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ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

•	 Στον παρακάτω πίνακα, στη στήλη με τα φωνητικά σύμβολα υπάρ χουν μόνο όσα απα-
ντώνται στις λέξεις του καταλόγου.

•	 Ομοίως, στη δεύτερη στήλη, με τα γραφικά σύμβολα των φθόγγων, αναφέ ρονται μόνο
όσα βρίσκονται στο λεξιλόγιο, με τις απαραίτητες σε ορισμένες περιπτώσεις διευκρι-
νίσεις· -ω σημαίνει ότι το ω υπάρχει μόνο ως κατάληξη.

•	 Γραφή ανάμεσα σε παύλες (π.χ. -ντ- [nt]) σημαίνει ότι ο αντίστοιχος φθόγγος υπάρχει
μόνο στη μέση λέξης.

•	 Για φθόγγους που απαντώνται στην αρχή και/ή τη μέση και/ή το τέλος μιας λέξης
δίνονται αντίστοιχα παραδείγματα στην οικεία στήλη.

•	 Δίνονται επίσης παραδείγματα για σύμφωνα που βρίσκονται πριν από άλλο σύμφωνο
ή στο τέλος λέξης.

•	 Με το ι* συμβολίζεται κάθε γραφή του φθόγγου /i/ : Εδώ έχουμε κυ ρίως το ι και το η,
σπανίως το ει.

•	 Ο τόνος σημειώνεται πάνω στο τονιζόμενο φωνήεν (ακόμη και στις μονοσύλ λαβες
λέξεις, εφόσον ακούγεται).

Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

Φ Ω Ν Η Ε Ν Τ Α

a α αβτζής, πιλάφι 
ζόρισμα 

avdzís, piláfi 
zórizma

ai αϊ (μία συλλαβή) μαϊμούνι maimúñi

áι άι (μία συλλαβή) γκάιντα gáida

e ε ερίφης, ρεζίλι 
άντε 

erífis rezíλi 
áde 

i
ι 
η 
ει

ιμάμ, μιλέτι 
νταής 
αγκιάζει

imám, miléti 
daís 
adʒázi

o
ο 

-ω

όπα, σοβάς 
μπακάλικο 
μπαϊλντίζω

ópa, sovás, 
bakáλiko 
baildízo

u ου ουστ, πασούμι 
άχου 

úst, pasúmi 
áxu
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Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α

b μπ μπιτίζω, αραμπάς 
μπρέ

bitízo, arabás 
bré

d ντ νταούλι, άντε 
μπουντρούμι

daúλi, áde 
budrúmi

dz τζ τζάμι, ατζαμής dzámi, adzamís

δ δ δερβίσης 
κουτουράδα

δervísis 
kuturáδa

f φ φέσι, καφάσι, 
σεφτές

fési, kafási 
seftés

γ γ (+ α/ο/ου/σύμφ.) αγάς, μπόγος 
γούρι, μπαγλαμάς

aγás, bóγos 
γúri, baγlamás

ʒ
γ (+ ε/ι) 
γι (+ φων.) 
(β/ρ) ι (+ φων.)

γεραντίζω, 
ναργιλές, 
γιαπί, γιόκ, γιούχα 
χαβιάρι, 
αμπεριά

ʒeradízo, 
narʒilés 
ʒapí, ʒók, ʒúxa 
xavʒári, 
amberʒá

j

γ (+ ε/ι) (σπάνια)
γι (+ φων.) (σπάνια)

(δ/ζ/ρ) ι* (+ φων.)

ζαφτιγές, αγιζότι 
αγιάρι 
διαγουμίζω, 
ρακιδειό, τεζιάκι 
σουζιού, ριάλι

zaftijés, ajizóti 
ajári 
δjaγumízo, 
rat∫iδjó, tezját∫i 
suzjú, rjáλi

g
(βλ. και ŋg) γκ (+ α / ο / ου) γκαντέμης

τζιγκούνης
gadémis 
dzigúñis

dʒ 
(βλ. και 

ŋg̃)

γκ (+ ε / ι*) 
γκι (+ φων.)

γκέμι, 
ξίγκικος 
πεζεβέγκης 
γκιαούρης 
καραγκιουλές

dʒémi, 
ksídʒikos 
pezevéndʒis 
dʒaúris 
karadʒulés

g̃ γκ (+ ε / ι) (σπάνια) γκερεμέ, γκινίσι g̃eremé, g̃iñísi

θ θ θεριακλής, 
ντόρθια

θerʒakλís, 
dorθx̃a

k κ (+ α / ο / ου / 
σύμφ.) 

καρπούζα, κολάι 
κουβάς, 
σεκλέτι, ντεμέκ

karpúza, kolái 
kuvás, 
sekléti, demék
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Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

t∫ κ (+ ε / ι*) 
κι (+ φων.) 

κεφτές, κιτάπι 
ασίκης 
λεκιάζω, κιοτής 
κιούπι

t∫eftés, t∫itápi 
asít∫is 
let∫ázo, t∫otís 
t∫úpi

k̃ κ (+ ε / ι) (σπάνια) κεχρές, μπακίρι k̃exrés, bak̃íri 

ks ξ ξεφτιλίζω 
μαξούλι

kseftiλízo 
maksúλi

l λ (+ α/ε/ο/ου/σύμφ.)
λαπάς, λεμές 
μούσμουλο 
καλούπι, χαλκάς

lapás, lemés 
múzmulo 
kalúpi, xalkás

l ̃ λ (+ ι) (σπάνια) κιλίφι, ταλίμι  
τεκλίφι, τεσλίμι

k̃ilí̃fi, talí̃mı 
teklí̃fi, teslí̃mi

λ
λ (+ ι*) 
λλ (+ ι) 
λι* (+ φων.)

λιμάνι, παραλής 
μεταλλίκι 
τσουλιάζω

λimáni, paraλís 
metaλít∫i 
tsuλázo

m μ μεζές, αμανές 
κοτζάμ

mezés, amanés 
kodzám

mb -μπ- σόμπα sómba

mp -μπ- ζαμπαράς zamparás

n
ν (+ α/ε/ο/ου)
νι* (+ φων.)
(μ) ι* (+ φων.)

νάμι, μενεξές 
τσαγανό
χανούμη, αμάν
καζανιά
μπάμια

námi, meneksés 
tsaγanó
xanúmi, amán
kazañá
bámña

nd -ντ- γλέντι γléndi

ndz -ντζ- τέντζερης téndzeris

ŋg -γκ- / -γγ- (+ α)

μόνο στα:  
μάγγαλα, μαγκάλι 
μαγκαλιά,
φάλαγγας

máŋgala
maŋgáλi
maŋgaλá 
fálaŋgas

ŋg̃ -γκ- (ι) (σπάνια)
μόνο στα:  
μαγκίρι, γιαγκίνι 
(και ομόρριζα)

maŋg̃íri, ʒaŋg̃íñi

nt -ντ- τσάντα tsánta

p π παζάρι, λαπάς 
καπλαντίζω, ντιπ

pazári, lapás 
kapladízo, díp

ps ψ τεψί tepsí
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Φωνητικό 
σύμβολο  Γραφή Παραδείγματα Φωνητική 

μεταγραφή

r ρ ραχάτι, παράς 
εργένης, βούρ

raháti, parás 
erʒénis, vúr

s σ, σσ, ς σόι, τάσι, φιστίκι
χανούμισσα, αγάς

sói, tási, fistít∫i 
xanúmisa, aγás

t τ τόπι, ραχάτι 
στράφι, ούστ

tópi, raháti 
stráfi, úst

ts τσ, τς τσαΐλι, κατσίκα, 
οχρούτς

tsaíλi, katsíka 
oxrúts

v
β 

(ε)υ 

βεζίρης, κουβάς 
χάβρα 
κονεύω

vezíris, kuvás 
xávra 
konévo

x χ (+ α/ο/ου/σύμφ.) 
μαχαλάς, χοτζέτι 
χουνέρι 
μαχλέπι, βάχ

maxalás, 
xodzéti 
xunéri 
maxlépi, váx

∫

χ (+ ε / ι) 
χι (+ φων) 
(π /φ) ι (+ φων.) 
σ (+ κε/κι)

χερμπέτι, πεχίνι 
ταμαχιάρης  
χαρουπιά, ράφια 
πεσκέσι, πεσκίρι

∫erbéti, pe∫íñi 
tama∫áris 
xarup∫á, ráf∫a 
pe∫t∫ési, pe∫t∫íri

x̃ χ (+ ε/ι) (σπάνια) 
(θ/σ/τ) ι (+ φων.)

χελάλι, αχίρι 
κανάθια
τουλουμίσιος 
ζαφτιές

x̃eláλi, ax̃íri 
kanaθx̃a
tulumísx̃os 
zaftx̃és

z ζ 
σ (+ β/μ/μπ)

ζάφτι, μεζές, τζιζ 
τζισβές, ζόρισμα 
μπεσμπελής

záfti, mezés, 
dzíz 
dzizvés, 
zórizma 
bezbeλís




