
	

	

	
Βασικοί	Κανόνες	à 	Συλλαβισμός	

	
	 	

1		
www.sostoslogos.gr	

	
	 	

	
Είναι	ο	χωρισμός	της	λέξης	σε	συλλαβές.	

Συλλαβή	είναι	ένα	φωνολογικά	ενιαίο	τμήμα	λέξης	συνήθως	με	πυρήνα	
ένα	φωνήεν	που	συνοδεύεται	από	ένα	ή	περισσότερα	σύμφωνα.	
Χρησιμοποιούμε	τον	συλλαβισμό	για	να	χωρίσουμε	μια	λέξη	

λόγω	έλλειψης	χώρου	(στο	γραπτό	λόγο).	
	
	
Ονομασία	Συλλαβών	
	
Η κάθε συλλαβή, ανάλογα µε τη θέση που έχει µέσα στη λέξη, 
παίρνει µια από τις εξής ονοµασίες:	

1. Αρχική --> Όταν είναι η πρώτη συλλαβή της λέξης, π.χ. α-πο-θή-
κη 

2. Λήγουσα --> Όταν είναι η τελευταία συλλαβή της λέξης, π.χ. α-
πο-θή-κη 

3. Παραλήγουσα --> Όταν είναι η πρότελευταία συλλαβή της λέξης, 
π.χ. α-πο-θή-κη 

4. Πρόπαραλήγουσα --> Όταν είναι η τρίτη από το τέλος συλλαβή 
της λέξης, π.χ. α-πο-θή-κη 

	
Ονομασία	Λέξεων	

Η κάθε λέξη, ανάλογα µε τον αριθµό των συλλαβών, παίρνει µια από 
τις εξής ονοµασίες: 

1. Μονοσύλλαβη --> 'Οταν αποτελείται από µια συλλαβή, π.χ. δεν. 
2. Δισύλλαβη --> Όταν αποτελείται από δύο συλλαβές, π.χ. παίζω. 
3. Τρισύλλαβη --> ΄Οταν αποτελείται από τρείς συλλαβές, π.χ. 
τραπέζι. 

4. Πολυσύλλαβη --> 'Οταν αποτελείται από περισσότερες από τρείς 
συλλαβές, π.χ. κατανάλωση. 
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Πώς	Συλλαβίζουμε;	

• Όταν ένα σύµφωνο βρίσκεται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα, η λέξη 
κόβεται σε φωνήεν και συνεχίζεται µε σύµφωνο, δηλαδή το 
σύµφωνο συλλαβίζεται µε το δεύτερο φωνήεν. (πα-ρά-δο-ση, δο-
κι-µή, ό-νει-ρο, κα-τη-γο-ρώ, προ-σέ-χω). 

• 'Οταν δύο σύµφωνα βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα 
συλλαβίζονται µε το δεύτερο φωνήεν, αν αρχίζει από αυτά 
ελληνική λέξη. (α-νά-πτυ-ξη-[πτ-->πτήση], α-κρι-βώς-[κρ--
>κρίση]) Αλλά! (τίτ-λος, ακ-µή, δυσ-νό-η-τος). 

•  Όταν τρία ή περισσότερα σύµφωνα βρίσκονται ανάµεσα σε δύο 
φωνήεντα δεν χωρίζονται µεταξύ τους, όταν αρχίζει ελληνική λέξη 
τουλάχιστον από τα δύο πρώτα από αυτά. (κά-στρο-[στρ--
>στρώµα],ε-χθρός-[χθ-->χθεσινός]. Εάν δεν αρχίζει ελληνική 
λέξη από αυτά, χωρίζονται και το πρώτο από τα τρία σύµφωνα 
συλλαβίζεται µε το προηγούµενο φωνήεν. 

• Δύο όµοια σύµφωνα χωρίζονται πάντα. (άλ-λος, αγ-γε-λία, αµ-
µου-διά). 

• Τα δίψηφα γράµµατα (αι, ει, οι, ου, υι, µπ, ντ, γκ), οι δίφθογγοι και 
οι συνδυασµοί του αυ και του ευ θεωρούνται κατά τον συλλαβισµό 
ως ένας φθόγγος και γι'αυτό δεν χωρίζονται. (έ-µπο-ρος, έ-ντο-µο, 
κο-ρόι-δο, δου-λεύ-ει, προ-αύ-λιο). 

   *Όλοι οι παραπάνω κανόνες ισχύουν και για τις σύνθετες λέξεις. 

	


