
2Η ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 

ΣΟΠΟ Η ΘΕΗ ΑΡΘΡΩΗ 



1.ΧΕΙΛΗ
1.1. δισειλικά 

•
1.1. Δητεηιηθά  [p] [b]     (ηο [m] ζα 
κειεηεζεί κε ηα ρηληθά)

• Σα δύν ρείιε ηειείσο θιεηζηά  κλειζηοί 
θζόγγνη ησλ ιέμεσλ   

• <πες> [pes]  (άετο) <κπες>   [bes]  (ετερό)



[p]        <πείρα> [΄pira]



[b]    <κπύρα> [΄bira] 



1.ΧΕΙΛΗ 
(1.1.διχειλικά)

• Υείιε ειαθξώο αλνηθηά ώζηε λα πεξλάεη ν 
αέξαο  νη  αληίζηνηρνη ηπιβόμενοι θζόγγνη

[ θ ] θαη [ β ]. Δελ ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά -
απαληνύλ ζε ιίγεο γιώζζεο π.ρ. αθξηθάληθεο 
αιιά θαη γεξκαληθά [ θ ] (Schwester) -
ηζπαληθά [ β]  (cabeza). 



Τπιβόμενο ησηπό [β]



1.ΧΕΙΛΗ 

1.2. Υεηιοδοληηθά  [ f ]  [ v ] 

• Κάησ ρείινο πξνο πάλσ δόληηα  ηπιβόμενοι
(εμαθνινπζεηηθνί) θζόγγνη ησλ ιέμεσλ 
<θάρος>  [΄faros] άησο, <βάρος> [΄varos]  
ησηπό. πλεζηζκέλνη θζόγγνη.



Υεηιοδοληηθό  [ f ]
θάρος [΄faros] 



Υεηιοδοληηθό [v]
βάρος [΄varos]



2. Δόληηα/ Φαηλία
2.1 Μεζοδοληηθά     [ζ]  [δ]

Άθξε γιώζζαο αλάκεζα ζηα δόληηα / λ’αγγίδεη 
ηα πάλσ δόληηα  ζηα ειιεληθά / λα πξνεμέρεη 
ιίγν ζη΄αγγιηθά:

<ζεός>  <δέος>

• εκ. ην [ζ] έρεη ηε ΑΕ νλνκαζία αιιά ηε ΝΕ 
αμία. Σν [δ] ππήξρε ζηε  αξραία γξαθή 
αγγιηθώλ/ηζιαλδηθώλ. 



(σλέτεηα) 2. Δόληηα/ Φαηλία
2.1 Μεζοδοληηθά     [ζ]  [δ]

Επίζεο πξνζνρή:

• πάληνη θζόγγνη  πξόβιεκα ζηελ 
πξνθνξά μέλσλ κε ηα ειιεληθά (θαη 
αγγιηθά/ηζπαληθά). πλήζεο 
αληηθαηάζηαζή ηνπο κε

• [t] [d]  ή  [s] [z]  



2. Δόληηα/ Φαηλία

2.1 Μεζοδοληηθό     [ζ] 
ζέκα [΄ζema]



(σλέτεηα) 2. Δόληηα/ Φαηλία
2.1 Μεζοδοληηθό [δ]

δέκα [΄δema] 



2. Δόληηα/ Φαηλία 
2.2.   Οδοληηθά   [t]  [d]  

/οδοληηθά/θαηληαθά [t]   [d ]

• Άθξε γιώζζαο πίζσ απ’ ηα δόληηα  ΝΕ   

θιεηζηά [t] [d]

• <ηόηε>  <ληαληά>

• Άθξε γιώζζαο ζηα θαηλία  αγγιηθά  θιεηζηά 

[t]  [d]



Οδοληηθό   [t]
ηάκα [΄tama]



Οδοληηθό [d]
ληάκα [΄dama]



οδοληηθό/θαηληαθό [ t ]
two [tu:]



οδοληηθό/θαηληαθό [d]
do [du:] 



3. Φαηληαθά  [s] [z]

(Σα θαηνιακά ρινικά και υγρά [ n],  [ l / r] θα   

μελεηηθούν χωριζηά
Η άθξε ηεο γιώζζαο είηε  

θνληά ζηα πάλσ θαηλία ή 

θνληά ζηα θάησ θαηλία 

(ρσξίο απόιπην θιείζηκν)  

[ s ]  [ z ]

• <ζώλεη>  [΄soni]    <δώλε> [΄zoni]  



1η θέζη άπθπωζηρ για α [s] [z]
η άκπη ηηρ γλώζζαρ ππορ ηο επάνω θαηνίο 

[s]



1η θέζη άπθπωζηρ για α [s] [z]
η άκπη ηηρ γλώζζαρ ππορ ηο επάνω θαηνίο 

[z]



2η θέζη άπθπωζηρ για α [s] [z]
η άκπη ηηρ γλώζζαρ ππορ ηο ΚΑΤΩ θαηνίο

[s]



2η Θέζη άπθπωζηρ για α [s] [z]
η άκπη ηηρ γλώζζαρ ππορ ηο ΚΑΤΩ θαηνίο

[z]



4. Φαηλία / οσραλίζθος
4.1 Φαηλοοσραληθά (προοσραληθά)  

[ ʃ ]   [ Ʒ ]

• Τπιβόμενα ζύμθωνα   [ ʃ]  &  [ Ʒ]  δελ 
απαληνύλ ζηελ πξόηππε ειιεληθή. 

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

• θαη ΤΓΥΡΟΝΩ

• ε πξνξάρε ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ 
νπξαλίζθνπ 



1
1ε ζέζε άξζξσζεο θαη γηα ηα δύν κέιε ηνπ δεύγνπο, 
ερεξό-άερν, αλάινγα κε ην αλ πάιινληαη ή όρη νη 

θσλεηηθέο ρνξδέο. 
choix [ʃua]  / joie [Ʒua]



2ε ζέζε άξζξσζεο θαη γηα ηα δύν κέιε ηνπ δεύγνπο, 
ερεξό-άερν, αλάινγα κε ην αλ πάιινληαη ή όρη νη 

θσλεηηθέο ρνξδέο. 
choix  [ua]  / joie [ua]



• ηελ πεξίπησζε ησλ [] θαη [Ʒ] έρνπκε θαη 
δευηερεύουζα 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. 

Δευηερεύουζα άρθρωζη 



Δευηερεύουζα άρθρωζη 

Η πξνθνξά απηή δελ ππάξρεη ζηελ ΚΝε, όκσο  
ραξαθηεξίδεη βόξεηα ηδηώκαηα – ‘ζ  παχύ’ ην 
ιέκε ζπλήζσο ζηελ θνηλή επηθνηλσλία. 

• Πρ. Εζύ,  δήηεζεο  λεξό;   

• ΚΝε [e΄si΄zitisesne΄ro]

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



5. Οσραληθά
Ράρε γιώζζαο ζην ζθιεξό νπξαλίζθν

1. κλειζηά 
άησο [c ]  < θαίεη> [΄cei]   ησηπό [ ɟ] <γθέε>   [΄ɟei]  



[c] 
< θαίεη> [΄cei] 



[ɟ]
<γθίληα>   [΄ɟiɲa] <γθέε> [ɟei]



5. Οσραληθά
Ράρε γιώζζαο ζην ζθιεξό νπξαλίζθν

2. ηπιβόμενα (παλιά εξακολοςθηηικά ) 
άετο [ ç] <τοίρος>  [΄çiros] ετερό [ j ] <γύρος>[΄jiros]



οσραληθό/άετο/ηρηβόκελο 
[ ç ] <τοίρος>  [΄çiros] <τήλα> [΄çina]



Οσραληθό/ετερό/ηρηβόκελο

[ j ] <γύρος>[΄jiros] <έγηλε> [΄ejine]



Οη Έιιελεο δύζθνια  ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ύπαξμή 
ηνπο. Μαο θαίλνληαη  ‘ίδηα’ κε ηα  ππεξσηθά επεηδή 

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  / τηόλη / 
ιόγηα > - έηζη νη μέλνη έρνπλ έλαλ αθόκε ιόγν λα 

πξνθέξνπλ  πρ < θαθηά>  ως

[kaki΄a  / kaky΄a ] αληί [ka΄ca]



6.Τπερωηθά
Πίζσ κέξνο γιώζζαο ζηελ ππεξώα

1.κλειζηά
άετο [ k ] <θρεκάω> [kre΄mao]  

ετερό [g] <γθρεκός>  [gre΄mos] 



σπερωηθό, άετο, θιεηζηό
[ k ] <θρεκάω> [kre΄mao] 



Τπερωηθό,ετερό, θιεηζηό 
[g] <γθρεκός>  [gre΄mos] 



6.Τπερωηθά
Πίζσ κέξνο γιώζζαο ζηελ ππεξώα

2. ηπιβόμενα
άετο [ x ]   <τώκα> [΄xoma] - ησηπό  [ γ ] <γόμα> [΄γoma] 



Τπερωηθό, ηρηβόκελο, άετο
[ x ]  <ωτρός> [ο΄xros]



Τπερωηθό, ηρηβόκελο, ετερό 
[γ] <αγρός> [a΄γros]



ηξηβόκελα ππεξσηθά: 
πξνβιεκαηηθά γηα ηνπο μέλνπο

πλήζεο  αληηθαηάζηαζε κε ηα αληίζηνηρα 
θιεηζηά: 

[k] κε [g]  θαη 

[x] κε [h]

ΠΡΟΟΥΗ!  ζηηο παιηόηεξεο γξακκαηηθέο 
αλαθέξνληαη σο  ‘ιαξπγγηθά’ αληί ππεξσηθά, 
πξάγκα πνπ είλαη ιαλζαζκέλν. ΓΙΑΣΙ; 



6. 1. Η προβιεκαηηθή περηοτή ηες προθοράς ηωλ 
οσραληθώλ θαη σπερωηθώλ θζόγγωλ  ηες ΚΝΕ

[c ] & [k] ζηε γξαθή  <θ> (θθ)

θεξί  [ce΄ri] θαθόο [ka΄kos]

[ɟ ] & [ g ] ζηε γξαθή  <γθ> ή <γγ>

γθηζέ [ɟi΄se] γθάηληα [΄gaida]

[ ç ] & [ x ] ζηε γξαθή  <ρ>

[ j ] & [ γ ] ζηε γξαθή  <γ>



Απαράβαηοη θαλόλες 
1α

θ / θθ+ [i] / [e] [c]   

άθαηρος [΄aceros]

θήπος  [΄cipos]

εθεί  [e΄ci]

θύκα  [΄cima]



Απαράβαηοη θαλόλες 
1β

θ / θθ+[a], [o], [u] ή ζύκθωλο [k] 

θόθθαιο [΄kokalo]

αθούω  [a΄kuo]

αθρόακα  [a΄kroama]

Κούρεκα  [΄kurema]



Απαράβαηοη θαλόλες 
2α

τ+ [i] /[e] [ç]   
έτεης [΄eçis]

άτσρο [΄açηρο]

τήρα [΄çira]

ταίροκαη [΄çerome]



Απαράβαηοη θαλόλες 
2β

τ+[a], [o], [u] ή ζύκθωλο  [x]   

έτω [΄exo] ταρά [xa΄ra]

ατούρη [a΄xuri]

τορεύω [xo΄revo]

τρώκα [΄xroma]

τρήκα [΄xrima]



Απαράβαηοη θαλόλες 
3α

γ+ [i] ή [e] [j]  

γέρος [΄jeros]

παλεγύρη [pani΄jiri]

άγηος [΄ajios]

γαία [΄jea]



Απαράβαηοη θαλόλες 
3β

γ+[a], [o], [u] ή ζύκθωλο  [γ] 

άγακος [΄aγamos]

άγοσρος [΄aγuros]

γρήγορος [΄γriγoros]

γράκκα [΄γrama]



Απαράβαηοη θαλόλες 
4α

• γγ / γθ + [i] / [e] [ɟ ] 

άγγειος [΄aɟelos]  (ή [΄aɲɟelos])

έγθσρα [΄eɟira]  (ή [΄eɲɟira])

έγθεηος [΄eɟios] (ή [΄eɲɟios]

αγγίδω [a΄ɟizo] (ή [a΄ɲɟizo]



Απαράβαηοη θαλόλες 
4β

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

αγθαιίηζα [aga΄litsa]

αγγούρη [a΄guri]

γθρεκός [gre΄mos]

γθιάβα [΄glava]



ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ 

• Γηα λα έρνπκε 

νπξαληθή πξνθνξά, πξέπεη κεηά ην 
ζύκθσλν, λα αθνινπζεί  [i] ή [e]

Ελώ 

ππεξσηθή πξνθνξά πξέπεη λα 
αθνινπζεί   [a], [o], [u] ή ζύκθωλο



7α. ηαθσιηθά 

Πίζσ κέξνο γιώζζαο ζε επαθή κε ηε 
ζηαθπιή ζηαθπιή ρακειώλεη δύν 
αξζξσηέο πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν 
παξαγσγή θιεηζηώλ, ηξηβόκελσλ θαη ξηληθώλ 
ζύκθσλσλ

• Δύν  ηξηβόκελα:  ερεξό  [  ]ή [ R ] θαη ην 

άερν [τ]  ή  [R].  πλεζηζκέλα ζηα  γαιιηθά θαη 
γεξκαληθά



7β.  θαρσγγηθά 

• Ρίδα γιώζζαο ηξαβηέηαη πξνο ηα πίζσ θαη 
πιεζηάδεη πξνο ηα ηνηρώκαηα ηνπ θάξπγγα 
δύν ηξηβόκελα ζύκθσλα: 

• άερν  [  ]    ερεξό   [ h]  

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



7γ.  Γιωζζηδηθά

• Σα γισζζηδηθά ή ιαξπγγηθά ζύκθσλα 

[ ? ]  [ h ]

Πνπ  ήδε ζπδεηήζακε



7δ.Αλαθεθακκέλα
[ t ]  [d]  [s]  [z]  [n]  [ l ] [r ] 

• • • • • • •
Άθξε γιώζζαο  επθίλεην όξγαλν / κπνξεί  λα 
ζηξίςεη  ηειείσο πίζσ ζηνλ νπξαλίζθν 

παξαγσγή αλαθεθακκέλσλ ζπκθώλσλ   
αλαθεθακκέλα   ζύκθσλα :  

• δύν θιεηζηά / δύν εμαθνινπζεηηθά / έλα ξηληθό/ 

• έλα πγξό πιεπξηθό / έλα πγξό παιιόκελν      
θνηλά ζε ηλδηθέο θαη αθξηθάληθεο γιώζζεο επίζεο ζηα 
ακεξηθάληθα 



ακεξηθάληθα/αγγιηθά [r] , π.ρ.  

<rather> [΄aδ ]


