
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συλλαβισμός είναι ο χωρισμός των λέξεων σε συλλαβές. 
 Ο συλλαβισμός ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
 Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν. 

π.χ.: έ-χω 

 

 Ένα φωνήεν μπορεί μόνο του να αποτελέσει συλλαβή μιας λέξης 

π.χ.: α-έ-ρας 

Αντίθετα, ένα ή περισσότερα σύμφωνα δεν μπορούν μόνα τους (χωρίς 

φωνήεν) να αποτελέσουν συλλαβή. 

 

 Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι [αη, οη, αϊ (άι), οϊ (όι)] και οι συνδυασμοί αυ  

και ευ δεν χωρίζονται. 

π.χ.: ου-ρα-νός, γάι-δα-ρος, ναύ-της, αη-δό-νι 

 

 Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο 

φωνήεν μόνο όταν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη. 

Π.χ. α-τμός (τμ → τμήμα) 

Διαφορετικά χωρίζονται: το πρώτο πάει με το φωνήεν που προηγείται και το 

δεύτερο με το φωνήεν που ακολουθεί. 

Π.χ. έρ-χο-μαι 

 

 Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με 

το ακόλουθο φωνήεν μόνο όταν αρχίζει ελληνική λέξη με τουλάχιστον τα δύο 

πρώτα από αυτά. 

π.χ.: α-στράφτω (στ → στέγη), σφυρί-χτρα (χτ → χτίζω)  

Διαφορετικά χωρίζονται: το πρώτο πάει με το φωνήεν που προηγείται και τα 

υπόλοιπα με το φωνήεν που ακολουθεί. 

π.χ.: άν-θρω-πος 

 

 Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται, δηλαδή το πρώτο πάει με το φωνήεν που 

προηγείται και το δεύτερο με το φωνήεν που ακολουθεί. 

Π.χ. φεγ-γάρι, σύν-νεφο 

 

 Τα δίψηφα σύμφωνα (μπ, ντ, γκ, τσ, τζ) δεν χωρίζονται, γιατί αρχίζει 

ελληνική λέξη από αυτά.  
π.χ.: α-μπέ-λι (μπαίνω), πέ-ντε (ντύνω), α-γκα-λιά (γκρεμίζω), κα-τσα-βί-δι 

(τσακίζω), τζί-τζι-κας (τζάμι) 

 

 

 



 

Ασκήσεις 

 

 

1. Συλλαβίστε τις παρακάτω λέξεις. 

 

  

 γράμμα: ............................ καρπούζι: ............................ 

 μαϊμού: ............................ ταράτσα: ............................. 

 Ιάκωβος: .......................... σπέρνω: ............................. 

 άμμος: ............................. ανόητος: ............................. 

 νεράιδα: ............................ κομπολόι: ............................ 

 εκκλησία: ........................... στριμωγμένος: ....................... 

 ανθοδέσμη: ......................... αλάνθαστος: ......................... 

 αστυνομία: .......................... γενναιότητα: ......................... 

 βαμβάκι: ............................ φαρμακείο: .......................... 

 θερμοκρασία: ........................ βόηθα: .............................. 

 Παρασκευή: ......................... έλλειψη: ............................. 

 παραγγελία: .......................... βαθμός: ............................. 

 αγκάθι: ............................... κάποιος: ............................. 

 έκθεση: ............................... σπρώχνω: ........................... 

  



2. Διορθώστε όσες λέξεις δεν έχουν συλλαβιστεί σωστά. Σε όσες είναι 

σωστές, σημειώστε ένα ✓. 

 

 ασ-τρο-νό-μος → ............................. 

 φε-γγά-ρι → .................................. 

 α-η-δό-νι → .................................. 

 σφυ-ρί-χτρα → ............................... 

 α-ύρι-ο → .................................... 

 ατ-μός → ..................................... 

 γε-ρά-κι-α → ................................. 

 πα-ρα-λία → .................................. 

 α-νε-μι-στή-ρας → ........................... 

 κα-τα-σκε-υή → .............................. 

 κάστ-ρο → .................................... 

 θα-λασ-σο-δα-ρμέ-νος → .....................  

 κο-ρό-ι-δο → ................................. 

 αμ-φι-βάλ-λω → ............................... 

 πα-ρά-δει-γμα → .............................. 
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