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ΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΦΩΝΗΣΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΜΦΩΝΩΝ  ΚΑΣΑ ΣΗ ΘΔΗ / ΣΟΠΟ ΑΡΘΡΩΗ 

 
0. Δηζαγωγή 
 
Η παξαηήξεζε θαη  πεξηγξαθή ησλ ζπκθώλσλ σο πξνο ηε ζέζε άξζξσζεο γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ παιαηνγξαθήκαηνο θαη κε ηηο πιάγηεο ηνκέο.  

Παιαηνγξάθεκα είλαη   ην απνηύπσκα ηεο επαθήο πνπ θάλεη ε γιώζζα ζηνλ 

νπξαλίζθν θαηά ηελ άξζξσζε ελόο θζόγγνπ. ρεηηθά εύθνια απνηππώλεηαη ε επαθή 

ηεογιώζζαο κε δόληηα / θαηλία/ νπξαλίζθν/ κπξνζηηλό κέξνο ππεξώαο ελώ  δύζθνια ε 

θεληξηθή/πίζσ ππεξώα  θαη ε ζηαθπιή.  Παιηόηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηερλεηνύο 

νπξαλίζθνπο νδνληηάηξσλ: επηθάιπςε κε εηδηθή ζθόλε - εθαξκνγή ζην ζηόκα- άξζξσζε 

θζόγγνπ - εμαγσγή /θσηνγξάθεζε απνηππώκαηνο γιώζζαο.  ήκεξα, γίλεηαη ςεθαζκόο 

κε ζθόλε ζνθνιάηα - άξζξσζε θζόγγνπ- θαη‟ επζείαλ θσηνγξάθηζε κε κηθξνθάκεξα 

κέζα ζην ζηόκα. Παξαθάησ κπνξείηε λα δείηε δύν ζρεκαηνπνηεκέλα παιαηνγξαθήκαηα. 

                                               

      [ c ]             [ ç] 

Η ζθίαζε δείρλεη όηη ε γιώζζα άγγημε εθείλα ηα ζεκεία θαη δελ ππάξρεη πιένλ ε ζθόλε .  



Πιάγηα ηνκή:  Πξόθεηηαη γηα θσηνγξάθηζε κε αθηίλεο Υ ηεο ζέζεο ηεο γιώζζαο 

θαη ησλ ρεηιηώλ.  Δπεηδή ρξεηάδεηαη λα γίλεη ρξήζε εηδηθώλ πγξώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ αθηηλνγξαθία, ζεσξείηαη, θαη είλαη, επηθίλδπλε.  Πιένλ ζήκεξα πξνηηκάηαη ε  

ζρεκαηηθή παξάζηαζε.  

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί κπνξείηε λα δείηε ηηο αληίζηνηρεο ζρεκαηνπνηεκέλεο 

πιάγηεο ηνκέο καδί κε ηα παιαηνγξαθήκαηα γηα λα ζπγθξίλεηε: 

 

                              

   [ c ]           [ c ]  

      

    

 

    [ ç ]      [ ç ] 



 

Αθόκε, δείηε πνηα είλαη ηα θπξίσο θσλεηηθά όξγαλα  ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

1.  ζηνκαηηθή θνηιόηεηα  2. ξηληθή θνηιόηεηα 
3. πάλσ ρείινο   4. δόληηα 
5. θαηλία    6. νπξαλίζθνο 
7. ππεξώα (καιαθόο νπξαλ.) 8. ζηαθπιή 
9. θάησ ρείινο   10. γιώζζα 
11. άθξε γιώζζαο   12. πξνξάρε γιώζζαο 
13. ξάρε γιώζζαο   14. πίζσ γιώζζα 
15. ξίδα  γιώζζαο   16. επηγισζζίδα 
17. θάξπγγαο    18. ιάξπγγαο 
19. θσλεηηθέο ρνξδέο  20. γισζζίδα. 

 

Ση είλαη ην Γηεζλέο Φωλεηηθό Αιθάβεην (IPA):  

Καηαξρήλ λα μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία:  

Η ηζηνξηθή νξζνγξαθία ραξαθηεξίδεη γιώζζεο κε παιηά γξαθηθά ζπζηήκαηα όπνπ ε 

εμέιημε ηεο πξνθνξάο δεκηνπξγεί ηεξάζηην ράζκα κεηαμύ γξαθήο θαη πξνθνξάο, πρ 

ειιεληθά, αγγιηθά (Αληηζέησο, γιώζζεο κε πξόζθαηε, ζρεηηθά, γξαθή ραξαθηεξίδνληαη 

από ηελ ακθηκνλνζεκαληόηεηα, δειαδή έλα γξάκκα  έλαο θζόγγνο,  θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθή νξζνγξαθία, πρ ηνπξθηθή, αθξηθάληθεο γιώζζεο θηι) 



 Από ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα  μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο γηα λα βξεζεί έλαο ηξόπνο, 

έλα εληαίν αιθάβεην κε ην νπνίν ζα κπνξνύλ λα „δηαβάδνληαη‟ όιεο νη γιώζζεο ηνπ 

θόζκνπ- εδώ λα ζπκίζσ όηη νη ηόλνη θαη ηα πλεύκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

Αιεμαλδξηλνί ήηαλ έλαο ηδηνθπήο ηξόπνο λα εθθξάζνπλ ηελ πξνθνξά θαη λα ηελ θάλνπλ 

πξνζβάζηκε ζηνπο κε θπζηθνύο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο, πνπ ηόηε ήηαλ ε lingua franca 

ηεο επνρήο.  Οη ζύγρξνλνη γισζζνιόγνη πξνζπάζεζαλ λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηειείσο θαηλνύξγηα ζύκβνια θαζώο ζα ήηαλ δύζθνιν λα απνκλεκνλεπζνύλ θαη  

ζπκθώλεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηαξρήλ ην πιένλ δηαδεδνκέλν αιθάβεην, ην 

ιαηηληθό. Σν θσλεηηθό αιθάβεην πνπ επεθξάηεζε ήηαλ ην International Phonetic 

Association – ΙΡΑ, 1886, έδξα Λνλδίλν θαη Παξίζη          

 Μεξηθέο αξρέο ηνπ: 
   
1.      Γξαθή κέζα ζε  <  >,    πξνθνξά  κέζα ζε  [  ],  
 
Π.ρ.  είκαη> [ίme] , <buy> [bay] (ή [bai]),    
 
2. Όηαλ εμαληιεζεί ην ιαηηληθό αιθάβεην, ηόηε πξνρσξά ζηε ρξήζε άιισλ ζπκβόισλ: 

       πρ  γηα ηα ειιεληθά  πνπ έρνπλ πνιιά ζύκθσλα, πρ ππεξσηθά, [k  g  γ], θη επεηδή δελ 

αξθνύλ ηα ιαηηληθά, δαλεηδόκαζηε ην ειιεληθό πεδό /γ/ ( θπζηθά ην ρξεζηκνπνηνύκε θαη 

ζε άιιεο γιώζζεο πνπ έρνπλ ην δηθό καο ππεξσηθό /γ/. από ηα ειιεληθά επίζεο 

δαλείδνληαη ηα πεδά [θ] θαη [β] γηα λα εθθξάζνπλ ήρνπο ηεο ηζπαληθήο θαη ηεο γεξκαληθήο 

(βι. παξαθάησ). 

         Αθόκα δαλεηδόκαζηε ζύκθσλα από ην γνηζηθό αιθάβεην, ην θπξηιηθό θηι θαζώο θαη 

θάπνηα θεθαιαία όπσο ην [R]  θαη θάπνηα αληεζηξακκέλα, όπσο ην []. 

Μεηνλεθηήκαηα  IPA 

α) ζπλήζσο επαξθνύλ γηα ηελ πξόηππε πνηθηιία ηεο θάζε επξσπατθήο γιώζζαο – όρη 

όκσο γηα ηηο επηκέξνπο πνηθηιίεο ηεο. 

β)    δελ εμππεξεηνύλ ηηο κε επξσπατθέο γιώζζεο 

Σα ηειεπηαία ρξόληα όκσο έρνπλ βξεζεί ιύζεηο. 



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΜΦΩΝΩΝ  ΚΑΣΑ ΣΗ ΘΔΗ / ΣΟΠΟ ΑΡΘΡΩΗ  

1. Xεηιηθά 

1.1. Γηρεηιηθά  [ p ] [ b ]   θαη  [ θ ] [ β ]   (ην [m] ζα κειεηεζεί κε ηα ξηληθά)       
 

Γύν ρείιε ηειείσο θιεηζηά  θιεηζηνί θζόγγνη ησλ ιέμεσλ    

<πεο> [pes]  (άερν) <κπεο>   [bes]  (ερεξό)      

                                   

                   [p]              [b]      

<πείξα> [΄pira]            <κπύξα> [΄bira]   

Παξαηεξήζηε ηηο θωλεηηθέο ρνξδέο: όηαλ είλαη ζε ηζνξξνπία, ζπκβνιίδνληαη κε κία 

ίζηα γξακκή · όηαλ πάιινληαη, ζπκβνιίδνληαη κε κία ηεζιαζκέλε γξακκή.  

 

Υείιε ειαθξώο αλνηθηά ώζηε λα πεξλάεη ν αέξαο  νη  αληίζηνηρνη ηξηβόκελνη 

θζόγγνη [ θ ] θαη [ β ]. Γελ ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά -απαληνύλ ζε ιίγεο γιώζζεο 

π.ρ. αθξηθάληθεο αιιά θαη γεξκαληθά [ θ ] (Schwester) - ηζπαληθά  [ β]  (cabeza).  

     



1.2. Υεηινδνληηθά  [ f ]  [ v ]  
 

Κάησ ρείινο πξνο πάλσ δόληηα  ηξηβόκελνη (εμαθνινπζεηηθνί) θζόγγνη ησλ 

ιέμεσλ <θάξνο>  [΄faros] άερν, <βάξνο> [΄varos]  ερεξό. πλεζηζκέλνη θζόγγνη. 

                                                     

                                             [ f ]       [ v ] 
                                              

 
2. Γόληηα.   Φαηλία 

2.1 Μεζνδνληηθά     [ ζ ]  [ δ ] 
 

Άθξε γιώζζαο αλάκεζα ζηα δόληηα / λ‟ αγγίδεη ηα πάλσ δόληηα  ζηα ειιεληθά 

<δέκα>  [΄δema] ερεξό  <ζέκα> [΄ζema]  άερν 

Σξηβόκελνη θζόγγνη, έλαο ερεξόο [δ], έλαο άερνο [ ζ ]. 

(η‟ αγγιηθά πξνεμέρεη ιίγν  πεξηζζόηεξν αλάκεζα ζηα δόληηα.) 

                                                                                                                

        

        [ δ ]   [΄δema]                                     [ ζ ]   [΄ζema] 

 



Σν [ζ] έρεη ηε ΑΔ νλνκαζία αιιά ηε ΝΔ αμία. Σν [δ] ππήξρε ζηε  αξραία γξαθή 

αγγιηθώλ/ηζιαλδηθώλ. πάληνη θζόγγνη  πξόβιεκα ζηελ πξνθνξά μέλσλ κε ηα 

ειιεληθά (θαη αγγιηθά/ηζπαληθά). πλήζεο αληηθαηάζηαζή ηνπο κε [t] [d]  ή [s] [z]  

 

2.2.   Οδνληηθά   [ t ]  [ d ]  / νδνληηθά/θαηληαθά [ t ]   [ d ] 

 Άθξε γιώζζαο πίζσ απ‟ ηα δόληηα  ΝΔ   θιεηζηά [ t ] [ d ]    άερν-ερεξό  

 <ηείλω> [΄tino] <ληύλω> [΄dino]  <ηάκα> [΄tama], <ληάκα> [΄dama]  

 

                                         

                              [t]                                                [d]  

 
ΤΓΚΡΙΝΑΣΔ:   Άθξε γιώζζαο ζηα θαηλία  αγγιηθά  θιεηζηά [ t ]  [ d ] 

 

                                                                         
       

                                    [t]  <two> [tu:]                              [d] <do> [du:} 
 
 
 
 



3. Φαηληαθά  [s] [z]       (ππάξρνπλ θαη θαηληαθά ξηληθά θαη πγξά [ n],  [ l / r]  πνπ 

ζα   κειεηεζνύλ ρωξηζηά) 
 

Η άθξε ηεο γιώζζαο είηε θνληά ζηα πάλσ θαηλία ή θνληά ζηα θάησ θαηλία (ρσξίο 

απόιπην θιείζηκν)  ηξηβόκελα (παιηά νξνινγία εμαθνινπζεηηθά) [ s ]  [ z ] :  

<ζώλεη>  [΄soni]    <δώλε> [΄zoni]  (αερν/ερεξό) 

 

1ε ζέζε άξζξσζεο: ε άθξε ηεο γιώζζαο πξνο ην επάλσ θαηλίν  

                                                      

                            [ s ]                                   [ z ] 
       

2ε ζέζε άξζξσζεο: ε  άθξε ηεο γιώζζαο πξνο ην θάησ θαηλίν  

    
                                                 
                              [ s ]                                                  [ z ] 
 

εκεηώζηε όηη θαη νη δύν ζέζεηο άξζξσζεο είλαη πηζαλέο. Αλ, γηα θάπνην ιόγν , δελ 

ιεηηνπξγεί ε κία ζέζε ζε θάπνηνπο αλζξώπνπο, κπνξνύλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ινγνζεξαπεπηή, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ άιιε έλα θαιύηεξν απνηέιεζκα.  

 



4. Φαηλία / νπξαλίζθνο 

4.1 Φαηλννπξαληθά (πξννπξαληθά)  [ ʃ ]   [ Ʒ ] 

 

Σξηβόκελα ζύκθσλα   [ʃ ]  &  [ Ʒ]  δελ απαληνύλ ζηελ πξόηππε ειιεληθή.  

Η άθξε ηεο γιώζζαο πιεζηάδεη ζηα θαηλία -ιίγν πην πίζσ απ‟ όηη γηα ηα  [s  z] - 

θαη ζπγρξόλσο ε πξνξάρε  ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ νπξαλίζθνπ  

Παξαθάησ βιέπεηε ηηο δύν πηζαλέο ζέζεηο άξζξσζεο (όπσο θαη ζηα 

πξνεγνύκελα θαηληαθά) θαη γηα ηα δύν κέιε ηνπ δεύγνπο, ερεξό-άερν, αλάινγα κε 

ην αλ πάιινληαη ή όρη νη θσλεηηθέο ρνξδέο.  

choix  [ʃua]  / joie [Ʒua] 

 

1η θέση άρθρωσης      2η θέση άρθρωσης  

                                         

[ ʃ/Ʒ ]            [ ʃ / Ʒ ] 

 

Πξόθεηηαη γηα κηα πεξίπησζε όπνπ έρνπκε θαη δεπηεξεύνπζα όπσο ιέκε άξζξσζε. 

Με άιια ιόγηα, ηόζν ε άθξε ηεο γιώζζαο όζν θαη  πξνξάρε  πιεζηάδνπλ ηα 

θαηλία θαη ζπγρξόλσο ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ νπξαλίζθνπ. Παξάιιεια 

ζηξνγγπιεύνπλ θαη ηα ρείιε. Η πξνθνξά απηή δελ ππάξρεη ζηελ ΚΝε, όκσο  

ραξαθηεξίδεη βόξεηα ηδηώκαηα – ‘ζ  παρύ’ ην ιέκε ζπλήζσο ζηελ θνηλή επηθνηλσλία.  

  

 



Πρ. Δζύ,  δήηεζεο  λεξό;    

ΚΝε        [e΄si΄zitisesne΄ro]   

βόξεην ηδίσκα –κε έληνλν ηνπηθό ρξώκα    [i΄ʃi΄Ʒitiʃiʃni΄ro] 

5. Οπξαληθά 

Ράρε γιώζζαο ζην ζθιεξό νπξαλίζθν     

1. θιεηζηά   [c ]  [ ɟ ] άερν/ ερεξό:  

 < θαίεη> [΄cei]           <γθίληα>   [΄ɟηɲa]   

                                                      

            [ c ]              [ ɟ ] 

2. ηξηβόκελα (παιηά εμαθνινπζεηηθά ) [ ç]   [ j ]  άερν / ερεξό:    

<ρήλα>  [΄çina]                                    <γίλεηαη>[΄jinete] 

                                     

            [ ç]               [ j ]   



Οη Έιιελεο δύζθνια  ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ύπαξμή ηνπο /. Μαο θαίλνληαη  „ίδηα‟ κε 

ηα  αληίζηνηρα ππεξσηθά επεηδή ίζσο γξάθνληαη θαη κε ηα ίδηα ζύκβνια-γξάκκαηα.  

Σόπνο άξζξσζεο:  πνιύ θνληά ζηε ζέζε ηνπ [i], γηαπηό  νη μέλνη  „αθνύλ‟  έλα  [i]  

ύζηεξα από ηα ειιεληθά νπξαληθά ζύκθσλα. Άιισζηε θαη ζηα ειιεληθά κπνξνύλ 

λα πξνέξρνληαη από ζύκπησζε ελόο ζπκθώλνπ θαη ηνπ [i], θάηη πνπ θαζξεθηίδεηαη 

θαη ζηελ νξζνγξαθία ηνπο:  < θαθηά  / καγθηά  / ρηόλη / ιόγηα > -   έηζη νη μέλνη 

έρνπλ έλαλ αθόκε ιόγν λα πξνθέξνπλ    

 [ka΄kia  / ka΄kya ] αληί  [ka΄ca] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Τπεξωηθά 

 Πίζσ κέξνο γιώζζαο ζηελ ππεξώα     
 

1. θιεηζηά  [ k ] [ g ]   άερν/ερεξό:   
 

<θξεκάω> [kre΄mao]  άερν      <γθξεκόο>  [gre΄mos] ερεξό 

                          
        [ k ]            [ g]  

 
 

2. ηξηβόκελα  [ x ]  [ γ ]  άερν / ερεξό 
 

 <ρώκα>  [΄xoma] άερν     <γόκα> [΄γoma] ερεξό  

                                         
   [ x ]        [ γ ] 

Σα ηξηβόκελ πάληα ήηαλ  πξνβιεκαηηθά γηα ηνπο μέλνπο. Η ζπλήζεο  

αληηθαηάζηαζε:  αληίζηνηρα θιεηζηά [k] κε  [g]  θαη [x] κε  [h] . Σέινο, ζηηο παιηόηεξεο 

γξακκαηηθέο αλαθέξνληαη σο  „ιαξπγγηθά‟ αληί ππεξσηθά, πξάγκα πνπ είλαη ιαλζαζκέλν.  

 

 

 



6. 1. Η πξνβιεκαηηθή πεξηνρή ηεο πξνθνξάο ηωλ νπξαληθώλ θαη ππεξωηθώλ  

θζόγγωλ  ηεο λέαο ειιεληθήο: [c ]  [ ɟ ] & [ k ] [ g ],   [ ç]   [ j ] & [ x ]  [ γ ] 

 

Όπως είδαμε παραπάνω ηόζο οι κλειζηοί οσρανικοί θθόγγοι  [c / ɟ ] όζο κι 

οι κλειζηοί σπερωικοί [ k / g ]   αναπαριζηάνονηαι ζηη γραθή ηα μεν [c/k]  

με <κ> και ηα [ɟ/g] με <γγ ή γκ>.  Το ίδιο ιζτύει και για ηοσς ηριβόμενοσς 

οσρανικούς θθόγγοσς  [ ç / j ]  καθώς και ηοσς επίζης ηριβόμενοσς 

σπερωικούς  [ x /γ ] , οι οποίοι αναπαρίζηανηαι ζηη γραθή με <χ>  οι [x/ç] 

και με  <γ> οι [j/γ].  

Γηα ηνλ θπζηθό νκηιεηή απηό είλαη ...θπζηθό!  Πώο ζα μερσξίζεη, όκσο,  ν μέλνο 

καζεηήο πόηε ζα πξνθέξεη νπξαληθό ή ππεξσηθό θζόγγν όηαλ ηα βιέπεη γξακκέλα 

ή ζέιεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο;  Ο δάζθαινο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο κπνξεί 

λα δώζεη έλαλ απαξάβαην θαλόλα, έλαλ θαλόλα ρσξίο θακία εμαίξεζε θαη λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο θαλόλαο έρεη σο εμήο:  

 

(i)  θ / θθ+ [i] / [e]     [c]   άθαηξνο = [΄aceros] 

θ / θθ+[a], [o], [u] ή ζύκθωλν    [k]   θαθόο = [ka΄kos] 

 

(ii) ρ+ [i] //[e]       [ç]   έρεηο [΄eçis] 

ρ+[a], [o], [u] ή ζύκθωλν     [x]   έρω [΄exo] 

 

(iii) γ+ [i] ή/[e]       [j]  γέξνο [΄jeros] 

γ+[a], [o], [u] ή ζύκθωλν     [γ] άγακνο [΄aγamos]  

(iv) γγ / γθ + [i] / [e]      [ɟ ] άγγεινο [΄aɟelos] [΄aɲɟelos] 

γγ /γθ +[a], [o], [u] ή ζύκθωλν        [g]  εγγόλη  [e΄goni] [e΄ŋgoni] 

Γειαδή,  γηα λα έρνπκε νπξαληθή πξνθνξά, πξέπεη κεηά ην ζύκθσλν, λα 

αθνινπζεί  [i] ή [e] 
ελώ γηα ππεξσηθή πξέπεη λα αθνινπζεί   [a], [o], [u] ή ζύκθωλν. 



7.  ηαθπιηθά-θαξπγγηθά-γιωζζηδηθά. Αλαθεθακκέλα  ζύκθωλα 

7α.  ηαθπιηθά. 

Σν πίζσ κέξνο γιώζζαο ζε επαθή κε ηε ζηαθπιή ζηαθπιή ρακειώλεη  δύν 

αξζξσηέο πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν    παξαγσγή θιεηζηώλ, ηξηβόκελσλ θαη 
ξηληθώλ ζύκθσλσλ  

 Γύν  ηξηβόκελα:  ερεξό  [ᴚ] ή [ Ṟ] θαη ην άερν [ρ] .  πλεζηζκέλα ζηα  γαιιηθά θαη 

γεξκαληθά. 
 

7β. Φαξπγγηθά 
• Ρίδα γιώζζαο ηξαβηέηαη πξνο ηα πίζσ θαη πιεζηάδεη πξνο ηα ηνηρώκαηα ηνπ 

θάξπγγα    δύν ηξηβόκελα ζύκθσλα:  

• άερν  [ʕ]    ερεξό   [ h]   

• Κνηλό ζηηο αξαβηθέο γιώζζεο/δελ ζα καο απαζρνιήζεη εδώ. 
 

7γ. Γιωζζηδηθά 
Σα γισζζηδηθά ή ιαξπγγηθά ζύκθσλα (Πνπ  ήδε ζπδεηήζακε  κε ηε γισζζίδα) 
  [ ? ]  [ h ] 
 

7δ. Αλαθεθακκέλα  ζύκθωλα (ηα ζύκβνια δελ αληηπξνζωπεύνληαη πνιύ 

ζωζηά παξαθάηω, κηαο θαη ε ηειεία πξέπεη λα είλαη αθξηβώο θάηω από ηνλ θζόγγν 

ζηηο ηεηξάγωλεο αγθύιεο)  
  

[t]    [d]   [s]    [z]   [n]    [l]    [r] 
•  • • • • • • 
Η ά  θξε γιώζζαο    επθίλεην όξγαλν / κπνξεί  λα ζηξίςεη   ηειείσο πίζσ ζηνλ 

νπξαλίζθν     παξαγσγή αλαθεθακκέλσλ ζπκθώλσλ       αλαθεθακκέλα   
ζύκθσλα (i) δύν θιεηζηά / δύν εμαθνινπζεηηθά / έλα ξηληθό/   

(ii) έλα πγξό πιεπξηθό / έλα πγξό παιιόκελν         θνηλά ζε ηλδηθέο θαη αθξηθάληθεο 

γιώζζεο  ακεξηθάληθα/αγγιηθά [r] , π.ρ.  <rather> [ɚaδɚ] 

       
 

               [ɚ]                [ɚ] 



8. Ρηληθά ζύκθωλα-ΠΑΝΣΑ ΗΥΗΡΑ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΑ!  
8.1. Υεηιηθά ξηληθά     [m] 
Έλα από ηα πην θνηλά ζύκθσλα ην δηρεηιηθό  [m].   Γηαθνξά από   [ p b ]  : 
ρακήισκα ηεο ππεξώαο ΑΡΑ ν αέξαο βγαίλεη από ηε κύηε. 

<κέζνδνο> [΄meζνδos] <ακάζεηα>  [a΄maζia]  <κνλαμηά> [mona΄ksça]  

       

              [ m ] 
8.2. Φαηληαθό ξηληθό    [n]   

Η άθξε ηεο γιώζζαο ζηα θαηλία ή ζηε ξίδα ησλ δνληηώλ  [ n ]. 
 έλα [΄ena],  Διέλε [ e΄leni],  άλνζην [΄anosto]   αλνύζην [a΄nusio], λένο [΄neos] 

                                                        

         [ n ] 
 

8.3. Οπξαληθό  ξηληθό  [ ɲ]  ή  [ ñ ] 

Ράρε γιώζζαο θιείζηκν ζηνλ νπξαλίζθν   [ ɲ ]    <ληόηε>   [΄ɲoti]   

 

  
            [ ɲ ]  

         



Γηα λα ππάξμεη πξνθνξά νπξαληθνύ  [ ɲ] ζηελ ΚΝε πξέπεη λα ηζρύεη ν αθόινπζνο 

θαλόλαο, πνπ ραξαθηεξίδεη έλα θπξίαξρν θαηλόκελν ηεο λέαο ειιεληθήο ηελ 
ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ: 

 

8.3.1. ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ (1)  

λ + άηνλν [ i ] (δειαδή η, ε, π, νη, εη)   ή [ e ]  (δειαδή ε ή αη)  

+ άηνλν ή ηνληζκέλν θωλήελ ΣΟΣΔ ην  λ πξνθέξεηαη ωο νπξαληθό [ ɲ]   

 

Παξαδείγκαηα:   

ελληά  λ+η (άηνλν i) +ά (ηνληζκέλν θωλήελ)  νπξαλωκέλε πξνθνξά, 

δειαδή [e΄ɲa]  

έγλνηα  λ+ άηνλν i (νη) + α (άηνλν θωλήελ) νπξαλωκέλε πξνθνξά, 

δειαδή  [΄eγɲa]   

ΟΜΩ 

ελία    [i΄nia]      ηνλίδεηαη ην i 

αλία    [a΄nia]     » » 

θνηλωλίεο   [cino΄nies]    » » 

Δπίζεο  πξνζέμηε ηελ αιιαγή ζεκαζίαο  

έλλνηα  [ ΄enia] = ηδέα - έλλνηα [΄eɲa] = ζθνηνύξα  

πλεζηζκέλν ζε ειιεληθά /  ηηαιηθά / γαιιηθά.  Γύζθνιν γηα Άγγινπο/ Γεξκαλνύο  

ην αλαιύνπλ ζε   κε νπξαληθό + θσλήελ ή εκίθσλν : [΄ena]  [e΄nia / e΄nya] 

Από ηελ άιιε κεξηά είλαη έλαο θζόγγνο πξνβιεκαηηθόο ζηελ πξνθνξά ηεο ΚΝε, 

γηαηί ζε θάπνηα ηδηώκαηα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε θη αλ δελ ηζρύνπλ νη ζπκβάζεηο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε 

 n + i  ή  e 

κε απνηέιεζκα κηα ραξαθηεξηζηηθή νπξαληθή πξνθνξά. Άξα, ν θαλόλαο απηόο 

έρεη θαη εμαηξέζεηο άξα δελ είλαη πνιύ θαιόο θαλόλαο! 



8.4. Τπεξωηθό  ξηληθό  [ ŋ ] 

 

Πίζσ κέξνο γιώζζαο  θιείζηκν ζηελ ππεξώα  ( όπσο κε  ηα  [ k  g ]  αιιά κε 

ρακεισκέλε  ηελ ππεξώα, άξα ν αέξαο βγαίλεη από ηε κύηε  [ ŋ]    

 <εγθώκην> [e΄gomio], <νγθώδεο> [o΄goδis], <αγγαξεία> [aga΄ria]   

                  
            

[ ŋ ] 

Ο θζόγγνο  [ŋ] απαληά ζε βόξεηεο δηαιέθηνπο πξηλ  ην  [ g ] όηαλ απηό βξίζθεηαη 

πξηλ από θσλήελ   <αγθώλαο> [a΄ŋgonas]    <ηνλ  γθξεκό>  [toŋgre΄mo] 

όρη  όκσο αλ πξνεγείηαη ζύκθσλν : < γθξεκόο >  [gre΄mos].  πρλόο θαη ζε λόηηεο 

δηαιέθηνπο, όπσο θαη γεληθά ζηελ ΚΝΔ γηα λα εθθξάζεη επηζεκόηεηα/ έκθαζε ή/θαη 

ζε ιόγηεο ιέμεηο πρ  <άγρνο>   [΄ aŋxos].  

Υαξαθηεξίδεη ην θαηλόκελν ηνπ πξνξηληζκνύ καδί κε ηα  [n ], [ m] θαη [ ɲ ] (δες 

παρακάηω).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ΤΓΡΑ 
 (α)   Η δηαθνξά  ηνπο από  ηα  άιια ζύκθσλα είλαη ε  απνπζία αλαηαξαρήο ζην 

ξεύκα ηνπ αέξα. Αθόκε  ζε αληίζεζε κε  ηα ξηληθά ν αέξαο πεξλάεη από ηε 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα. Καη νη δπν δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πγξώλ απνηεινύλ επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθά θσλεέλησλ. Γεληθώο, ηα πγξά είλαη δύζθνιν λα κειεηεζνύλ, ν δε 

όξνο „πγξά‟ είλαη έλαο  „ηκπξεζηνληζηηθόο‟ αιιά αεηζαιήο αιεμαλδξηλόο 

ραξαθηεξηζκόο. 

9.1.  Τγξά πιεπξηθά     [ l ], [ ʎ ],  [  ł ]     
 
9.1.1 Τγξό πιεπξηθό θαηληαθό  

Η άθξε  ηεο  γιώζζαο   ζηα   θαηλία   (αληίζηνηρα κε  [ n ] ή  [ d ] )  θιείζηκν ζην 

θέληξν / αέξαο ειεύζεξνο από ηα πιάγηα   θαηληαθό πγξό πιεπξηθό ζύκθσλν 

ιέμεο  <ιέω>  :   [ l ]  Πρ.  <θιαίω>   [΄kleo]   <Διέλε>   [e΄leni]     <ειαθξύο> 

[ela΄fris]   <αιινύ> [a΄lu]      

          

              [ l ] 

 

 

 

 

 

 

 



9.1.2.  Τγξό πιεπξηθό νπξαληθό [  ʎ  ]  

Η άθξε γιώζζαο  ζηνλ νπξαλίζθν (αληίζηνηρα κε ην [ ʎ] /    θιείζηκν  ζην θέληξν/ 

αέξαο ειεύζεξνο  από ηα πιάγηα    νπξαληθό πγξό πιεπξηθό ηεο ιέμεο  <ειηά> :    

<ειηά> [e΄ʎa],   <ήιηνο> [΄iʎos]  <ιηαθωηό> [ʎako΄to]     <θνηιηά> [ci΄ʎa]   

<καιιηά> [ma΄ʎa] <ιηαλά [ʎa΄na] 

         

       [  ʎ  ]  

Γηα λα ππάξμεη πξνθνξά νπξαληθνύ [ ʎ ] (αιιά θαη  [ ɲ ] ) ζηελ ΚΝε, πξέπεη λα 

ηζρύεη ε ίδηα ζύκβαζε όπσο 8.3  παξαπάλσ. Γειαδή…. 

….ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ (2)  

ι+ άηνλν i (δειαδή η, ε, π, νη, εη) +άηνλν ή ηνληζκέλν θσλήελ, ΣΟΣΔ  

ην  ι πξνθέξεηαη ωο νπξαληθό   [ ʎ ]  

 

ιηαθάδα – [ʎa΄kaδa]  δνπιεηά – [δu΄ʎa]     αιιηώο –[a΄ʎos] 

Αιιά:     Έιιε [΄eli]   δελ ππάξρεη άιιν θωλήελ κεηά ην i 

Διέλε [ele΄ni]    » » 

 Αθόκε, ιέκε  ήιηνο –[΄iʎos]  αιιά    ήιηνλ [΄ilion]  ΓΙΑΣΙ; 

Όκσο, όπσο θαη κε ην [ ɲ ] απηόο ν θαλόλαο παξαβηάδεηαη  (Πβι. Ακαιία από ην 

ηειενπηηθό «Παξαπέληε»). 

 

 



9.1.3. Τγξό πιεπξηθό ππεξσηζκέλν   [ ł ] 

Η άθξε ηεο γιώζζαο ζηα θαηλία  θαη ε ξάρε πςσκέλε πξνο ηελ ππεξώα. Πξνζέμηε 
ην „θακπνύξηαζκα‟ ηεο γιώζζαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν 

άξζξσζεο πέξα από ην θαηλίν- δεπηεξεύνπζα άξζξωζε. Kιείζηκν ζην θέληξν θαη 

έηζη ν αέξαο πεξλάεη ειεύζεξνο από ηα  πιάγηα      ππεξσηζκέλν  l : [ ł ] 

      

                                                               [ ł ] 

Αγγιηθά: <all> (dark l),  ηνύξθηθα,  ζιάβηθα,  βόξεηεο ειιεληθέο δηάιεθηνη, πρ 
Θεζζαινλίθε κε έληνλν/ παρύ „ι ΄. Αξζξώλεηαη πνιύ „βαζηά‟ θαη γηαπηό ζε πνιιέο 
γιώζζεο – θαη ζε λενειιεληθέο δηαιέθηνπο -  ηείλεη λα εμαθαληζηεί- νπζηαζηηθά 
θσλεεληνπνηείηαη (ζαλ λα θαηαπίλεηαη!). Πρ,. ε πξνθνξά ηνπ „l‟  ζηε ιέμε  
<Portugal> ζηελ πνξηνγαιηθή, αθνύγεηαη ζρεδόλ σο [u]: [΄portu΄gau]   
 

9.2. Τγξά παιιόκελα 

Η άθξε ηεο γιώζζαο  ζηα πάλσ θαηλία ηόζν ραιαξά ώζηε λα πάιιεηαη  από  ην  

ξεύκα  ηνπ  αέξα θαηληαθό πγξό  παιιόκελν ζύκθσλν: <ώξα> :  [ r ]  [΄ora]  

 Γηαθνξεηηθόο αξηζκόο παικηθώλ θηλήζεσλ  δηαθνξεηηθό  είδνο “ξ” 

 [ r ]   ειιεληθό       [ R ]  γαιιηθό 
  ίζσο δύν παικηθέο θηλήζεηο ηεο άθξεο ηεο γιώζζαο          πάιιεηαη ε ζηαθπιή    

     

                                                     



 

10. ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ    ΣΙ   ΠΑΡΑΠΑΝΩ    ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

10. 1.  Γαζέα ζύκθσλα   [ph ]   [th ]   [kh ]   

Μεηά ηελ έθξεμε ελόο άερνπ θιεηζηνύ κπνξεί λα  εμαθνινπζήζεη γηα ιίγν λα 

πεξλάεη αέξαο από ηε γισζζίδα πξνηνύ θιείζνπλ νη θσλεηηθέο ρνξδέο γηα λα 

αξζξσζεί ην αθνινπζνύλ θσλήελ. Δηζη παξάγεηαη έλα άερν θιεηζηό ζύκθσλν πνπ 

αθνινπζείηαη από έληνλν θύζεκα αέξα, ζαλ ζύληνκν  [h].    

 εκαληηθά γηα αγγιηθά/γεξκαληθά.   

 ΝΔ: θππξηώηηθα / ηζαθώληθα /ή ζηελ αξρή ιέμεο ζε  εκθαηηθή πξνθνξά    

[΄ph efto]  

 

10.2. Γεπηεξεύνπζα άξζξωζε   

Βαζηθή άξζξσζε  +  θιείζηκν  κηθξόηεξνπ βαζκνύ θάπνπ  αιινύ  ζην  ζηόκα.   

 (α) νπξαληθνπνίεζε:    γιώζζα     πνιύ   θνληά     ζηνλ  

 νπξαλίζθν (ζπλεζηζκέλε ζηα ξώζηθα): [ pj      py  p΄ ]  

 (β) ππεξσηθνπνίεζε:   γιώζζα ζπγρξόλσο θαη ζηελ  

 ππεξώα: θαη ζ‟ όια ηα ζύκβνια ( δύζθνιν λα πιεθηξνινγεζεί)  

 (γ) Υεηιηθνπνίεζε:      άξζξσζε    ζπγρξόλσο    κε  ζηξνγγύιεκα ρεηιηώλ:        

[kw ]    [ pw ]  [d w ]    θηι.   

 

10.3   Γηπιά ή καθξά ή εληζρπκέλα ζύκθωλα [tt/ss/pp]  ή   [t:  s:  p:]  

 Δπξσπατθέο  γιώζζεο αιινύ πξνθέξνληαη,  

πρ Anna  [anna]  ζηα ηηαιηθά  

αιινύ δελ πξνθέξνληαη, πρ αγγιηθά  

 ΝΔ   κόλν ζε ΝE δηαιέθηνπο πξνθέξνληαη. Π.ρ  

Διιάδα : θππξηαθά  [e΄llaδa]    ΚΝΔ  [e΄laδa]   

   



ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ (3) 

Η νπξάλσζε είλαη θπξίαξρν θαηλόκελν ηεο ΚΝE. 

Ήδε αλαθεξζήθακε ζηηο δύν νπξαλώζεηο ηεο λέαο ειιεληθήο, ζπγθεθξηκέλα  

ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ (1) (8.3.1) 

λ + άηνλν [ i ] (δειαδή η, ε, π, νη, εη)   ή [ e ]  (δειαδή ε ή αη)  

+ άηνλν ή ηνληζκέλν θωλήελ ΣΟΣΔ ην  λ πξνθέξεηαη ωο νπξαληθό [ ɲ]   

 Καη 

ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ (2) (9.1.2) 

 

ι+ άηνλν i (δειαδή η, ε, π, νη, εη) +άηνλν ή ηνληζκέλν θσλήελ, ΣΟΣΔ  

ην  ι πξνθέξεηαη ωο νπξαληθό   [ ʎ ] 

  
ΟΜΩ νπξάλσζε κπνξνύκε λα έρνπκε ζηελ ΚΝΔ θαη κε θάζε ζύκθσλν αξθεί λα 
πιεξνύηαη ε ζύκβαζε 
 

ΟΤΡΑΝΩΗ ή ΟΤΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΗ (3)  

 

Οπνηνδήπνηε ζύκθωλν + άηνλν [i] ή [e]  + θωλήελ ηνληζκέλν ή άηνλν  

 
θαη ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζύκβαζε: 
 

άδεηνο [΄aδjos] – παηδηά [pe΄δja] - ζεηάθη [΄ζçafi] – ζπκπάζεην [si΄mbaζo] 

δόληηα [΄δondja] -     ηηηά [i΄tça] – ηέηνηνο [΄tetços] 

θνπκπηά [ku΄mbja]  - πάπηα [΄papça] 

βηάδνκαη [΄vjazome] – θηόγθνο [΄fçoŋgos] – αθηόλη [afçoni] – βηνο [vjos] (όρη βίνο) 

ίζηα [΄isça] – βπδηά [΄vizja] – θεξάζηα [ce΄rasça]  

λεξάληδηα [ne΄randzja] – θνηέηζηα [ko΄tetsça] 

βαξηά  [va΄rja]      πνηήξηα [po΄tirja] 



κνηάδω  [΄mɲazo]  -αιιά θαη [΄mjazo] ή [΄myazo]   

   θακηά [ka΄mɲa]- αιιά θαη [ka΄mja] ή [ka΄mya] 

Η εθαξκνγή απηνύ ηνπ θαλόλα κπνξεί λα είλαη  

(α) απζηεξή γηαηί επεξεάδεη ηε ζεκαζία, πρ <πηέζηε> [pi΄este] θαη [΄pçeste]  

(β) ελαιιαθηηθή, πρ <ζηξαηηώηεο> [strati΄otes] ή  [stra΄tçotes]   

ΓΔΝΙΚΑ:  

Η νπξάλωζε είλαη έλα θπξίαξρν θαηλόκελν ηεο ΚΝΔ πνπ αθνξά ζρεδόλ όινπο ηνπο 

ζπκθσληθνύο ηεο θζόγγνπο. Ιδηαίηεξα ζύκβνια ζηε θσλεηηθή κεηαγξαθή ππάξρνπλ 

κόλν γηα ην νπξαληθό  ‘λ’ = [ɲ]  θαη γηα ην νπξαληθό  ‘ι’ = [ʎ].   

Γηα όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, ρξεζηκνπνηνύκε ην [ç] κε ηα άερα, πρ  [΄papça],   θαη ην 

[j]  γηα ηα ερεξά πρ [va΄rja].  

Σέινο, κελ μερλάηε θαη  ηα δεπγάξηα νπξαληθό-ππεξσηθό [ç -x], [c-k], [ɟ -g] θαη [j-γ]). 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ κε ή ρσξίο εμαηξέζεηο, απηό είλαη θάηη πνπ δηαξθώο 

δηακνξθώλεηαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΡΙΝΙΜΟ  Ή ΠΡΟΔΡΡΙΝΩΗ 
Πξόθεηηαη γηα έλα αθόκε θαηλόκελν ηεο ΚΝΔ, όπσο θαη ε νπξάλσζε ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε εθηελώο. Πξόθεηηαη όκσο γηα έλα θαηλόκελν πνπ κάιινλ ππνρσξεί (δελ 

κπνξεί, παξόια απηά, λα είλαη ζίγνπξνο απόιπηα θαλείο). 

 

Πξνξηληζκέλα ζύκθωλα 
 

Γεληθά θαη ηα ηέζζεξα ερεξά θιεηζηά ζύκθωλα ηεο ΚΝΔ κπνξνύλ λα πξνθεξζνύλ  κε ην  

αληίζηνηρν   ξηληθό  πξηλ, αξθεί λα πξνεγείηαη θσλήελ.  

 
Σν ξηληθό ηαηξηάδεη σο πξνο  ηε ζέζε  κε ην αθόινπζν θιεηζηό, γίλεηαη,  δειαδή,  

αθνκνίωζε ζέζεο  

 
Σα ηέζζεξα, ινηπόλ, δεύγε ξηληθώλ θαη αληίζηνηρσλ θιεηζηώλ ηεο ΚΝΔ είλαη: 
 

[ mb ]   [ nd ]      [ ɲɟ ]        [ ŋg ]  

  
πλήζσο ην   ξηληθό   κηθξαίλεη πνιύ θαη   πεξηνξίδεηαη ζε ζύληνκν   ρακήισκα   ηεο    

ππεξώαο   πξηλ  μαλαθιείζεη ε ξηληθή θνηιόηεηα γηα ηελ πξνθνξά ηνπ ζηνκαηηθνύ θη έηζη 

ην ερεξό αθνύγεηαη πξνξηληζκέλν.  Γηαπηό  κπνξνύκε λα γξάςνπκε  

 

   [mb]   [nd]     [ɲ
 ɟ]    [ŋg] 

 
ΈΣΙ κπνξνύκε λα έρνπκε:  
 
<θνπκπώλω>    [ ku΄bono ]   ή   [ ku΄ mbono ] /  [ ku΄ mbono ]  
 
<άληξαο>    [ ΄adras ]    ή     [ ΄andras ] /  [ ΄a nd ras ] 
 

<αγγίδω>    [ a΄ ɟizo ]  ή  [ a΄ ɲɟizo ] / [ a΄ɲɟizo ] 

 

<εγγόλη>      [ e΄goni ]   ή  [ e΄  ŋgoni ]  / [ e΄ ŋgoni ] 



    
Απ‟  απηό  ην θαηλόκελν θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο πξνθνξάο από ηελ  ΑΔ   (θιαζηθή Αξραία 

Διιεληθή) 

πγθεθξηκέλα , ζηελ   ΑΔ:  

1) ζπλδπαζκόο ξηληθνύ θαη άερνπ   

πρ  „λ‟  θαη „η‟ ζηε ιέμε   < έληνκνλ>     [ ΄entomon ] 

πξνθέξνληαλ   δειαδή θαλνληθά ξηληθό [ n ]  θαη άερν  [t ] 

ελώ  

 (2) ζπλδπαζκόο ξηληθνύ θαη  ερεξνύ 

 

 πρ     „λ‟ θαη „δ‟ ζηε ιέμε    <ελδάθλω>  [ en΄dakno ] 

δειαδή ξηληθό [ n ] θαη ερεξό [d] –  ε πξνθνξά ηνπ <δ> ζηελ ΑΔ 

ήηαλ [d].  

Αξγόηεξα,  κε ηνλ θαλόλα  αθνκνίσζεο ζέζεο θαη ην άερν [t]  έγηλε ερεξό [d], επεηδή 

αθνινπζεί ην ερεξό [n].   

 

Έηζη ζηελ ΚΝΔ  έρνπκε    πιένλ    <έληνκν>    [΄endomo]  

 

(Όπσο θαη   <ηελ πόξηα >    [tin ΄borta]) 

 

Σήκεξα  ε ΑΕ πξνθνξά δηαηήξεζεο ηνπ άερνπ κπξνζηά από ξηληθό δηαηεξείηαη κόλν ζε 

ιέμεηο ιόγηα πξνέιεπζεο θαη  ζε μέλα δάλεηα  

Πρ    < άγρνο,  αληέλα >        

 

Καλνληθά ! δελ ππάξρεη ζε ιέμεηο ηεο ΚΝΔ (όκσο νη θπζηθνί νκηιεηέο κπνξνύλ λα 

ην θάλνπλ αλ έηζη απνθαζίζνπλ!) 

 



Φπζηθά νύηε ζηελ αξρή ιέμεο πξνξηληζκέλα πηα - εθηόο από νξηζκέλεο δηαιέθηνπο 

Θεζζαιία, Γ. Μαθεδνλία ζπλεζηζκέλν πξηλ ην 1900 αιιά ηώξα ζπαληόηαηα –  

 

Έηζη ΟΥΙ     [΄ndinome]   [mbo΄ro]  

 

Σάζε ζήκεξα   εμαθάληζε ηνπ ξηληθνύ!  

 Δηζη πξναηξεηηθά:   

 

[΄andras/΄adras]  [kumbi/kubi]   [a΄ŋgonas/ a΄gonas] θηι 

 

Ξέλεο γιώζζεο: Γελ έρνπλ ηνλ θαλόλα απνβνιήο ξηληθνύ!  

Ο „Διιελαο έρεη ηελ ηάζε λα ηνλ κεηαθέξεη θαη λα ιέεη: 

 

[lambe]  ή θαη [labe]  αληί  [lampe]  

 

[΄andoni] ή [΄adoni]     αληί    [΄antoni]    (Αnthony)  θηι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΑΚΗΔΙ-ΔΡΓΑΙΔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΚΗΗ  1: ζπκπιήξσζε θελώλ (cloze test) 

Πεξηγξάςηε ηελ πξνθνξά ησλ ζπκθώλσλ ζηε ιέμε «άγρνο» 

 

Πάληα, πξέπεη πξώηα ζθέθηεζηε πώο πξνθέξεηαη ε ιέμε, εμεηάδεηε πξνζεθηηθά ηελ 

πιάγηα ηνκή πνπ είλαη εθεί γηα λα ζαο βνεζήζεη, κεηά ηε γξάθεηε κε θωλεηηθά 

ζύκβνια θαη ηέινο  μεθηλάηε ηελ πεξηγξαθή.  

 

Η ζπγθεθξηκέλε ιέμε είλαη δύζθνιε ζηε θωλεηηθή ηεο αλαπαξάζηαζε γηαηί εθεί πνπ 

γξάθνπκε ‘γ’ δελ πξνθέξνπκε [γ] αιιά ην ξηληθό ππεξωηθό  [ŋ].  

Άξα έρνπκε  <άγρνο>  [΄aŋxos] 

 

 

 

 

Πξηλ ηειεηώζεη ε πξνθνξά ηνπ πξώηνπ θσλήεληνο [a], 

ε (1)______________ (2)__________-ώλεη, έηζη ώζηε 

ν αέξαο κπνξεί λα πεξάζεη από ηε 

(3)____________(4)___________. Ακέζσο, ε  

(5)______________ ηεο γιώζζαο πιεζηάδεη 

(6)_______________ (7)  __________________ 

εκπνδίδνληαο ηνλ αέξα λα βγεη από(8)___________ (9) 

_______________.Οη θσλεηηθέο  ρνξδέο 

(10)______________. Αθνύγεηαη ην ζύκθσλν 

(11)____________. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ύζηεξα ε ππεξώα (12)__________________ 

εκπνδίδνληαο ηνλ αέξα λα βγεη από  

(13)________________ (14) _________________.  

Η (15) ___________________ ηεο γιώζζαο 

ρακειώλεη  θαη  επεηδή  δελ  εθάπηεηαη  απόιπηα  

(16) ______________ (17) _________________, 

επηηξέπεη ηελ  ηξηβή  ησλ (18) _________________ 

ηνπ (19)___________. Οη θσλεηηθέο ρνξδέο 

βξίζθνληαη ζε ζέζε (20)__________________. 

Αθνύγεηαη ην ζύκθσλν  (21)_____________. 

 

 

 

 

 

Σα ρείιε είλαη ζηξνγγπιεκέλα  γηα ηελ πξνθνξά ηνπ 

θσλήεληνο [ν], ελώ ε (22) ____________ ηεο 

γιώζζαο πιεζηάδεη ζην  (23) __________ (24) 

_________, ρσξίο όκσο λα ην αγγίδεη, γηα λα 

παξαρζεί ην ζύκθσλν (25)____________.  

 
 
 



 
 
 
ΑΚΗΗ 2. ΜΔΛΔΣΗΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΠΛΑΓΙΔ ΣΟΜΔ ΚΙ ΑΠΟΦΑΙΣΔ ΠΟΙΟ 
ΤΜΦΩΝΙΚΟ ΦΘΟΓΓΟ ΑΝΑΠΑΡΙΣΑΣΑΙ ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ. ΓΔΙΣΔ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ  
        

           
 

                       1     2    3 
 

 

        

                   4      5    6 
 

 

Α/Α ΘΔΗ ΣΡΟΠΟ ΤΜΒ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

1  Ηρεξόηεηα Αληήρεζε Δπίζρεζε   

2       

3       

4       

5 ΤΠΔΡΩIΚΟ + ξηληθό Κιεηζηό  [axoti΄kos] 

6       

       

 



 
 
 
ΑΚΗΗ  3. ΟΠΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
 
 

   
                                          1       2     3 

                      
                                     4     5                6 

 

 

 

Α/Α ΘΔΗ ΣΡΟΠΟ ΤΜΒ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

1  Ηρεξόηεηα Αληήρεζε Δπίζρεζε   

2       

3       

4       

5       

6       

 
 
 


