιακά μοτίβα της εξιστόρησης, όπως το χαρακτηριστικό 

ελληνικό μοτίβο εξιστόρησης που θα μελετήσουμε, δεν έχουν επεξεργαστεί adhoc για την 

έρευνα. Οι αφηγητές δεν εξιστόρησαν τα συγκεκριμένα παραμύθια με στόχο την μετέπειτα 

ανάλυση τους ως προς τον τρόπο που τα εξιστόρησαν, ούτε βέβαια τους ζητήθηκε να 

χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα προσωδιακά μοτίβα που πρόκειται να διερευνήσουμε. 

Τα παραμύθια αυτά είχαν ηχογραφηθεί στο παρελθόν κατά βάση  για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς.  

Το σώμα κειμένων στηρίχτηκε στην αρχική επιλογή, από τον ερευνητή, 18 παιδικών 

παραμυθιών στα οποία περιέχεται το συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο προς 

διερεύνηση.Οι ηχογραφήσεις είχαν γίνει κατά βάση σε απομονωμένο, ήσυχο χώρο και 

διαρκούν από 4 έως και 19 λεπτά. Ωστόσο, 3 από τα επιλεγμένα παραμύθια αφαιρέθηκαν 

πριν γίνει η ακουστική ανάλυση, καθώς κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης υπήρχε μουσική 

υπόκρουση, η οποία επηρέαζε την καθαρή αναπαράσταση του μοτίβου που πρόκειται να 

αναλυθεί. Κατά συνέπεια το Σώμα Κειμένων στηρίχτηκε σε 15 ευρέως γνωστά παραμύθια, 

γραμμένα από Έλληνες αλλά και ξένους συγγραφείς, όπως για παράδειγμα το παραμύθι «Ο 
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παπουτσωμένος γάτος», «Η πεντάμορφη και το τέρας» ή και κάποια από τα παραμύθια του 

Αισώπου, όπως το παραμύθι «Ένα πολύ διδακτικό στοίχημα»(βλ. πίνακα 1).Τα παραμύθια 

δεν απευθύνονται σε μία συγκεκριμένη ηλικία, αλλά σε ένα γενικότερο εύρος παιδιών  

προσχολικής έως και δημοτικής ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι αφηγήσεις 

βρίσκονται σε ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση δεν τίθεται ζήτημα περί 

παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. 

Πίνακας 1 : στον πίνακα αυτό παρουσιάζονται οι τίτλοι των παραμυθιών που περιείχαν το προσωδιακό μοτίβο 
εξιστόρησης και επιλέχθηκαν από τον ερευνητή για ανάλυση. Παρουσιάζεται επιπλέον το φύλο του αφ ηγητή 
αλλά και η συνολική διάρκεια καθενός από τα παραμύθια. 

Τίτλος Φύλο Αφηγητή Συνολική Διάρκεια Παραμυθιού 
1. Η μάγισσα αφάνα και ο 

ιππότης paranix 
Γυναίκα 7.48 

2. Η πεντάμορφη και το τέρας Γυναίκα 10.07 
3. Το παιδί και το ψαράκι Άνδρας 4.41 
4. Σκουμπρί και Φαγκρί Άνδρας 14.05 
5. Πουπού και η Καρλότα Γυναίκα 8.28 
6. Γάιδαρος και Λύκος Άνδρας 4.55 
7. Ένα πολύ διδακτικό στοίχημα Άνδρας 7.20 
8. Το αυγό που δεν ήθελε να 

γίνει κοτόπουλο 
Γυναίκα 8.28 

9. Ο Παπουτσωμένος γάτος Άνδρας 11.34 
10. Η πριγκίπισα και το μπιζέλι 

της 
Άνδρας 5.25 

11. Ποιος έκανε πιπί στο 
Μισισιπί 

Άνδρας 9.35 

12. Γάτα, λιοντάρι και άνθρωπος Άνδρας 3.38 
13. Αντίο Ποντικούλη Άνδρας 6.51 
14. Φουφήχτρα Γυναίκα 12.58 
15. Το κόκκινο παραμύθι Άνδρας 18.57 

 

5.3. Χαρακτηριστικά αφηγητών 

Συνολικά, οι αφηγήσεις των ηχητικών αποσπασμάτων που επιλέχθηκαν έγιναν από 

10 αφηγητές (κάποιοι από αυτούς εξιστόρησαν περισσότερα από ένα παραμύθια), 5 άνδρες  

και 5 γυναίκες, από τους οποίους προήλθαν 27 και 23 ηχητικά αποσπάσματα αντίστοιχα . 
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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ώστε τα παραμύθια να αφηγούνται από Έλληνες ομιλητές, πολλοί 

από τους οποίους είναι επαγγελματίες ηθοποιοί και τραγουδιστές, αλλά και 

ερασιτέχνεςαφηγητές. Δόθηκε επιπλέον προσοχή ώστε τα παραμύθια που 

χρησιμοποιήσαμε να αφηγούνται τόσο από άντρες όσο και γυναίκες ομιλητές με στόχο το 

δείγμα μας να είναι κοινωνικά ισορροπημένο ως προς το φύλο. Η ηλικία των αφηγητών, δεν 

αναγράφεται καθώς δεν αναφέρονταν στις περιγραφές του παραμυθιού.Υπολογίζεται πως 

είναι από 25 έως και 60 περίπου ετών. Η ενσωμάτωσηδιαφορετικών αφηγητών στο 

corpusενισχύει και την απόδειξη πως το συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης 

παραμυθιών δεν επαφίεται στον προσωπικό χαρακτήρα εξιστόρησης ενός και μόνο 

αφηγητή, αλλά πρόκειται για ένα διαδεδομένο χαρακτηριστικό της ελληνικής 

κουλτούρας.Παρακάτω, γίνεται περιγραφική ανάλυση των αφηγητών που αφηγήθηκαν τα 

ηχητικά αποσπάσματα, ως προς το φύλο:  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: ο πίνακας αντιπροσωπεύει το ποσοστό των αντρών και των γυναικών αφηγητών από τους οποίους 
χρησιμοποιήθηκαν τα ηχητικά αποσπάσματα. Από το σύνολο των 50 ηχητικών αποσπασμάτων που περιείχαν 
το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης, τα 27 προέρχονται από άντρες αφηγητές(54%) και τα 23 από 
γυναίκες(46%). 

Γυναίκες , 46%
Άντρες, 54%

ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ



63 
 

 

5.4. Λογισμικό για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από ηχητικά δεδομένα 

Το PRAATείναι ένα λογισμικό ευρέως γνωστό κυρίως στους γλωσσολόγους καθώς επιτρέπει 

την φωνητική ανάλυση, τη σύνθεση, τους χειρισμούς ήχων, τη δημιουργία εικόνων αλλά και τη 

στατιστική ανάλυση (Boersma and Weenink, 2014). Διαθέτει επίσης και τη δική του γλώσσα 

κωδικοποίησης  που επιτρέπει την δημιουργία σεναρίων για την αυτοματοποίηση των 

εργασιών.  

Ο επεξεργαστής ήχου του προγράμματος περιλαμβάνει την κυματομορφή και 

επιτρέπει την επιλογή και την προβολή ηχητικών τεμαχίων, την αναπαραγωγή, την 

μεγέθυνσή τους, την αποκοπή/αντιγραφή και επικόλληση τους αλλά και την επιτέλεση 

διαφόρων αναλύσεων. 

Επιπλέον, μέσω του PRAAT δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας 

αρχείων κειμένου, στα οποία καταγράφονται οι ετικέτες που θέλουμε να θέσουμε για κάθε 

ηχογράφηση. Συγκεκριμένα, μέσω της επιλογής Πλέγμα Κειμένου (TextGrid) δημιουργείται 

ένα αρχείο επεξεργασίας που περιλαμβάνει είτε διαζώματα διαστημάτων(για ετικέτες με 

διάρκεια όπως συλλαβές, λέξεις κλπ) είτε διαζώματα σημείων(για ετικέτες χωρίς διάρκεια, 

όπως τόνους κλπ).     

 

5.5. Σχεδίαση Σώματος Κειμένων 

Αρχικά, το παρόν σώμα κειμένου πληροί κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά 

σύνθεσης σωμάτων κειμένων που περιγράφονται στο θεωρητικό μέρος. Συγκεκριμένα, 
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πρόκειται για ένα μονόγλωσσο ειδικό σώμα κειμένων προφορικού λόγου, που 

περιλαμβάνει αποσπάσματα από αφηγήσεις παιδικών παραμυθιών που περιέχουν το 

ελληνικό προσωδιακό στοιχείο εξιστόρησης παραμυθιών. Παράλληλα, το συγκεκριμένο 

corpusείναι διαχρονικό, αφού περιλαμβάνει αφηγήσεις από μια μεγάλη χρονική περίοδο, 

και τέλος είναι ανανεώσιμο, αφού υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης του με νέα δεδομένα 

κρατώντας σταθερή τη σύστασή του.   

Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να προσδιορίσουμε τις αρχές δημιουργίας και 

σχεδιασμού του παρόντος σώματος κειμένων.  

• Περιεχόμενο: προφορικά δεδομένα από μαγνητοφωνημένες αφηγήσεις παραμυθιών 

που περιέχουν ένα συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης παραμυθιών που 

αντανακλά την ελληνική κουλτούρα. 

• Αριθμός κειμένων: 50 απομαγνητοφωνημένα κείμενα από 10 διαφορετικούς ομιλητές 

• Γνωστικό πεδίο: προφορική εξιστόρηση Ελλήνων αφηγητών. 

• Δειγματοληψία: επιλογή των αφηγήσεων από μια βάση δεδομένων 

παιδικώνπροφορικών παραμυθιών που διατίθενται ελεύθερα στο YouTube, έπειτα από 

ακουστική ανάλυση τους από τον ερευνητή. 

• Αντιπροσωπευτικότητα: όλα τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα περιέχουν ένα 

συγκεκριμένο προσωδιακό χαρακτηριστικό αφήγησης παραμυθιών που έχει παραχθεί 

με φυσικό τρόπο από τους αφηγητές και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους 

στόχους που υπηρετούνται. 

• Δημιουργός: προφορικά αποσπάσματα από την αφήγηση 10 Ελλήνων αφηγητών. 

• Γλώσσα: Ελληνική 
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• Ημερομηνία έκδοσης: από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. 

• Διαθεσιμότητα: πρόκειται να είναι ελεύθερα διαθέσιμο. 

• Τήρηση μεταδεδομένων: ο σχεδιασμός και η σύσταση του σώματος κειμένων 

τεκμηριώνεται πλήρως σε σχέση με το περιεχόμενο και τα στοιχεία στα οποία 

βασίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. 

Όσον αφορά τη χρησιμότητα του προφορικού σώματος κειμένων, σκοπός του είναι 

να αποτελέσει την πρώτη οργανωμένη συλλογή παιδικών προφορικών εξιστορήσεων  που 

περιέχουν ένα προηγουμένως ανεξερεύνητο προσωδιακό φαινόμενο και συνεπώς ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί διεπιστημονικά.  

Η ηχογραφημένη βάση ομιλίας, συνεπώς, αποτελείται συνολικά από 50 ηχητικά 

αποσπάσματα που περιέχουν το συγκεκριμένο προσωδιακό φαινόμενο εξιστόρησης 

παραμυθιών στην τελευταία λέξη της φράσης. Καθώς δεν μπορούσε να γίνει αυτόματη 

αναγνώριση του προσωδιακού φαινομένου που διερευνήσαμε, ο εντοπισμός των 

προτάσεων που περιέχουν το φαινόμενο αυτό, καθώς και η ανάλυση τους έγινε από έναν 

ερευνητή με τη βοήθεια του λογισμικού φωνητικής ανάλυσης PRAAT. 

Προτάσεις 

Όλες οι προτάσεις είναι μέρος της αφήγησης ενός παραμυθιού και είναι σε πλάγιο 

λόγο. Κάθε μία από τις 50 προτάσεις διαρκεί από 1 έως και 4 sec.Για να υπάρχει μια 

συνέχεια στο corpus ως προς το επίπεδο ήχου, όλες οι εκφωνήσεις που συγκεντρώθηκαν, 

ρυθμίστηκαν ως προς τα ίδια decibel (0.0 db) μέσω της επιλογής «Κανονικοποίηση» του 
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λογισμικού ελεύθερης πρόσβασης, Audacity. Ο πίνακας με το σύνολο των προτάσεων που 

εντάχθηκαν στο corpusβρίσκεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

 

 

Λέξεις με το προσωδιακό χαρακτηριστικό 

Το προσωδιακό χαρακτηριστικό εξιστόρησης που μελετάται εντοπίζεται στην  

τελευταία λέξη της πρότασης. Στο σώμα κειμένων που δημιουργήσαμε, οι λέξεις αυτές στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι δισύλλαβες(βλ. αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί) και 

αναφορικά με το μέρος του λόγου που ανήκουν, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό ουσιαστικά 

(29), ενώ υπάρχουν αρκετά ρήματα (8), αντωνυμίες(7) και κάποια επιρρήματα(6).   

 

 

Μονοσύλλαβες

12% [6]

Δισύλλαβες 36% 
[18]

Τρισύλλαβες 34% 
[17]

Τετρασύλλαβες 
12% [6]

Πολυσύλλαβες 
6% [3]

Εικόνα 2: Μέγεθος λέξεων στις οποίες εντοπίζεται το προσωδιακό χαρακτηριστικό 

εξιστόρησης παραμυθιών 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1. Ακουστική ανάλυση προσωδιακών παραμέτρων 

Το ελληνικό προσωδιακό φαινόμενο εξιστόρησης παραμυθιών, όπως έχει 

αποδειχθεί, εμφανίζεται στην τελευταία λέξη της πρότασης και συγκεκριμένα στην 

τελευταία συλλαβή. Ειδικότερα, τα ακουστικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν το 

συγκεκριμένο μοτίβο είναι δύο:1) η πτώση του τονικού ύψους της τελευταίας συλλαβής της 

πρότασης σε σύγκριση με την τελευταία συλλαβή της προηγούμενης λέξης και 2) η 

επιμήκυνση της διάρκειας του τελευταίου φωνήεντος της πρότασης σε σύγκριση με τη 

διάρκεια του φωνήεντος της προηγούμενης συλλαβής, ακόμα και όταν το φωνήεν της 

τελευταίας συλλαβής δεν είναι τονισμένο.  

Συνεπώς, προκειμένου να ελέγξουμε τα συγκεκριμένα προσωδιακά χαρακτηριστικά 

ως προς το τονικό ύψος και τη διάρκεια, αλλά και να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα 

φωνήεντα των προηγούμενων συλλαβών της πρότασης, ακολουθήθηκε η διαδικασία της 

τεμαχιοποίησης των φωνηέντων. Καθώς δεν υπάρχει κάποια αυτοματοποιημένη μέθοδος 

για την τεμαχιοποίηση των φωνηέντων που στοχεύαμε να αναλύσουμε, η διαδικασία της 

οριοθέτησης των φωνημάτων-στόχων πραγματοποιήθηκε μέσω της υποκειμενικής 

ακουστικής αντίληψης των φωνημάτων.  

Κάθε εκφώνημα που περιείχε το προσωδιακό μοτίβο επιλέχθηκε και αναλύθηκε 

μέσω του λογισμικού ανάλυσης ομιλίαςPRAAT, δηλαδή μέσω φασματογραφήματος, ενώ 

χρησιμοποιήθηκε και το TextGrid, ώστε να μπουν τα όρια(boundaries)στα διαζώματα(tiers) 
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και να γίνουν οι μετρήσεις του τονικού ύψους και της διάρκειας των φωνηέντων-στόχων 

(Boersma, 2001). Παρακάτω, στις εικόνες 3 και 4,αναπαρίσταται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την μέτρηση καθενός από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το 

παραμυθιακό προσωδιακό χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας.Συγκεκριμένα, με βάσει 

τις μετρήσεις, αποδεικνύεται πως τα δύο χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοτίβου, 

διάρκεια και τονικό ύψος , βρίσκονται στην τελευταία  συλλαβή της πρότασης. 

 

Τονικό ύψος πρότασης 

 

 

 

Εικόνα 3: Αντιπροσωπευτική αναπαράστασητης κυματομορφής της πρότασης «Και σε λίγο άρχισε να ροχαλίζει 
και να παραμιλάει διάφορα ξόρκια», από το παραμύθι «Η Φουφήχτρα», για την ανάλυση των φ ωνημάτων -
στόχων ως προς τοτονικό τους ύψος. Ειδικότερα, το φωνήεν /α/ που βρίσκεται οριοθετημένο στις μπλε 
γραμμές και περιέχει το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης έχει χαμηλότερο τονικό ύψος σε σύγκριση με το 
φωνήεν /α/της τελευταίας συλλαβής της προηγούμενης λέξης «διάφορα»( 139.51Hz και 152.66Hzαντίστοιχα). 
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Διάρκεια πρότασης 

 

 

Αναφορικά με τη μέτρηση του τονικού ύψους, παρατηρήθηκε πως σε κάποιες 

φράσεις παρόλο που η διάρκεια των φωνηέντων ήταν μεγαλύτερη στην τελευταία συλλαβή 

της πρότασης, το τονικό ύψος ήταν μεγαλύτερο σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση, 

γεγονός που δεν επιβεβαιώνει την αρχική μας παρατήρηση για το φαινόμενο αυτό. Αυτό 

γίνεται εμφανές και στο γράφημα 2, όπου γίνεται γραφική αναπαράσταση του τον ικού 

Εικόνα 4: Αντιπροσωπευτική αναπαράσταση της κυματομορφής και φασματομορφής της πρότασης «Και 
σε λίγο άρχισε να ροχαλίζει και να παραμιλάει διάφορα ξόρκια» που φέρει το ελληνικό προσωδιακό 
μοτίβο εξιστόρησης παραμυθιών από το παραμύθι «Η Φουφήχτρα». Το φώνημα-στόχος /α/ της 
τελευταίας συλλαβής της λέξης «ξόρκια» που βρίσκεται στα όρια μεταξύ των δύο κόκκινων γραμμών, 
είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια (0.344) από το φωνήεν της προηγούμενης συλλαβής /ό/(0.163), που 
οριοθετείται από την μπλε γραμμή, παρόλο που αυτό τονίζεται . 
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ύψους των φωνηέντων που μετρήθηκαν για κάθε πρόταση που χρησιμοποιήθηκε στο 

corpus. 

Στα γραφήματα που ακολουθούν (Γράφημα 1,2), γίνεται μια συνολική 

αναπαράσταση των μετρήσεων της διάρκειας και του τονικού ύψους των υπό εξέτασιν 

φωνηέντων για όλες τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σώμα κειμένων.  Αναλυτικά, 

κάθε μία από τιςπροτάσεις που εμπεριέχεται στο σώμα κειμένων βρίσκεται στο Παράρτημα 

της παρούσας εργασίας. Τόσο στο Γράφημα 1 όσο και στο Γράφημα 2, φαίνεται πως τα 

φωνήεντα της τελευταίας συλλαβής της πρότασης είχαν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια α πό 

αυτά της προηγούμενης συλλαβήςπλειοψηφία τους, αλλά και ότι το φωνήεν- στόχος  στο 

τέλος της πρότασης, είχε πολύ μικρότερο τονικό ύψος σε σύγκριση με τα φωνήεντα της 

υπόλοιπης πρότασης. 

. 

 

 

Γράφημα 1: Διάρκεια φωνηέντων της τελευταίας συλλαβής με το προσωδιακό μοτίβο και του φωνήεντος της 
αμέσως προηγούμενης για κάθε μία από τις προτάσεις του corpus. Οι μπλε στήλες αναφέρονται στο φωνήεν -
στόχο της τελευταίας συλλαβής κάθε πρότασης που φέρει το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης(Duration target 
vowel), ενώ οι πορτοκαλί στήλες στο αμέσως προηγούμενο φωνήεν της ίδιας λέξης(Duration preceding vowel). 
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Γράφημα 2: Τονικό ύψος φωνηέντων της τελευταίας συλλαβής με το προσωδιακό μοτίβο και του φ ωνήεντος 
του φωνήεντος της τελευταίας συλλαβής της αμέσως προηγούμενης λέξης για κάθε μία από τις προτάσεις του 
corpus. Οι μπλε στήλες αναφέρονται στο τονικό ύψος τουφωνήεντος που έχει το προσωδιακό μοτίβο(F0 target 
vowel), ενώ αντίστοιχα οι πορτοκαλί στο τονικό ύψος του τελευταίου φωνήεντος της 
προηγούμενης(προτελευταίας) λέξης(F0 preceding vowel word). 

 

 

 

6.2. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το SPSS 

λογισμικό, έκδοση 23 για Windows. Για να δώσουμε μια ακουστική περιγραφή της 

διάρκειας και του τονικού ύψους των φωνηέντων-στόχων και να ελέγξουμε την υπόθεσή 

μας για τα ακουστικά στοιχεία που διακρίνουν το φαινόμενο αυτό σε σύγκριση με το 
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υπόλοιπο μέρος της πρότασης, διεξήγαμε στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας το Paired-

Samples T-test. Συγκεκριμένα, έγινε σύγκριση της διάρκειας των φωνηέντων αλλά και του 

τονικού ύψους που μετρήσαμε μέσω του PRAAT. Ως προς τη διαφορά στη διάρκεια 

ανάμεσα στο φωνήεν της τελευταίας συλλαβής κάθε πρότασης που έφερε το προσωδιακό 

γνώρισμα και στο φωνήεν της προηγούμενης συλλαβής, τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 

φωνήεν στο τέλος της πρότασης είχε μεγαλύτερη διάρκεια, Μ.Ο.=0.48 (SD= 0.14) σε 

σύγκριση με το φωνήεν της ακριβώς προηγούμενης συλλαβής, Μ.Ο.= 0.13 (SD=0.05) ακόμα 

και όταν το φωνήεν αυτό ήταν τονισμένο. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ των δύο φωνηέντων σε 

κάθε πρόταση βρέθηκε πως είναι στατιστικά σημαντική:t(49)= 15.58, p<.001(2,712E-18).  

Όσον αφορά τη σύγκριση ως προς το τονικό ύψος μεταξύ της τελευταίας συλλαβής 

της πρότασης και της τελευταίας συλλαβής της αμέσως προηγούμενης λέξης,  αυτή βρέθηκε 

επίσης στατιστικά σημαντική; t(49)=-3.393, p=0.001. Ο πίνακας παρακάτω περιγράφει 

αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση. 

 

Mean 
Target 
Vowel 

Duration 

Mean prec. 
Vowel 

Duration 

SD t-value p-value Mean 
F0 
Target 
Vowel 

MeanF0 
Prec 
Word-
vowel 

SD t-
value 

p-value 

0.48 0.13 0.16 15.583 0.000 131.825 155.873 50.119 -
3.393 

0.001 

Πίνακας 2: Στατιστική ανάλυση του τονικού ύψους και της διάρκειας του φωνήματος που φέρει το 
προσωδιακό γνώρισμα, σε σχέση με τα φωνήεντα της υπόλοιπης πρότασης. 

 

Έπειτα, εξετάστηκε η διάρκεια εκφοράς του προσωδιακού μοτίβου σε συνάρτηση με 

το φύλο. Ο στατιστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το Independent 
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Samples T-test. Ειδικότερα, από τη μέτρηση της διάρκειας της τελευταίας συλλαβής της 

πρότασης,  φάνηκε πως παρόλο που οι άντρες αφηγητές διατηρούσαν μεγαλύτερη διάρκεια 

του φωνήεντος, Μ.Ο. = 0.48 (SD= 0.140), σε σχέση με τις γυναίκες, Μ.Ο. = 0.47 (SD= 0.142), 

δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά  (p>0.05).Τέλος, όσον αφορά στο τονικό ύψος 

ήταν υψηλότερο όταν το συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης αφηγούνταν 

γυναίκες, αφού ο Μ.Ο. για τις γυναίκες αφηγήτριες βρέθηκε 180.34 (SD=35.150), ενώ για 

τους άντρες Μ.Ο. = 90. 49 (SD=15.435).  Από την ανάλυση που έγινε βρέθηκε πως υπήρξε 

στατιστικά σημαντική ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες ως προς το τονικό ύψος, 

αφού t(29)= 11.361, p= 0.000. 
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας του πρώτου προφορικού 

σώματος κειμένων που διερευνά ένα προηγουμένως ανεξερεύνητο προσωδιακό φαινόμενο 

εξιστόρησης παραμυθιών της ελληνικής κουλτούρας. Από όσο γνωρίζουμε, πέρα από την 

προηγούμενή μας έρευνα των Loutrari, Tselekidou and Proios(2018), όπου μελετήθηκε για 

πρώτη φορά το ελληνικό προσωδιακό φαινόμενο σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη μνήμη 

παιδιών ηλικίας 10-12 ετών, το συγκεκριμένο προσωδιακό φαινόμενο δεν έχει 

προηγουμένως αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο παρόν 

corpus προέρχονται από αφηγήσεις παιδικών παραμυθιών διαφορετικών αφηγητών που 

βρίσκονται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ακουστικές 

αναλύσεις μέσω Praat αποδεικνύουν πως το προσωδιακό  μοτίβο που αναδείχθηκε από την 

προηγούμενή μας έρευνα εντοπίζεται στην αυθόρμητη αφήγηση παιδικών παραμυθιών, 

αφού έπειτα από την ακουστική ανάλυση των προσωδιακών παραμέτρων του corpus, 

φάνηκε πως το τελευταίο φωνήεν της πρότασης μειώνεται ως προς το τονικό του ύψος ενώ 

η διάρκειά του επιμηκύνεται, σε σχέση με το φωνήεν της προηγούμενης συλλαβής, 

ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι τονισμένη.Το φαινόμενο αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τους 

φωνολογικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με τους οποίους το φωνήεν μετά 

την τονισμένη συλλαβή έχει μικρότερη διάρκεια από το τονιζόμενο.   

Επιπλέον, από την ανάλυση των εκφωνήσεων ως προς τις προσωδιακές 

παραμέτρους προέκυψε ότι οι προτάσεις που αφηγούνταν γυναίκες αφηγήτριες είχαν 

μεγαλύτερο τονικό ύψος σε σχέση με τους άντρες αφηγητές. Αυτό πρωτίστως οφείλεται σε 
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βιολογικούς παράγοντες, αφού το τονικό ύψος των γυναικών αγγίζει κατά μέσο όρο τα 196-

224 Hz, με μέσο εύρος τα 145-275 Hz, ενώ των αντρών είναι κατά μέσο 107-132 Hz και το 

μέσο εύρος του τονικού ύψους στα 80-165 Hz, αντίστοιχα(Davies&Goldberg, 2006). 

Ανάλογες διαφορές στην παραγωγή τονικού ύψους μεταξύ των δύο φύλων έχουν βρει και 

σε έρευνές τους οι Hillenbrand et al. (1995) και Yang (2018). Όσον αφορά στη διάρκεια 

παραγωγής των φωνηέντων, οι άντρες αφηγητές διατηρούσαν μεγαλύτερη διάρκεια 

εκφοράς των φωνηέντων σε αντίθεση με τις γυναίκες, γεγονός που δεν βρίσκεται σε 

συμφωνία με την πρόσφατη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, σε παλαιότερες έρευνες που 

ασχολήθηκαν με τη μέτρηση της διάρκειας των φωνηέντων ανάμεσα στα δύο φύλα,σε 

γλώσσες όπως την Αγγλική και τη Γερμανική, παρατηρήθηκε πως οι γυναίκες επιμήκυναν 

περισσότερο τη διάρκεια των φωνηέντων σε σύγκριση με τους άντρες  (Post&Varkevisser, 

2019·Simpson 2003). 

Παρόλο που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση,  δεν υπάρχει εν 

γνώσει μας κάποιο άλλο corpus που να στοχεύει στην ανάδειξη ενός προσωδιακού μοτίβου 

μιας γλώσσας και ειδικότερα ως προς την εξιστόρηση παραμυθιών, υπάρχουν αρκετές 

έρευνες που έχουν χρησιμοποιήσει τις αφηγήσεις παιδικών παραμυθιών για τη διερεύνηση 

προσωδιακών παραμέτρων. Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει εστιάσει στην 

διερεύνηση της προσωδίας για την ανάδειξη βασικών αλλά και περισσότερων λεπτών 

συναισθηματικών αποχρώσεων (Mohammad, 2012·Alm and Sproat, 2005a·Buurman, 

2007·Sarkar et al., 2014), ή τη μελέτη πολύ συγκεκριμένων συναισθημάτων, όπως το 

συναίσθημα της αγωνίας (Theune et al., 2006), ενώ άλλες έχουν εστιάσει στην ανάλυση 

όλων των προσωδιακών παύσεων κατά την αυθόρμητη διήγηση παραμυθιών από παιδιά 
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και ενήλικες(Redford, 2013). Παράλληλα, η έρευνα των Montano and Alias (2017), εστίασε 

στη σύγκριση των προσωδιακών στοιχείων που εμφανίζεται στην αφήγηση  ενός 

παραμυθιού μιας γλώσσας σε σχέση με άλλες, ενώ η έρευνα των Doukhan et al. (2011) 

επιχείρησε τη σύγκριση των προσωδιακών παραμέτρων της αφήγησης σε σχέση με άλλους 

τρόπους ομιλίας, όπως την εκφώνηση ραδιοφωνικού λόγου.  Ως εκ τούτου, η σύνθεση μιας 

συλλογής παραμυθιών με γνώμονα το προσωδιακό φαινόμενο εξιστόρησης παραμυθιών 

διαφοροποιείται από συλλογές παιδικών παραμυθιών που στοχεύουν στην ανάλυση 

προσωδιακών παραμέτρων σε διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον, το παρόν corpus έρχεται σε συμφωνία με τη μεθοδολογία ενός πλήθους 

ερευνών, τα οποία δημιούργησαν σώματα προφορικών κειμένων για ανάλυση ομιλίας από 

προϋπάρχοντα ηχογραφημένα ακουστικά βιβλία και δεν δημιουργήθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν ερευνητικούς σκοπούς (Panayotov et al., 2015·Doukhan et al., 2015·Sini et 

al., 2018·Mairano et al., 2019). 

Συνολικά, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τις ακουστικές αναλύσεις των 

προφορικών παραμυθιών αυξάνουν την εγκυρότητα ύπαρξης ενός ελληνικού προσωδιακού 

φαινομένου εξιστόρησης παραμυθιών και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

εργαλείου με εφαρμογές σε ποικίλους επιστημονικούς τομείς. Ειδικότερα, εφόσον το 

συγκεκριμένο προσωδιακό μοτίβο φαίνεται να αναγνωρίζεται από τους Έλληνες ομιλητές ως 

ένα στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας (Loutrari, Tselekidou and Proios, 2018), το παρόν 

corpus ανάγεται σε ένα εργαλείο πολλαπλής χρησιμότητας στον εκπαιδευτικό τομέα, αφού 

μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο ως ένα κλασικό εργαλείο για την εξιστόρηση παραμυθιών στα 

παιδιά, όσο και ως ένα εργαλείο για την αναγνώριση και την εκμάθηση του συγκεκριμένου 
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χαρακτηριστικού. Επιπλέον, εφόσον το προσωδιακό μοτίβο εξιστόρησης έχει προηγουμένως 

αποδειχθεί πως συντελεί στην συγκράτηση πληροφοριών στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τα 

δεδομένα από το συγκεκριμένο corpus μπορούν να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικές ή και 

θεραπευτικές παρεμβάσεις για παιδιά και ενήλικες με προβλήματα μνήμης. Ακόμη, η 

ανάλυση του προσωδιακού αυτού μοτίβου ως προς τις συνιστώσες του μπορεί να 

συντελέσει στη δημιουργία συνθετικής φωνής (text-to-speech synthesis) με εφαρμογή στο 

χώρο της ρομποτικής. 

Στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας κατατάσσεται η μικρή έκταση του 

σώματος κειμένων. Ωστόσο, το παρόν corpus αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια συλλογής 

του χαρακτηριστικού αυτού. Ένας ακόμα περιορισμός θα μπορούσε να αποτελέσει το 

γεγονός πως η αναγνώριση του μοτίβου έγινε από έναν και μόνο ερευνητή, ο οποίος 

προηγουμένως γνώριζε το συγκεκριμένο μοτίβο. Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε ο 

εντοπισμός του μοτίβου αυτού να γίνει από περισσότερα άτομα που ενδεχομένως να μην  

γνωρίζουν για την ύπαρξη του προσωδιακού φαινομένου.  

Ακόμη, ως προς την τεμαχιοποίηση των στοχευμένων φωνημάτων των προτάσεων, η 

διάρκεια των φωνηέντων σε πολλές περιπτώσεις ήταν τόσο μικρή που δυσκόλευε την 

ακουστική αναπαράσταση του συγκεκριμένου φωνήματος και κατ’ επέκταση την εύρεση 

των ορίων του. Αυτό συνέβαινε ιδίως σε περιπτώσεις συμφώνων όπως τα υγρά σύμφωνα 

(π.χ. λ, ρ) που ακολουθούνται από φωνήεν, αφού όταν ξεκινάει το φωνήεν εξακολουθεί να 

ακούγεται και το σύμφωνο.  
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Συνοψίζοντας,καθώς το παρόν corpus αποτελεί μια πρώτη πρώιμη συλλογή που 

αποδεικνύει την ύπαρξη του προσωδιακού φαινομένου σε αφηγήσεις παραμυθιών, το 

συγκεκριμένο σώμα κειμένων θα μπορούσε μελλοντικά να διευρυνθεί με την προσθήκη 

περισσότερων αφηγήσεων, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο και την επαληθευσιμότητα 

του. Επιπροσθέτως, προτείνεται μελλοντικά η διερεύνηση του συγκεκριμένου μοτίβου και 

σε άλλους τύπους ομιλίας, όπως για παράδειγμα κατά την αυθόρμητη αφήγηση γεγονότων  

σε μια συζήτηση, τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά, ή ακόμα και η σύνδεση του 

μοτίβου αυτού με τη συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή. Τέλος, στοχεύοντας σε 

συλλογή πολύ-πολιτισμικών δεδομένων, το παρόν corpus θα μπορούσε να αποτελέσει 

προϊόν σύγκρισης με αφηγήσεις παραμυθιών σε άλλες γλώσσες, ώστε να διερευνηθεί η 

ύπαρξη ανάλογων προσωδιακών μοτίβων, χαρακτηριστικών της κάθε γλώσσας. 
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Λίστα προτάσεων με το προσωδιακό μοτίβο που χρησιμοποιήθηκαν στο corpus 

 

Τίτλος Παραμυθιού Πρόταση με το προσωδιακό μοτίβο 
1. Σκουμπρι και το φαγκρί Για να ξεσκάσει μια σταλίτσα  
2.Πουπού και η Καρλότα Και την πήρε στη φωλιά της  
 Και ανάβει τη φωτιά  
3. Το παιδί και το ψαράκι Και θυμήθηκε τα ψάρια  
4. Η πεντάμορφη και το τέρας Έπεσε, κοιμήθηκε  
 Άρχισαν να κάνουν παρέα  
5. Η μάγισσα αφάνα και ο ιππότης paranix Και άρχισε να ετοιμάζει τα σύνεργά του  
 Και άρχισε να ψεκάζει τα κεφαλάκια των παιδιών  
6. Γάιδαρος και Λύκος Άρχισε το τραγούδι  
 Έτυχε να περάσει από εκεί ένας Λύκος  
 Συνήλθε γρήγορα  
 Τρέχει και χώνεται στο κατώι  
7. Ένα πολύ διδακτικό στοίχημα Και πιάνει κουβέντα μαζί του  
 Ο έμπορος είπε  
 Χωρίς να το καταλάβει  
8. Το αυγό που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο Σκέφτηκε και σηκώθηκε  
 Και προχώρησαν μαζί 
 Και έζησε η κάμπια μες τη χαρά και το αυγό μες την 

καταχαρά 
9. Ο παπουτσωμένος γάτος Την περιουσία του  
 Πήρε τον γάτο του Νείλου και την ευχή του πατέρα 

του  
 Σαν μοιράστηκε η περιουσία, ο μικρός μουρμούριζε 

παραπονεμένος  
 Ώσπου απόκαμε και κάθισε  να ξαποστάσει  
 Και αναστέναξε  
 Και πήρε το δρόμο για το δάσος  
 Χώνεται μέσα στο ανοιχτό σακούλι  
 Και κλείνει το λαγό μέσα  
 Και τραβάει για το Βασιλιά  
 Κάθε μέρα πήγαινε και από ένα δώρο στο Βασιλιά 2 
 Την πεντάμορφη βασιλοπούλα  
 Τράβηξαν κατά το ποτάμι  
 Ο παπουτσωμένος γάτος έφτασε τρέχοντας στον 

πύργο  
 Τον πιάνει ο γάτος και τον τρώει με μια μπουκιά  
 Και ο βασιλιάς ζήτησε το παλικάρι για γαμπρό του  
10. Η πριγκίπισα και το μπιζέλι της Ανέβηκαν τις σκάλες  
 Στη διαδρομή όμως έχασε το στέμμα της  
11. Ποιός έκανε πιπί στο Μισισιπί; Εκείνο το ηλιόλουστο πρωί πηγαίναν όλα εκδρομή  
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12. Γάτα, λιοντάρι και άνθρωπος Και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι  
 Ξεκινήσανε για το χωριό  
 Παίρνει το τσεκούρι του και πάει  
13. Αντίο ποντικούλη Έτσι και έγινε  
14. Φουφήχτρα Ζούσε κάποτε μία μάγισσα που τη λέγανε Φουφήχτρα  
 Απογειώθηκε και άρχισε να πετάσει στον ουρανό  
 Και σε λίγο άρχισε να ροχαλίζει και να παραμιλάει 

διάφορεα ξόρκια  
 Και έτσι έφτασε στο σπίτι της Φουφήχτρας που 

κοιμόταν του καλού καιρού  
 Και άφησε όλα τα ψαράκια να πέσουνε ξανά στη 

θάλασσα  
 Ρούφηξε τη Γουβήχτρα  
 Και έζησε από τότε αυτή καλά και εμείς καλύτερα  
15. Το κόκκινο παραμύθι Και τα έστελνε στο ουρανό  
 Και περίμενε την κατάλληλη στιγμή  
 Που όμως τώρα έφερνε τη δυστυχία στο μικρό 

πρίγκιπα   
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