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∆ιεθνές φωνητικό αλφάβητο � International Phonetic Alphabet (IPA) 
 
Φωνήεντα 
[i]  τι, ίδιος, σήµερα, ήλιος, ύστερα, είπα, οικογένεια 
[e]  εγώ, αίσιος, έτσι, εύχοµαι, µέση 
[a]  άµα, αύριο, αφήνω, αυτοκίνητο, άνεµος 
[o]  όλο, όµως, ώσπου, όνειρο, κακώς 
[u]  ούτε, κουλούρι, δουλεύω, πουλάω, κουβέντα 

  µπροστινά    πισινά 
 
 ψηλά  i     u  
 
         στρογγυλά 
 µεσαία   e    o 
 
 
 χαµηλά     a 
 
Σύµφωνα 
[k]  καλός, κάνω, κοστίζω, κουδούνι, κουβέντα, κρασί, κλέφτης 
[c] ή [k′] κερί, κυρία, κέρµα, σκιά, πακέτο, ανακοίνωση 
[x]  χάνω, χαρά, χρώµα, χουζούρι, χωράφι, χρυσός, χλωµός 
[ç]  χέρι, άχυρο, χείλια, χαιρετώ, ποιος [pçós] 
[γ]  γάλα, γόµα, γούστο, γραµµάριο, αγράµµατος 
[j] ή [γ′] γέρος, γυναίκα, γιασεµί, άγιος, καινούριος, βιάζοµαι 
[g]  γκαράζ, γκρίνια, εγκάθετος, γκρεµός, εγγόνι, έναν≈≈≈≈καφέ 
[Ô] ή [g′] γκέµι, γκισέ, αγγινάρα, αγκύλωση, εγκύκλιος 
[b]  µπαίνω, εµπρός, εµπίπτω, εµποδίζω, στον≈≈≈≈Πειραιά [mb] 
[d]  άντε, λεβέντης, έντερα, δεν≈≈≈≈τέλειωσε [nd] 
[f]  φωτιά, φυσάω, φαγητό, έµφραγµα, αυτός, ευτυχώς 
[v]  βάρκα, βαστώ, βρέφος, βοήθεια, αύριο 
[p]  προς, πατέρας, πιο, σπουργίτι 
[t]  τέρας, τρία, ταραχή, έτσι 
[θ]  θαύµα, θεός, αριθµός, κάθοµαι, άνθρωπος, όρθιος 
[ð] ή [δ] δόντι, δέντρο, δάσος, δίνω, δρόµος, άδεια 
[s]  σωστός, σύρµα, σωτηρία, αίσχος, σπάνιος 
[z]  ζάλη, ζέστη, ζόρι, άσµα, ασβέστης, σγουρός, της≈≈≈≈Μαρίας 
[r]  ροή, ρεύµα, ρυάκι, άχρηστος, έρχοµαι 
[l]  λάθος, λεπτός, λύπη, λίπασµα, λόγος, πλατύς, κλαίω 
[H] ή [l′] ελιά, κυάλια, ήλιος, λιακάδα 
[m]  µητέρα, µάτι, µόνος, εµµένω, µια 
[µ]  αµφί, άµβωνας, µεταµφιέζω, αµφορέας, αµφισβητώ 
[n]  νέος, νύχτα, άνισος, νόηµα, ένας 
[ŋ]  άγγελος [áŋÔelos], συγκατάθεση, εγκατάσταση, άγχος 
[≠] ή [n′] νιάτα, έγνοια, εννιά, νοιάζοµαι, γκίνια, µια [m≠á] 
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Τρόποι/Τόποι 
άρθρωσης 

∆ιχειλικά Χειλο-
δοντικά 

Οδοντικά  Φατνιακά Ουρανικά  Υπερωικά 

Στιγµιαία 
(Κλειστά) 

p           b   t            d c(k»)    Ô(g») k           g 

Ρινικά 
(Έρρινα) 

            m              M               n                  ¯              N 

∆ιαρκή 
(Τριβόµενα) 

 f             v T        D(δ) s           z C(x») ∆(ƒ») x            ƒ  

Προσεγγιστικά          (w)     j   
Παλλόµενα                 r   
Πλευρικά                 l             ¥(l»)  

 
Ασκήσεις  φωνητικής  - φωνολογίας  

1. Μεταγράψτε από τo φωvητικό αλφάβητo α) στη γραφή της ελληvικής και β) σε 
φωνολογική (φωνηµική) γραφή τo απόσπασµα από το σovέτo τoυ Κ. Παλαµά �Οι 
vεράιδες� (από τη συλλoγή Τα παράκαιρα, 1919): 

 
takoráHa osafrútasendéfça  
masplumízun korm≠ámbuγarí≠a  
máizoés cikarδjés cetacéfça  
stá≠Ôizmámas marázjoikamí≠a 
tonanémonemísxrisaγnéfça  
cexrisástapelájiδelfí≠a  
apanθrópoŋkufárjatadéfça 

stuxorúmaspuaxúndamburí≠a 
róδojínetetojélazmámas 
ceγarúfalokáθemaskláma 
pçásesí tumarmárutoθáma 
jaicirátoŋksoθçóncicirámas 
caŋksoθçá posceδíxniceδíni 
m≠asa≠Ôélisasiópsisuiríni 

 
(Γλωσσάρι: σεvτέφι < τoυρκ. sedef: �µαργαριτάρι�, πλoυµίζω < µσv. πλoυµίov < λατ. pluma: 
�στoλίζω�, µπoυγαρίvι: �τo άvθoς τoυ γιασεµιoύ�, µαράζιo/µαράζι < τoυρκ. maraz, γvέφια: 
�vέφη�, µπoυρίvι < τoυρκ. borin, ξωθιά: �ξωτικά/ή�.) 

 
2. Μεταγράψτε α) σε φωνητική γραφή β) σε φωνολογική γραφή το ποίηµα που 
ακολουθεί. γ) Καταγράψτε τουλάχιστον δύο (2) φωνολογικούς κανόνες µε βάση 
τους οποίους η φωνητική παράγεται από τη φωνολογική µεταγραφή. (Θεωρήστε 
ότι το [j] είναι άλλοτε αλλόφωνο του [γ] και άλλοτε αλλόφωνο του [i].) 

 
Αγνάντια το παράθυρο· στο βάθος 
Ο ουρανός, όλο ουρανός και τίποτ� άλλο· 
Κι ανάµεσα, ουρανόζωστον ολόκληρο, 
Ψηλόλιγνο ένα κυπαρίσσι· τίποτ� άλλο. 
Και ή ξάστερος ο ουρανός ή µαύρος είναι,  
Στη χαρά του γλαυκού, στης τρικυµιάς το σάλο, 
Όµοια και πάντα αργολυγάει το κυπαρίσσι, 
Ήσυχο, ωραίο, απελπισµένο. Τίποτ� άλλο. 
(K. Παλαµάς, Εκατό φωνές, 7) 
 

 


