
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 

 

 

 

''Αγωγή ορθού λόγου για εκπαιδευτικούς: Η ένταξη 
της σε προπτυχιακό επίπεδο'' 

 
 
 

 

 

 

 

Φοιτήτρια: Κασκίρη Σταυρούλα ΑΕΜ: (3709) 
Επιβλέπων καθηγητής: Καμαρούδης Σταύρος 

Συν επιβλέπων: Τρύφων Μαυροπαλιάς 

 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

''Αγωγή ορθού λόγου για εκπαιδευτικούς: Η ένταξη 
της σε προπτυχιακό επίπεδο'' 
 

  



3 
 

Φύλλο Εξέτασης  
1. Επόπτης:_________________________________________________ 

Βαθμός: ____________________________  

Υπογραφή:   Ημερομηνία:  

2. Δεύτερος Βαθμολογητής: 

_________________________________________________  

Βαθμός: ____________________________  

Υπογραφή:   Ημερομηνία:  

Γενικός Βαθμός: ________________________________________  

Ο/η 

συγγραφέας  …………………………………………………………………………………

………. βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα 

προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στις εργασίες  τρίτων, 

όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας.  

Υπογραφή:  

Ημερομηνία: 



4 
 

Περιεχόμενα 

Περίληψη .......................................................................................................................................... 6 

Abstract ............................................................................................................................................ 7 

Πρόλογος: ......................................................................................................................................... 8 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ........................................................................................................................... 10 

Ορθοφωνία ................................................................................................................................. 10 

1.2 Αναπνοή και ανατομία του αναπνευστικού συστήματος ....................................................... 10 

1.3 Προφορικός λόγος του/της δασκάλου/ας στην τάξη .............................................................. 12 

1.4 Προπτυχιακή και μετέπειτα εκπαίδευση................................................................................ 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ........................................................................................................................ 14 

2.1 Άρθρωση ............................................................................................................................... 14 

2.2 Ατομικά μικρό-προβλήματα................................................................................................... 15 

Τραυλισμός ................................................................................................................................. 16 

2.4 Προφορά ............................................................................................................................... 17 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΦΩΝΗΣΗ ........................................................................................................... 22 

3.1: Η Ανατομία της φωνητικής συσκευής ................................................................................... 22 

3.2: Η παραγωγή της φωνής ........................................................................................................ 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ........................................................................................................................ 23 

Προτάσεις για τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία..................................................................... 23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ........................................................................................................................ 25 

Πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο ............................................................................................... 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ .............................................................................................................................. 27 

Έρευνα ........................................................................................................................................ 27 

Παράρτημα ..................................................................................................................................... 36 

Βιβλιογραφία – Ιστογραφία ............................................................................................................ 39 



5 
 

Ιστογραφία...................................................................................................................................... 40 

 



6 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει αλλά και να προτείνει τρόπους 
αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με δυσκολίες του προφορικού λόγου.  Τα 
πιο βασικά προβλήματα στην άρθρωση είναι ο τραυλισμός, ο ρωτακισμός και η 
δυσκολία στην προφορά του σίγμα.  Επίσης αναφέρονται τα λάθη που μπορεί να 
γίνονται από τους δασκάλους στην τάξη όσο αφορά την προφορά και στο ύφος.  Για 
την αποφυγή και εξάλειψη των παραπάνω προβλημάτων προτάθηκαν κάποιες ιδέες 
στην συγκεκριμένη εργασία που αφορούν το προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και 
προτάσεις για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του δασκάλου, μέσα στην τάξη.  
Επιπλέον στην εργασία περιλαμβάνεται και η ανατομική και φυσιολογική περιγραφή 
των κύριων οργάνων που συμμετέχουν στην παραγωγή της φωνής.  

Στη συνέχεια παρατίθεται μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά την 
εκφορά του λόγου των φοιτητών και ένα σύστημα αξιολόγησης που αφορά την 
προφορά, την απόδοση των νοημάτων και την απόδοση των συναισθημάτων.  

Για την καλύτερη κατανόηση της ορθοφωνίας και της θέσης που μπορεί να έχει ως 
μάθημα σε προπτυχιακό επίπεδο διενεργήθηκε προσωπική συνέντευξη με τον  
Ελλάδιο Χανδριώτη ο οποίος ασχολήθηκε ερευνητικά και διδακτικά με την Αγωγή του 
λόγου.       

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή του λόγου, προφορικός λόγος, ορθοφωνία, άρθρωση, τεχνική 
αναπνοή, επικοινωνία,  
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Abstract 

The goal of the present assignment is primarily to analyze as well as to suggest 

certain remedies about all voice impediments. The most common and basic issues in 

speech articulation are stuttering, rhoticism and difficulty in pronouncing the consonant 

sigma (“s”). Also cited are possible mistakes made in classrooms by teachers with 

regards to pronunciation and expression. This present project not only tackles the 

above frailties in recommending some ideas for the evasion and/or elimination of these 

issues, it also goes beyond that point in expressing recommendations about improving 

the teachers’ attitude in classrooms. All features of the task in hand revolve around 

undergraduate level of education. Furthermore, this project extends to the anatomic 

and physical description of the organs involved in voice production. 

Thereafter, along with the findings of the research about speech delivery 

amongst students, an evaluation plan is put forward that assesses pronunciation, the 

rendition of signs and the expression of sentiments. 

For the better understanding of orthophony and the position it should possess 

as a module at undergraduate level, a personal interview was held with Mr. Elladios 

Handriotis, who has personally been involved in researching and teaching the 

education of speech. 

 

Keywords: Εducation of speech, verbal speech,  Orthophony, articulation, tactical 

breathing, communication,.  
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Πρόλογος:  

 
Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας πραγματεύεται στο βασικό ρόλο που 

παίζει η αναπνοή στη φωνή και η θεραπεία των ελαττωμάτων της. Ο λόγος που 
επέλεξα αυτό το θέμα είναι το ότι μετά από τόσα χρόνια σπουδών, κατάλαβα το κύριο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δάσκαλοι, ηθοποιοί, πολιτικοί, καθηγητές, ιερωμένοι. 
Το πρόβλημα αυτό είναι το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν την αναπνοή τους όταν 
διαβάζουν ή όταν μιλούν.  

Σκοπός της εργασίας μου, λοιπόν, είναι να συλλέξω και να καταγράψω τις 
βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ένας δάσκαλός για την λειτουργία 
της αναπνοής ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί και να αποκτήσει μια ξεκούραστη γι’ 
αυτόν τεχνική. Εκτός όμως από αυτό, αυτή η εργασία θα ήθελα να γίνει ο «οδηγός» 
μου για την μετέπειτα πορεία μου στον ορθό προφορικό λόγο και να αποτελέσει μια 
πολύτιμη πρακτική βοήθεια που θα μπορώ να συμβουλεύομαι όταν θα το έχω ανάγκη.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Σταύρο 
Καμαρούδη και τον Τρύφωνα Μαυροπαλιά για τον χρόνο που διέθεσαν και με 
βοήθησαν καθώς και τις πολύτιμες συμβουλές τους. 

Επίσης θερμές ευχαριστίες στον Ελλάδιο Χανδριώτη που διέθεσε τον χρόνο 
του για τη διενέργεια της συνέντευξης, όπως και για το υλικό και τις πληροφορίες που 
μου πρόσφερε, οι οποίες βοήθησαν στην ολοκλήρωση της πτυχιακής μου. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς και φίλους για τη στήριξη τους όλο αυτό 
το διάστημα. 
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Εισαγωγή 

Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας της Αγωγής του λόγου, στηριζόμενη ως 
βάση στο συμπεριφορισμό, έχει ως κύριο μέλημά της τη στείρα μετάδοση 
γραμματικών και συντακτικών κανόνων, καθιστώντας τους μαθητές παθητικούς 
δέκτες. Αντίθετα η εποικοδομητική θεώρηση της διδασκαλίας εισηγείται τη θεώρηση 
της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας και τη μετατροπή της σε παιδοκεντρική.  Προς 
αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η ένταξη, σε προπτυχιακό 
επίπεδο, του μαθήματος της Αγωγής του Λόγου με σκοπό την κατάκτηση της 
ορθοφωνίας από τους μελλοντικούς δασκάλους. Έτσι ο δάσκαλος που θα κατέχει την 
ορθοφωνία θα μπορεί να την διδάξει και στους μαθητές του κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του μαθήματος.  

Η Πτυχιακή εργασία έχει ως κυρίαρχο θέμα: ''Αγωγή ορθού λόγου για 
εκπαιδευτικούς: Η ένταξή της σε προπτυχιακό επίπεδο'' και αποτελείται από 6 βασικά 
κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο: Αναφέρεται στο τι είναι ορθοφωνία. Πιο συγκεκριμένα 
επεξηγείται η λειτουργία της αναπνοής και η ανατομία του αναπνευστικού 
συστήματος. Έπειτα αναλύεται ο προφορικός λόγος του/της δασκάλου/ας στην τάξη 
καθώς  και το πόσο σημαντικό είναι ο δάσκαλος σε προπτυχιακό επίπεδο να έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί μαθήματα τα οποία θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει 
καλύτερο λόγο στην εκπαίδευση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο: Επεξηγείται η λειτουργία της άρθρωσης, αναφέρονται 
μερικά ατομικά μικροπροβλήματα και ορίζεται ο τραυλισμός όσον αφορά τον ορισμό 
του, ποια είναι τα αίτια και ποια η θεραπεία του. Και εξηγείται  πώς προφέρονται 
κάποιες λέξεις. 

Το τρίτο κεφάλαιο: Αναφέρεται στη φώνηση.  Πιο συγκεκριμένα στην ανατομία 
της φωνητικής συσκευής καθώς και πώς παράγεται η φωνή.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται προτάσεις για την τάξη - Λόγω της 
ποικιλίας των ανταποκρίσεων που μπορεί να έχει η φωνή του δασκάλου θα πρέπει να 
υπάρχει συνεχείς φροντίδα με τα μαθήματα ορθοφωνίας, αλλά και προσωπική 
ενασχόληση. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο: Πρόγραμμα σπουδών – Στόχοι και η ύλη του μαθήματος  

Στο έκτο κεφάλαιο: Έρευνα του Ελλάδιου Χανδριώτη για το συγκεκριμένο 
μάθημα. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη ενός συνταξιούχου φιλολόγου, 
που φοίτησε στο Φιλολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, καθώς και 
μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του φοίτησε σε δραματική σχολή στην Ελλάδα. 
(Ελλάδιος Χανδριώτης) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Ορθοφωνία 

 
Η ορθοφωνία σύμφωνα με τους ερευνητές είναι η σωστή εκφορά του 

προφορικού λόγου, όπως επισημαίνεται από την  Μαούνη, η οποία είναι καθηγήτρια 
Ορθοφωνίας . «Πιο συγκεκριμένα στη σωστή εκφορά των φθόγγων της ελληνικής 
γλώσσας, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και 
‘’χρωματισμό’’ των φράσεων».  Αναφέρει πως έχει μεγάλη διαφορά η ορθοφωνία από 
τη φωνητική. Η φωνητική μας μαθαίνει να τραγουδάμε σωστά τα φωνήεντα, και όχι 
πώς να προφέρουμε. Είναι πιο περίπλοκο το ζήτημα της άρθρωσης και η ορθοφωνία 
αναλαμβάνει να εντοπίζει την «πηγή» του κακού, που δεν αφορά το «τραγούδισμα» 
αλλά τη βάση της σωστής εκφοράς της ομιλίας. 

Για να επιτευχθεί η ορθοφωνία θα πρέπει να υπάρχει σωστή αναπνοή.  Η 
σωστή αναπνοή περιλαμβάνει τη διαφραγματική δηλαδή αναπνοή, που πηγάζει από 
χαμηλά στην κοιλιά και όχι τη στηθική αναπνοή. Στόχος, λοιπόν, είναι η κατάλληλη 
διαχείριση της διαφραγματικής αναπνοής ώστε να μπορεί κάποιος να εισπνέει 
περισσότερο όγκο αέρα και να εκπνέει με περισσότερο έλεγχο και διάρκεια.     

(Κόκουβας, 2013) 

 

 

1.2 Αναπνοή και ανατομία του αναπνευστικού συστήματος 
 

Πριν αναλυθεί η αναπνοή και ο λόγος, χρήσιμη θα ήταν η επεξήγησή τους 
για   τις απαραίτητες ανατομικές έννοιες για την καλύτερη κατανόηση.  Οι πνεύμονες, 
φτιαγμένοι από τέτοια ύλη που επιτρέπει την αυξομείωση τους με την είσοδο και την 
έξοδο του αέρα, βρίσκονται προστατευμένοι μέσα στην θωρακική κοιλότητα. Η 
τελευταία σχηματίζεται από δώδεκα ζεύγη πλευρών και το μεταξύ τους στέρνο. 
Ανάμεσα στις πλευρές βρίσκονται οι μεσοπλεύριοι μύες οι οποίοι μαζί με το διάφραγμα 
είναι οι κύριοι μύες που συντελούν στη λειτουργία της αναπνοής.  Το διάφραγμα είναι 
ένας μεγάλος μυς που εκτός από τη λειτουργία της αναπνοής εξυπηρετεί στον 
διαχωρισμό της θωρακικής κοιλότητας από την κοιλιακή.  Ο κάθε πνεύμονας 
συνδέεται με την τραχεία μέσω ενός κύριου βρόγχου, ο οποίος συνεχώς διακλαδίζεται 
και φτάνει τελικά μέχρι τις κυψελίδες που αποτελούν τη λειτουργική μονάδα του 
πνεύμονα.  Εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων, δηλαδή η πρόσληψη του οξυγόνου και η 
αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα. Κατά την εισπνοή ο αέρας εισέρχεται από τη 
ρίνα, μετακινείται στο λάρυγγα και τελικά μέσω της τραχείας εισέρχεται στους 
πνεύμονες και έτσι φτάνει στις κυψελίδες. Σ’ αυτή τη φάση το διάφραγμα κατέχεται και 
αυξάνεται ο όγκος των πνευμόνων λόγω του εισερχόμενου αέρα. Αντίθετα κατά την 
εκπνοή, όπου ο αέρας εξέρχεται, το διάφραγμα ανέρχεται και ο όγκος των πνευμόνων 
μειώνεται.  (Σάββας, σελ. : 343, 355-366, 1960) 
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  Εάν επεμβαίνει η βούληση τότε ο αέρας που βγαίνει από τους πνεύμονες 
βρίσκει κλεισμένη τη γλωττίδα, ερεθίζει τις ενωμένες φωνητικές χορδές του λάρυγγα 
και με την αυτόματη παλμική τους δόνηση μετατρέπεται σε φωνή. Με αυτό τον τρόπο 
είναι κατανοητό ότι η λειτουργία της αναπνοής εξυπηρετεί τόσο τη διατήρηση του 
ανθρώπου στη ζωή όσο και την παραγωγή της φωνής, που βοηθά στην επικοινωνία 
και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο όγκος αέρα που μπορεί να 
περιλάβουν οι πνεύμονες στη θέση της μεγαλύτερης δυνατής εισπνοής αναφέρεται 
ως ολική πνευμονική χωρητικότητα (Total lung capacity).  Η ζωτική χωρητικότητα 
(VC,Vital capacity) είναι η μεγαλύτερη ποσότητα αέρα την οποία μπορεί να εκπνεύσει 
ένα άτομο μετά από μια βαθιά εισπνοή και ισούται με το 75% περίπου της TLC.  Ο 
όγκος του αέρα που παραμένει στον πνεύμονα μετά το τέλος της μεγαλύτερης δυνατής 
εκπνευστικής προσπάθειας αποτελεί τον υπολειπόμενο όγκο αέρα (RV, Residual 
volume). Ο όγκος που εισπνέεται η εκπνέεται κατά τη διάρκεια μιας ήρεμης εισπνοής 
η εκπνοής ονομάζεται αναπνεόμενος όγκος (TV, Tidal volume), ενώ ο όγκος που 
καταλαμβάνει ο πνεύμονας στο τέλος μιας ήρεμης εκπνοής αποτελεί τη λειτουργική 
υπολειπόμενη χωρητικότητα  (FRC, Functional residual capacity).  Αυτή αποτελείται 
από τον εκπνευστικό εφεδρικό όγκο  (Expiratory reserve volume) και τον 
υπολειπόμενο όγκο αέρα. Ο εκπνευστικός εφεδρικός όγκος είναι όγκος του αέρα των 
οποίο μπορεί να εκπνεύσει το άτομο πέρα από το επίπεδο της ήρεμης εκπνοής. Τέλος 
ως εισπνευστική χωρητικότητα (IC, Inspiratory capacity) αναφέρεται ο όγκος του αέρα 
ο οποίος μπορεί να εισπνευστεί με βαθιά εισπνοή που αρχίζει από το επίπεδο της 
ήρεμης εκπνοής.   

(Τζιαμπίρη, Φυσιολογία του Ανθρώπου, σελίδες: 293-296, 2004). 

Ο δάσκαλος χρειάζεται την τεχνική αναπνοή τόσο για την άνεση κατά την 
εργασία όσο και για την άσκηση και βελτίωση του προφορικού λόγου. Η τεχνική 
αναπνοή ορίζεται ως η υποταγμένη στη βούληση λειτουργία όπου ελέγχεται ο 
εισερχόμενος και ρυθμίζεται ο εξερχόμενος αέρας από τους πνεύμονες. Τεχνική 
αναπνοή περιλαμβάνει την εισπνοή και εκπνοή. Η Τεχνική εισπνοή είναι η θεληματική 
διεύρυνση του θωρακικού τοιχώματος για την αυτόματη είσοδο του αέρα μέσα στους 
πνεύμονες.  Αυτή είναι η πρώτη φάση της αναπνοής η οποία με τη συνεχή εξάσκηση 
θα γίνει γρήγορη, αθόρυβη, αβίαστη και αρκετά πληθωρική σε αντίθεση με την κοινή 
εισπνοή η οποία είναι αργή και πολλές φορές θορυβώδεις. Στη συνέχεια επιτελείται η 
τεχνική εκπνοή στην οποία συμβαίνει η θεληματική στένωση του θωρακικού 
τοιχώματος και σύμπτυξη των πνευμόνων για την ρυθμιζόμενη έξοδο του αέρα απ’ 
αυτούς. Αυτή είναι η δεύτερη φάση της αναπνοής που διαφέρει από την κοινή εκπνοή 
στη διάρκεια η οποία θα είναι πολλαπλάσια και κατά την ένταση θα παρουσιάζει 
πλουσιότατη ποικιλία. 

(Αγωγή του λόγου: Ορθοφωνία,  Παπακωνσταντίνος, 1993). 

Οι ποσότητες αναπνεόμενου αέρα που απαιτούνται για τον σχηματισμό 
οποιασδήποτε φράσης ισοδυναμούν με δύο κυβικά εκατοστά.  Για να εξασφαλιστεί 
αυτό θα χρειαστεί να μεγαλώσει το εύρος του θωρακικού τοιχώματος.  Με την 
επαναληπτική πραγμάτωση αυτού του μεγαλώματος θα δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αναπνευστικής δραστηριότητας, δηλαδή την 
εισαγωγή και εξαγωγή αέρα από τους πνεύμονες σε μια δοσμένη στιγμή και κατά το 
δυνατό εκμεταλλεύσιμη ποσότητα αέρα χωρίς να επηρεαστεί ο εφεδρικός όγκος, 
καθώς αυτός είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της αναπνοϊκής ισορροπίας.  Λόγω 
του ότι η αναπνευστική δραστηριότητα επηρεάζεται δυσμενώς από κάποιους 
παράγοντες που θα αναφερθούν παρακάτω χρειάζεται ο δάσκαλος να έχει σωματική 
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και ψυχική υγεία. Οι παράγοντες αυτοί είναι η δυσπεψία, δυσεντερία, εξάντληση, 
υπερκόπωση, έλλειψη ύπνου, κατάχρηση φαγητών, ποτών και τσιγάρων, ψυχικές 
καταστάσεις φόβου και αγωνίας.  

(Παπακωνσταντίνος, 1993). 

 

1.3 Προφορικός λόγος του/της δασκάλου/ας στην τάξη 

 

Ο προφορικός λόγος διαιρείται σε άμεσο και έμμεσο. Ο άμεσος είναι αυτός που 
χρησιμοποιεί ο δάσκαλος καθώς περιλαμβάνει την συνομιλία ή τη συζήτηση, 
ανάγνωση, απαγγελία, ρητορική αλλά και την υποκριτική. Από την άλλη ο έμμεσος 
ακούγεται σε δίσκους γραμμοφώνου καθώς και σε ταινίες κινηθεάτρου ραδιοφώνου, 
θεάτρου σκιών, κουκλοθεάτρου, μαριονετών και τηλεόρασης.  (Παπακωνσταντίνος,  
1993). 

Ο δάσκαλος έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο για να 
προσελκύσει τα παιδιά και να γίνει πιο αποτελεσματική η διδασκαλία. Αρχικά 
χρειάζεται να γίνει μια σύντομη επανάληψη της προ απαιτούμενης μάθησης και η 
παρουσίαση του καινούριου υλικού. Στη συνέχεια η διδασκαλία θα πρέπει να είναι 
σαφής με αρκετές απαιτούμενες εξηγήσεις, θα πρέπει να γίνονται ερωτήσεις για τον 
έλεγχο της κατανόησης των μαθητών, επιπλέον ο δάσκαλος να καθοδηγεί τους 
μαθητές στις αρχικές πρακτικές ασκήσεις, καθώς και να παρέχει συστηματική 
επανατροφοδότηση και διορθωτική διδασκαλία. (D.H. Schunk, P.R.Pintrich, 
J.L.Meece, 2010).   

 
 

1.4 Προπτυχιακή και μετέπειτα εκπαίδευση 

 
Θα ήταν σημαντικό ο δάσκαλος σε προπτυχιακό επίπεδο να έχει τη δυνατότητα 

να παρακολουθεί μαθήματα τα οποία θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει καλύτερο λόγο 
στην εκπαίδευση. Δυστυχώς στο Παιδαγωγικό Τμήμα των πανεπιστημίων της 
Ελλάδας δεν περιλαμβάνονται μαθήματα για την κατάρτιση της ορθοφωνίας.  Από την 
άλλη, όμως, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για παρακολούθηση σεμιναρίων για την 
απόκτηση αυτής της δεξιότητας. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη το πολιτιστικό κέντρο 
Βαβυλωνία διοργανώνει σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, 
δικηγόρους, δημοσιογράφους, ηθοποιούς και γενικά σε όσους χρησιμοποιούν τον 
προφορικό λόγο. Αναλυτικότερα οι ενότητες του εργαστηρίου είναι: αναπνοή 
(διαφραγματική, ολική), εκφορά λόγου, τοποθέτηση φωνής, κανόνες προφοράς και 
πρακτική εφαρμογή, εκφορά φθόγγων – φωνητικά συνταιριάσματα και ασκήσεις 
αναπνοής.   (Φωτιάδου,  2017).  Επίσης σεμινάρια ορθοφωνίας και υποκριτικής που 
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, δικηγόρους και εν γένει όσους χρησιμοποιούν τον 
προφορικό λόγο διοργανώνονται και από την Ανωτέρα Δραματική Σχολή.    

(Δραματική Σχολή Θεατρική Τέχνη, 2017) 
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Στόχος όλων των σεμιναρίων που διοργανώνονται κατά καιρούς είναι η 
αξιοποίηση των φωνητικών και εκφραστικών ικανοτήτων, καθώς και η λύση των 
προβλημάτων της άρθρωσης στην καθημερινή ομιλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

2.1 Άρθρωση 

 
Ως άρθρωση ορίζεται η άνετη και με μαθηματική ακρίβεια φωνητική απόδοση 

της πραγματικής αξίας των γραμμάτων σε οποιαδήποτε συλλαβική τοποθέτηση τους 
μέσα στη λέξη για τη δημιουργία των φραστικών συνόλων που θα πληρούν όλους 
τους όρους της ακουστικής και τα οποία από αισθητική πλευρά θα είναι τέλεια. Η 
άρθρωση εξαρτάται από την τεχνική αναπνοή, το σχήμα του στόματος, τις κινήσεις 
της γνάθου, των χειλιών, των ρουθουνιών, της γλώσσας, της υπερώας και του 
φάρυγγα και από την ανεξαρτητοποίηση του λαιμού, τελικά ολοκληρώνεται με τη 
βελτιωμένη ακουστική αντίληψη και τη μεθοδευμένη άσκηση. Οι διαταραχές της 
άρθρωσης που μπορεί να παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός περιλαμβάνουν ορισμένα 
συμπτώματα, όπως το ότι οι ήχοι στις λέξεις μοιάζουν να έχουν παραμορφωθεί, να 
αλλάζουν παραλείπονται ή αυξάνονται.  Επίσης γίνεται δύσκολο για τους άλλους 
μαθητές να καταλάβουν τι λέει ο εκπαιδευτικός.  Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να υπάρξουν διαταραχές της φωνής περιλαμβανομένης της βραχνάδας, 
αλλαγής του τόνου της φωνής, όπως επίσης η φωνή να είναι πολύ δυνατή ή πολύ 
μαλακή. 

 (Παπακωνσταντίνoς, 1993). 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου ο δάσκαλος ευσυνείδητα η 
ασυνείδητα διαπράττει επικοινωνιακά λάθη. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι  η 
υπερβολική χρήση της προστακτικής, η τάση απειλής  των μαθητών στην προσπάθεια 
διαπαιδαγώγησης τους και εκλογίκευση όλων όσων αναφέρουν οι δάσκαλοι στους 
μαθητές. Επίσης οι κατευθύνσεις που δίνονται και οι απλουστεύσεις καθώς και ο 
υποτιθέμενος έπαινος και η έμμεση αυτοπροβολή. Τέλος η τάση ψυχολογικής 
ερμηνείας της συμπεριφοράς των μαθητών, ο σαρκασμός και η αγνόηση των 
προβλημάτων που θέτουν οι μαθητές.    

( Κουμαρόπουλος, 22 Νοεμβρίου, 2005) 

Σύμφωνα με την κ. Μαούνη, η διάρκεια των μαθημάτων ορθοφωνίας θα 
εξαρτηθεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα 
υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να προφέρουν σωστά το σίγμα (σιγματισμός) ή το 
ρο (ρωτακισμός), που μιλούν πολύ γρήγορα (ταχυλαλία) ή με ένρινο τρόπο. Αυτά τα 
προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και στη συνέχεια να γίνουν τα μαθήματα 
ορθοφωνίας.  Εάν όμως το άτομο βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση τότε πιθανόν να 
αρκούν έξι με οκτώ συναντήσεις με κάποιον ειδικό ορθοφωνίας. Τα μαθήματα θα 
προσφέρουν στο άτομο τις κατάλληλες βάσεις για σωστή στάση σώματος, καλή 
διαχείριση αναπνοής και ορθή άρθρωση των φθόγγων της ελληνικής γλώσσας.  

(Κόκουβας, 2013) 
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2.2 Ατομικά μικρό-προβλήματα  

 
Σύμφωνα με τους ειδικούς τα προβλήματα που προκύπτουν από την κακή 

διαχείριση του εισπνεόμενου αέρα έχουν επίπτωση στην άρθρωση όπως επίσης και 
σε ορισμένα όργανα του ατόμου, για παράδειγμα στις φωνητικές χορδές με 
αποτέλεσμα το βράγχος φωνής. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν με την 
ορθοφωνία και ταυτόχρονα να διορθωθεί και η ηχητική εικόνα. «Είναι λοιπόν αφενός 
θέμα υγείας και φυσιολογίας και αφετέρου θέμα αποτελεσματικότητας του λόγου, αυτό 
που θα μας οδηγήσει στην ανάγκη για μαθήματα ορθοφωνίας».  

(Μαούνη, καθηγήτρια Ορθοφωνίας).  

Τα λάθη που υπάρχουν σε μια διαταραχή άρθρωσης αφορούν φωνήματα και 
συλλαβές που παραλείπονται «λύβι αντί μολύβι», παραφράζονται «νεό αντί νερό», 
αντικαθίστανται «φέλω αντί θέλω» καθώς και ενθέσεις για παράδειγμα «φραγητό αντί 
φαγητό». Οι διαταραχές άρθρωσης επιτρέπονται μέχρι την ηλικία των 4 ½ - 5 ετών και 
πέραν της ηλικίας αυτής θα πρέπει να αποκατασταθούν με λογοθεραπεία πριν την 
έναρξη της σχολικής ζωής.    

(Μαρούσος)  

 
Ο σωστός σχηματισμός και προφορά του ημιφωνήματος «ρο». Αρχικά για την 

επιτυχία του πρέπει τη στιγμή της πτώσης της χαλαρωμένης γνάθου η γλώσσα 
τρέμοντας από το ηχητικό ρεύμα και με τις πίσω πλευρές της ακουμπισμένες στους 
πάνω τραπεζίτες, να αγγίξει με την υψωμένη και παλλόμενη άκρη της τα επάνω ούλα, 
ανοιγοκλείνοντας έτσι την στοματική κοιλότητα η οποία δεν επικοινωνεί με τους 
ρινικούς θαλάμους, γιατί η υπερώα με την οριζοντίωση της έχει κιόλας σφαλίσει τη 
δίοδο προς αυτούς. Με το εξακολουθητικό δε ανοιγοκλείσιμο της στοματικής 
κοιλότητας από τους κραδασμούς του άκρου της γλώσσας, ο αέρας ριπιζόμενος πάνω 
στα φατνία, θα προξενεί ένα αλληλοδιαδοχικό μουσικό ήχημα, που θα φτάνει στην 
ακοή μας με τη χαρακτηριστική απόχρωση του ημιφωνήματος ρο. 
(Παπακωνσταντίνος, 1993). 

Η θεραπεία  της προφοράς του ρο σύμφωνα με τον  Δημήτρη Μυράτ 
συγγραφέα του βιβλίου η Αγωγή του λόγου, 1979, χρειάζεται αρκετό καιρό και 
εξάσκηση. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ανοίγει χαλαρά το στόμα, τοποθετεί τη γλώσσα 
πίσω απ’ τα πάνω δόντια και προφέρει ένα συνεχές τρρρ… σαν να μιμείται 
σφυρίχτρα. Η άσκηση αυτή πρέπει κανονικά να διαρκέσει τρεις – τέσσερις εβδομάδες 
για μισή ώρα κάθε μέρα ή και περισσότερο. Στη συνέχεια προσθέτει φωνήεντα και 
δίφθογγους πάντα με ένα «τρ» μπροστά μεμονωμένα στην αρχή, ανάκατα μετά και 
τέλος γράφει λέξεις που αρχίζουν από τρ και τις απαγγέλει κατά τον ίδιο τρόπο. Όταν 
διαπιστωθεί πρόοδος προχωρεί σε φράσεις με πολλά «ρ» χωρίς να αρχίζουν από 
«τρ».  

Σχηματισμός του αφωνήματος σίγμα. Για την πραγμάτωση του συμφώνου 
αυτού χρειάζεται με το πλησίασμα των σαγονιών, η γλώσσα να δημιουργήσει ένα 
αυλακωτό κοίλωμα υψώνοντας τα πλάγια της στους πάνω τραπεζίτες, ενώ η 
χαμηλωμένη άκρη της ήρεμα να ακουμπά πίσω από τα κάτω μπροστινά δόντια 
στενεύοντας έτσι στο σημείο αυτό τη στοματική κοιλότητα.  Ταυτόχρονα το άηχο και 
ορμητικό ρεύμα της εκπνοής, μη μπορώντας να ξεφύγει προς τις ρινικές κοιλότητες, 
που την είσοδο τους την έχει ήδη φράξει το αυτόματο σήκωμα της μαλακής υπερώας, 
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διοχετεύεται συμπιεζόμενο στο αυλάκωμα της γλώσσας και θριβόμενο συνεχώς στις 
κοίτες του βγαίνει, προκαλώντας τον εξακολουθητικό ψίθυρο που χαρακτηρίζει το 
άφωνο σύμφωνο σίγμα.   

Η θεραπεία της δυσκολίας στην προφορά του σίγμα. Τοποθετείτε η άκρη της 
γλώσσας πίσω από τα κάτω δόντια και προφέρει αρχικά επίμονα ένα σίγμα άφωνο. Η 
άσκηση αυτή επαναλαμβάνετε τρεις – τέσσερις φορές της ημέρα κάθε φορά από ένα 
τέταρτο.  Όταν παρατηρηθεί πρόοδος προφέρει απανωτά πολλές φορές σα σα σα.. 
με γοργή εισπνοή και οικονομία στην εκπνοή. Και πάλι η διάρκεια σε αυτή την άσκηση 
θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα παρατηρηθεί. (Μυράτ, 1979).  

 

 

Τραυλισμός  

 

Επιπλέον το φαινόμενο του τραυλισμού αποτελεί μια διαταραχή του λόγου που 
χρήσιμο είναι να μελετηθεί και να θεραπευτεί. Ο τραυλισμός θεωρείται ως η διαταραχή 
της ροής του λόγου και εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος 
της αναπνοής, της φωνής και της άρθρωσης. Η διαταραχή συμβαίνει στην αρχή ή στο 
μέσο του λόγου είτε με επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών λέξεων, είτε 
με ένα επίμονο κόμπιασμα σε ένα φθόγγο. Σύμφωνα με τους Fuhring και Lettmayer 
υπάρχουν τρία είδη τραυλισμού, τα οποία είναι: ο εξελικτικός που παρουσιάζεται κατά 
την προσχολική ηλικία ως επανάληψη μιας συλλαβής ή σαν παρεμπόδιση της 
γλωσσικής ροής στο ξεκίνημα της ομιλίας. Όταν τα συμπτώματα αυτά ενισχυθούν από 
εξωτερικούς παράγοντες ο τραυλισμός καθίσταται μόνιμος και τα συμπτώματα είναι 
πιο έντονα. Το δεύτερο είδος είναι ο τραυματικός τραυλισμός που εμφανίζεται σε 
ενήλικες ως αποτέλεσμα ενός δυνατού ψυχικού σοκ. Τα συμπτώματα του 
εκδηλώνονται έντονα από την αρχή και υποχωρούν σε σύντομο χρονικό διάστημα με 
την κατάλληλη θεραπεία. Τέλος το τρίτο είδος είναι ο υστερικός τραυλισμός, ο οποίος 
εμφανίζεται μετά από ένα έντονο ψυχικό ερεθισμό ή από υστερική αφωνία και για τη 
θεραπεία του χρησιμοποιούνται μέθοδοι υποβολής και ηλεκτροθεραπεία 
(Δράκου,1991). 

 
Τα αίτια του τραυλισμού διακρίνονται σε γενικές παραμέτρους και σε επιμέρους 

ατομικούς παραμέτρους. Οι γενικοί παράμετροι περιλαμβάνουν την επιβράδυνση της 
εξελικτικής πορείας του κεντρικού νευρικού συστήματος, ιδιαιτερότητες της γλωσσικής 
εξέλιξης κατά την προσχολική ηλικία και κοινωνικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη 
γλωσσική εξέλιξη. Οι επιμέρους ατομικοί παράμετροι κατά τον Smolenski είναι η 
εγκεφαλική βλάβη, εξασθενημένη κα μη ορμονική λειτουργία του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, νευροπάθειες που στα συμπτώματα τους περιλαμβάνουν αυξημένη 
ερεθιστικότητα, μεταβολές στη φωνή στα αισθήματα, στις ορμές και στη θέληση, βίαιη 
επιβολή της δεξιοχειρίας. (Δράκου,1991). 

Η θεραπευτική προσέγγιση του τραυλισμού περιλαμβάνει την ψυχοθεραπεία, 
σύνθετη θεραπεία που περιλαμβάνει τόσο ψυχοθεραπευτικές όσο και 
λογοπαιδαγωγικές ασκήσεις. Από την άλλη η αντιμετώπιση του δασκάλου παίζει 
σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα θα ήταν χρήσιμο να μπορεί να διαθέσει λίγο 
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προσωπικό χρόνο στο παιδί έτσι ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία στη σχολική 
τάξη.  Επίσης συζητώντας μαζί του θα έχει την ευκαιρία να το γνωρίσει καλύτερα, να 
συζητήσει μαζί του το θέμα του τραυλισμού και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ 
τους. Το να αναγνωρίζει την ικανότητα του παιδιού σε άλλους τομείς θα βοηθήσει στη 
βελτίωση της αυτοεικόνας και στην αποδυνάμωση του τραυλισμού ως κεντρικού 
στοιχείου στη ζωή του παιδιού. 

 (Δημήτρης Μαρούσος) 

 

Πιο πρακτικά μέσα στην τάξη χρήσιμο είναι να ενθαρρύνεται η αργή ανάγνωση 
για να διευκολυνθεί το παιδί με τραυλισμό και η ενθάρρυνση του παιδιού για ανάγνωση 
ενώπιον της τάξης. Θα ήταν σωστό ο εκπαιδευτικός να αφήνει το μαθητή να μιλήσει 
και όχι να συμπληρώνει τα λόγια του παιδιού. Στη συνέχεια να φροντίσει ούτως ώστε 
οι υπόλοιποι μαθητές να ακούν με προσοχή τους συμμαθητές τους και να μην 
διακόπτουν. Ο εκπαιδευτικός να δείχνει ότι ακούει αυτό που του λέει ο μαθητής και 
πως δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος που το λέει.  (Scott). 

 
 
 

2.4 Προφορά  

 
Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνο, η προφορά αφορά τις ηχητικές αλλοιώσεις 

ορισμένων γραμμάτων μιας γλώσσας οι οποίες δίνουν στη γλώσσα μια ιδιαίτερη χροιά 
που συμβάλλει στην αισθητική της τελειοποίηση. Η προφορά είναι αυτή που δίνει τη 
δυνατότητα στον ακροατή να αντιληφθεί τη γλώσσα του ομιλητή.  Όσον αφορά την 
ελληνική γλώσσα οι αλλοιώσεις αυτές προέκυψαν από την ανάγκη αμεσότερης 
έκφρασης και που χαρακτηρίζουν τη ζωτικότητα της ομιλούμενης ελληνικής που 
επικράτησαν στην Αθήνα. Για την τελειοποίηση της προφοράς και κατ’ επέκταση την 
ικανότητας συντονισμού των οργάνων της φωνητικής συσκευής χρειάζονται οι εξής 
κανόνες προφοράς:  

Αρχικά το «β» ανάμεσα στα σύμφωνα «μ» και «δ» δεν προφέρεται.  Στη λέξη 
λάμβδα π.χ. το β, χάνεται και λέμε λάμδα.   

Στη συνέχεια τα δύο β «ββ» προφέρονται σαν ένα β, χωρίς αυτό βέβαια να 
μακραίνει σε διάρκεια, αλλά ούτε και να διακόπτεται, για παράδειγμα λέμε Σάβατο και 
όχι Σάβ/βατο, όπως επίσης αβάς και όχι αβ/βάς.   

Άλλος ένας κανόνας προφοράς είναι όταν τα δύο γ «γγ» ή το «γκ» στην αρχή 
της λέξης προφέρονται όπως το γερμανικό g, χωρίς να ακούγεται πριν από αυτό 
κανένα ν.  Η λέξη γγάστρι προφέρεται gάστρι και όχι νgαρίζω.   

Τα δύο γ (γγ) ή γκ στο μέσο της λέξης προφέρονται με ένα μικρό (υπεροϊκό) ν 
πριν από το g, που είναι μαλακότερο απ’ το αρχικό στο οποίο μεταβάλλονται. Το 
αγγείο π.χ. προφέρεται ανgείο, και όχι αgείο, το δε τσιγκέλι προφέρεται τσινgέλι και 
όχι τσινgέλι.   
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Όταν όμως τα δύο γ (γγ) ή γκ υπάρχουν σε δύο όμοιες διαδοχικά συλλαβές, 
τότε προφέρονται σαν το γερμανικό g, χωρίς η δεύτερη συλλαβή ναι παίρνει μπροστά 
της το υπερωικό ν. Π.χ. ο γκάγγαρος προφέρεται gαgαρος και όχι gάνgαρος.   

Όταν τα δύο γ (γγ) ή γκ υπάρχουν στο μέσο μιας λέξης και η λέξη αυτή αποτελεί 
τον αόριστο ενός ρήματος που αρχίζει από γγ ή γκ, τότε προφέρονται όπως και το 
αρχικό g. Το εκγάριζε για παράδειγμα προφέρεται εgάριζε και όχι ενgάριζε.  

Επίσης άλλος ένας κανόνας προφοράς είναι όταν τα δύο γ (γγ) ή γκ υπάρχουν 
στο μέσω μιας ελληνοποιημένης ξενικής λέξης, τότε ακολουθούν την προφορά του 
τόπου καταγωγής της. Λέμε δηλαδή ζιgολό και όχι ζινgολό.  Αλλά ανgαζέ και όχι 
αgαζέ.   

Όταν μια λέξη τελειώνει σε γ και η επόμενη αρχίζει από γ, τα δύο αυτά γ δεν 
προφέρονται σαν διπλό γ (γγ) ποτέ. Λέμε για παράδειγμα το ακδάγ (συνοικία) 
γαλήνεψε και όχι το ακδαgαλήνεψε.   

Το γ πριν από το ξ (στην ίδια λέξη) προφέρεται σαν υπερωικό ν, για παράδειγμα 
τη λέξη λύγξ την προφέρουμε λύνξ  και όχι λύγ/ξ, ούτε λύ/γγξ.  

Επιπρόσθετα το γ πριν από το χ, στο μέσο της λέξης προφέρεται σαν υπερωικό 
ν. Τις λέξεις π.χ. άγχος, εγχείρημα, συγχαρητήρια, και όχι άγ/χος, εγ/χείρημα, 
συγ/χαρητήρια.   

Η λήγουσα με το καταχρηστικό δίφθογγο ια, τόσο στις οξύτονες όσο και τις 
παροξύτονες λέξεις προφέρεται: Μετά τα σύμφωνα β, δ, θ, π, ρ, τ, φ, σαν για.  Θα 
πούμε δηλαδή κουνάβγια, πόδγια, τοπγία, αστέργια, σπίτγια, σκούφγια και μετά το μ 
σαν νια, για να πούμε δηλαδή ασκήμνια, λάμνια και όχι ασκήμγια, λάμγια.   

Τα δύο κ (κκ) προφέρονται σαν ένα κ.  Οι λέξεις για παράδειγμα κοκκάρι, 
κόκκινος, βερίκοκκο, θα προφερθούν σαν να ήταν γραμμένες με ένα κ, δηλαδή κοκάρι, 
κόκινος, βερίκοκο.  Ποτέ δεν προφέρονται κοκ/κάρι, κόκ/κινος.  

Παράλληλα το τελικό κ  του ουκ όταν ακολουθείται από λέξεις που αρχίζουν 
από α, ο, ου, διατηρεί την υπερωική προφορά το, όπως τις λέξεις άκατος, λακωνικός, 
ακούω, οπότε και θα πούμε ουκ αν, ουκ ούν, ουκ ων.   

Το τελικό κ του ουκ όταν ακολουθείται από λέξεις που αρχίζουν από ε, ι, 
μεταβάλλεται σε ουρανικό, όπως στις λέξεις άκεφος, φακίρης οπότε  θα πει ουκ-έστιν, 
ουκ-ήλθε, σαν να ήταν ενωμένα. 

Ακόμα τα δύο κ (κκ) μιας λέξης, που το πρώτο είναι προθετικό και το δεύτερο 
είναι του συνθετικού της προφέρονται διαφορετικά, όπως ακούγονται, δηλαδή στις 
φράσεις εκ Κύθνου, εκ Κερκύρας.  Θα πούμε λοιπόν εκ/κίνηση, εκ/κεντρικός, και όχι 
εκίνηση, εκεντρικός.   

Τα δυο κ (κκ) μιας λέξης, που το πρώτο είναι προσθετικό και το δεύτερο είναι 
του συνθετικού της (που αρχίζει από υπερωικό κ) προφέρονται σαν ένα κ το οποίο 
ανακόπτεται στην αρχή του σχηματισμού του και ευθύς αμέσως ολοκληρώνεται. Θα 
πούμε δηλαδή εκ/καθάρισις, εκ/κόπτω και όχι εκαθάρισις, εκόπτω.   

Στη συνέχεια τα δύο λ (λλ) όπως και τα δύο μ (μμ) ακούγονται σαν ένα, καθώς 
στις λέξεις κόλλα, πολλοί, όμμα, κομμάτι, που προφέρονται κόλα, πολύ, όμα, κομάτι.   
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Το λε προφέρεται σαν υπερωικό λε και όχι σαν λίε που είναι ουρανικό. Θα 
πούμε δηλαδή φίλες και όχι φιλίες. Το δε λίε προφέρετε σαν λίε και όχι σαν λε. Θα 
πούμε δηλαδή μιλίες και όχι μιλ/ες, μολιέρος και όχι μολέρος.  

Το σύμπλεγμα μπ στην αρχή των λέξεων προφέρετε σαν b.  Οι λέξεις δηλαδή 
μπορώ, μπίλια, μπουγάδα, προφέρονται bορώ, bιλια, bουγάδα, χωρίς δηλαδή να 
ακούγετε το μ καθόλου.   

Το μπ στη μέση της λέξης προφέρεται σαν το γερμανικό b, αλλά με ένα μικρό 
μ μπροστά του, λ. χ. ο καμπούρης προφέρετε καμbούρης και όχι καbούρης.  Θα πούμε 
συμ/bόσιον και όχι συ/bόσιον.   

Όταν το μπ υπάρχει σε δύο όμοιες διαδοχικά συλλαβές τότε προφέρεται και 
στις δύο σαν το γερμανικό b, χωρίς να πάρει η δεύτερη συλλαβή το μ μπροστά 
της.  Της λέξης για παράδειγμα μπομπότα, μπουμπουνιτό θα τις προφέρουμε bοbότα 
και bουbουνιτό και όχι bομbοτα, bουμbουνητό.   

Όταν το μπ υπάρχει στη μεση της λέξης και η λέξη αυτή αποτελεί τον άριστο 
ενός ρήματος που αρχίζει από μπ, τότε προφέρεται κανονικά, χωρίς το μικρό μ 
μπροστά από το b. Τους αορίστους έμπενα, έμπαζα θα προφέρονται έbενα, έbαζα και 
όχι έμbενα, έμbαζα.   

Όταν πρίν από τη λέξη που αρχίζει από μπ υπάρχει μια οποιαδήποτε πρόθεση, 
τότε το μπ προφέρετε σαν b καθαρό.  Οι λέξεις για παράδειγμα ξαναμπήκα, 
ξεμπερδεύω, θα προφερθούν ξαναbήκα και ξεbερδεύω.   

Όταν το μπ υπάρχει στη μέση μιας ελληνοποιημένης ξενικής λέξης, τότε 
ακολουθεί την προφορά του τόπου της καταγωγής της, π.χ τις λέξεις καμποτινός, 
ρομποτ θα τις προφέρουμε καbότινος, ροbότ και όχι καμ/bότινος, ρομ/bότ.   

Το μπ προφέρετε σαν μ και π ξεχωριστά στις ξενικές λέξεις που έχουν 
ελληνοποιηθεί και που διατηρούν την τοπική τους προφορά.  Θα πούμε λοιπόν 
κομ/πανία, σαμ/πανία και όχι κομ/bανια, σαμ/bανία, αλλά ούτε και κο/bανία, σα/bανία.   

Όταν το μ βρίσκεται μπροστά από το ψ, το ψ μεταβάλλετε σε σ.  Προφέρετε 
δηλαδή σαμ/σων και όχι σαμ/ψων, καμ/σις και όχι καμ/ψις.   

Τα δύο ν (νν) προφέρονται σαν ένα.  Άνα και όχι Άν/να.   

Το τελικό ν των λέξεων: μην, σαν πριν, δεν, αν τον, την μεταβάλλει  

α) Το αρχικό κ της επόμενης λέξης σε γερμανικό g, ενώ το ίδιο το ν μετατρέπεται σε 
υπερωικό, π.χ τη φράση τον καλό, την προφέρομε των gάλο, τη φράση μην κοιτάς την 
προφέρουμε μην gύττας.  

β) το αρχικό π της επόμενης λέξης σε γερμανικό b, ενώ και το ίδιο το ν μετατρέπεται 
σε υπερωικό, π.χ. τη φράση δεν παύω, την προφέρουμε δεν bαύω,  

γ) το αρχικό τ της επόμενης λέξης σε d γερμανικό, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπεται  και 
το ίδιο το ν σε υπερωικό, π.χ τη φράση σαν τότε την προφέρουμε σαν dότε,  

δ) το αρχικό ξ της επόμενης λέξης σε g γερμανικό και ζ ελληνικό μαζί, ενώ 
μετατρέπεται και το ίδιο το ν σε υπερωικό. Για παράδειγμα τη φράση δεν ξέρω την 
προφέρουμε δεν gζέρω και όχι δεν / ξέρω, 
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ε) Το αρχικό ψ της επόμενης λέξης σε b γερμανικό και ζ ελληνικό μαζί, ενώ 
μετατρέπεται και το ίδιο το ν σε υπερωικό. Τη φράση λοιπόν, την ψάθα, θα την 
προφέρουμε την bζάθα.   

Το τελικό ν των πολυσύλλαβων λέξεων καθώς και των ρημάτων, δεν επηρεάζει 
το αρχικό κ, π, τ, ξ, και ψ των επόμενων λέξεων, προφερόμενο πάντοτε χωριστά από 
αυτές, π.χ οι φράσεις ομορφοτέρων κοριτσιών, ανθρώπων περιέργων έκαναν τόπο, 
περισσοτέρων ξωτικών, έτρωγαν ψωμί προφέρονται χωριστά και όχι ομορφοτέρων 
gοριτσιών, ανθρώπων bεριέργων.   

Όταν τα φωνήματα ε και ι ακολουθούν το ν, διατηρούν την ακεραιότητά τους, 
χωρίς τη μεσολάβηση κανενός ι.  Θα προφέρουμε μήνες και όχι μήνιες, ενοικός και όχι 
ένιοικος, Μάνη και όχι Μάνιη. Το ν δηλαδή, θα είναι πάντοτε υπερωικό.  

Όταν τα φωνήματα ιε ακολουθούν το ν διατηρούν την υπόσταση τους κι εκείνο 
γίνεται ουρανικό, θα προφέρουμε κούνιες και όχι κούνες, ορφάνιες και όχι ορφανές.   

Το ντ στην αρχή της λέξης προφέρεται σαν d γερμανικό, π.χ. οι λέξεις νταμάρι, 
ντερέκι, ντουνιάς, προφέρονται dαμάρι, dερέκι, dουνιάς και όχι νdαμάρι, νdερέκι, 
νdουνιάς.  Χωρίς ν’ ακούγεται δηλαδή το ν καθόλου.  

Το ντ στη μέση της λέξης προφέρεται με ένα υπερωικό ν πριν από το d .  Οι 
λέξεις για παράδειγμα πέντε, μάντης, τεντώνω, προφέρονται πένdε, μάνdης,τενdώνω 
και όχι πεdε, μάdης, τεdώνω.   

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις περιπτώσεις που το ντ προήλθε από τη 
μετατροπή του δ σε d, π.χ. οι λέξεις άντρας=άνδρας, Αντρέας=Ανδρέας, θα 
προφερθούν άνdρας και όχι άdρας, Ανdρέας και όχι αdρέας.   

Όταν το ντ υπάρχει σε δυο όμοιες διαδοχικά συλλαβές προφέρεται και στις δύο 
σαν γερμανικό d, χωρίς η δεύτερη συλλαβή να παίρνει μπροστά της το υπερωικό ν. 
Οι λέξεις π.χ νταντά, Ντόντος, Ντίντι, προφέρονται Dαdά, dόdος, Dίdι. Όταν το ντ που 
υπάρχει στη μέση μιας λέξης αντιπροσωπεύει τον αόριστο ή τον παρατατικό ενός 
ρήματος που αρχίζει από ντ, προφέρεται όπως και οι λέξεις που αρχίζουν από ντ. 
Δηλαδή σαν γερμανικό d, χωρίς το υπερωικό ν μπροστά του, π.χ. τα ρήματα έντυσε, 
εντουμάνιασε θα ακουστούν έdυσε, εdουμάνιασε.   

Επίσης όταν το ντ, είναι η αρχή του δεύτερου συνθετικού μιας σύνθετης λέξης, 
προφέρεται σαν γερμανικό d, χωρίς κανένα ν πριν απ’ αυτό, π.χ. τις λέξεις ξεντύνω, 
ξαναντουφεκώ, τις προφέρουμε ξε/dύνω, ξανα/dουφεκώ και όχι ξεndύνω, 
ξανανdουφεκώ.   

Όταν το ντ υπάρχει στη μέση μιας ελληνοποιημένης ξενικής λέξης, ακολουθεί 
την προφορά του τόπου καταγωγής της προφερόμενο α) σαν d π.χ. τις λέξεις μαντάμ, 
πεντάλ , τις προφέρουμε μαdάμ, πεdάλ και όχι μανdάμ, πενdάλ και β) σαν ν και τ 
χωριστά όπως στις λέξεις καντάδα, κοντές που προφέρονται καν/τάδα, κόν/τες και όχι 
κανdάδα, κόνdες, ούτε πάλι ξα/dάδα, κο/dες.   

Το π ανάμεσα από τα σύμφωνα μ και τ δεν ακούγεται όπως π.χ. στις λέξεις 
πεμπτουσία, σύμπτωση, καμπτήρες, που προφέρονται πεμτουσία, σύμτωση, 
καμτήρες.   

Τα δύο π (ππ) ακούγονται σαν ένα, όπως στις λέξεις παππάς, κάππα, 
παππούς, που προφέρονται παπάς, κάπα, παπούς. 
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Τα δύο ρ (ρρ) καθώς και τα δύο σ (σς) ακούγονται σαν ένα ρ ή σ, όπως στις 
λέξεις κάρρα, άρρητος, αρρωσταίνω, θάλασσα, κισσός, νήσσαι, που προφέρονται 
κάρα, άρητος, αρωσταίνω, θάλασα, κισός, νήσαι. 

Το σ στην αρχή ή στη μέση μιας λέξης, όταν ακολουθείται από β, γ, δ, λ, μ, ν, 
ρ, προφέρεται σαν ηχηρό ζ, όπως στις λέξεις σβούρα, σγουρός, προσδίδω, εισλάμπω, 
σμάρι, προσνεύω, εισροή, που προφέρονται ζβούρα, ζγουρός, προζδίζω, εισλάμπω, 
ζμάρι, προζνεύω, ειζροή.  

Το σ όμως προφέρεται πάντοτε σαν σ στις ξενικές λέξεις και ακολουθείται από 
ηχηρό σύμφωνο.  Οι λέξεις Σβάρτς, Σλοβενία, Σλήμαν, κισμέτ, σνόμπ, προφέρονται 
Σ/βάρτς, Σ/λοβενία, Σ/λήμαν, κις/μέτ, σ/νόμπ και όχι Ζβάρτς, Ζλοβενία, Ζλήμαν, κιζμέτ, 
ζνόμπ. 

Το τελικό ς προφέρεται σαν ζ, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από β, γ, δ, λ, μ, ν, 
ρ, γκ, μπ, ντ, όπως στις φράσεις τους βουβούς, τις γίδες τις μέρες, τους λέω, της νέας, 
τους ρωτώ, τους γκαβούς, ας μπούν, ως ντάμες, που προφέρονται τουζ βουβούς, τιζ 
γίδες, τιζ μέρες, τουζ λέω, τηζ νέας, τουζ ρωτώ, τουζ γκαβούς, αζ μπούν, ωζ ντάμες. 

Τα δύο τ (ττ) προφέρονται σαν ένα, π.χ. θάλατα και όχι θάλατ/τα, ήτα και όχι 
ήτ/τα. 

Το υ όταν προφέρεται σαν φ και ακολουθείται από φ, χάνεται.  Οι λέξεις ευφυής, 
ευφωνία, θα προφερθούν ευφυής, εφωνία και όχι ευ/φυής, ευ/φωνία. 

Έπειτα από το δ δεν προφέρεται συνήθως καταχρηστική δίφθογγος, και τότε 
τα δύο φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά, π.χ. δι/ότι και όχι διότι, δι/αβάλλω και όχι 
διαβάλλω, Δι/ογένης και όχι Διογένης. 

Έπειτα από δύο σύμφωνα, που το δεύτερο τους είναι ρ, δεν προφέρεται 
(συνήθως) καταχρηστική δίφθογγος και τότε τα δύο φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά, 
π.χ μ μητρι/α, πετρι/ά, Ανδρι/ατική, αγρι/άδα, Οβρι/ός. 

Μετά το μ, το καταχρηστικό ιο διαβάζεται ξεχωριστά, π.χ. τίμ/ι/ος, 
Πανεπιστήμ/ι/ο.  Το ίδιο ισχύει δε και μετά το π, π.χ. ηθοπο/ός και όχι ηθοποιός. 

Τέλος το χ πριν από τα ι και ε προφέρεται ουρανικά. Θα πούμε δηλαδή ουχ 
ήττον, ουχ ευρέθη έτσι που το τελικό χ να ενώνεται με το αρχικό ι ή ε σε μια συλλαβή 
ουρανική, όπως το χι και το χε. 

(Παπακωνσταντίνος, 1993). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΦΩΝΗΣΗ 

 

 
3.1: Η Ανατομία της φωνητικής συσκευής 

 

Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει η Φωνή  η οποία ορίζεται 
ως το σύνολο των διαμορφωμένων ήχων και θορύβων που παράγει η φωνητική 
συσκευή με την ενέργεια του ελεγχόμενου από τη βούληση εκπνευστικού ρεύματος. 
Κάποια στοιχεία ανατομίας της φωνητικής συσκευής θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν 
σ’ αυτό το σημείο.   

 
Η φωνητική συσκευή αποτελείται από τον λάρυγγα και τις φωνητικές χορδές.  Ο 

λάρυγγας είναι ένας αεραγωγός σωλήνας σχήματος κλεψύδρας που σχηματίζεται από 
εννιά χόνδρους (τρία ζεύγη και τρεις μονούς) οι οποίοι είναι θυρεοειδής, επιγλωττίδα, 
κρικοειδής, δύο αρυταινοειδείς, δύο σφηνοειδείς και δύο κερατοειδείς. Αυτοί οι χόνδροι 
ενώνονται μεταξύ τους μέσω αρθρώσεων και επάνω σ’ αυτούς προσφύονται οι μύες 
του λάρυγγα.  Οι συσπάσεις και διαστολές των μυών συντελούν στην προς τα άνω και 
κάτω κίνηση του λάρυγγα καθώς και στην αλλοίωση του σχήματος, του μεγέθους, του 
πάχους και της διάταξης των φωνητικών χορδών. Οι φωνητικές χορδές συνιστούν 
πτυχές του βλεννογόνου που ξεκινούν από την μπροστινή γωνία του θυρεοειδή 
χόνδρου και καταλήγουν ελεύθερες πίσω στους δύο αρυτενοειδείς χόνδρους. Η 
γλωττίδα αποτελεί το διάστημα μεταξύ των δύο φωνητικών χορδών που εμφανίζεται 
κατά την αναπνοή και εξαφανίζεται κατά την φώνηση και ημιφώνηση. (Σάββα, 1996). 

 
 

3.2: Η παραγωγή της φωνής 
 

Η παραγωγή της φωνής είναι ένα αεροδυναμικό φαινόμενο το οποίο εξαρτάται 
από την αναπνοή. Πιο συγκεκριμένα κατά την εκπνοή ο αέρας που εξωθείται από τους 
πνεύμονες προσκρούει στις φωνητικές χορδές, τις θέτει σε κραδασμό και παράγει το 
θεμέλιο ήχο, ο οποίος ενισχύεται στις φαρυγγικές κοιλότητες και περνά στα 
φθογγοπλαστικά όργανα που είναι η γλώσσα και τα χείλη, όπου και μορφώνεται σε 
φθόγγο. Οι φωνητικές χορδές ανοίγουν πρώτα στο κάτω μέρος και στη συνέχεια στο 
άνω, η διαδικασία της σύγκλεισης γίνεται με την ίδια σειρά. Η δράση αυτή 
εξασφαλίζεται από τις αεροδυναμικές τάσεις του αναπνευστικού συστήματος και την 
μυοελαστικότητα των φωνητικών χορδών. Επομένως η παραγωγή της φωνής είναι 
ουσιαστικά το αποτέλεσμα της δόνησης των φωνητικών χορδών, εφόσον η φώνηση 
σχετίζετε με την αναπνοή αυτή θα πρέπει να είναι ήρεμη ούτως ώστε να τεθούν οι 
φωνητικές χορδές σε σωστή λειτουργία και να παράγουν τον ήχο  (Σώχος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
 
 Προτάσεις για τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία 

Η φωνή είναι σημαντική για τον κάθε άνθρωπο αλλά ιδιαίτερα για έναν δάσκαλο 
κατέχει μια σπουδαία θέση.  Η φωνή του δασκάλου μπορεί να είναι είτε ελκυστική, είτε 
αποκρουστική. Η χροιά της φωνής του μπορεί να προσελκύσει τους μαθητές και να 
τους ευχαριστήσει, μπορεί όμως να είναι τέτοια που θα τους δυσαρεστήσει και θα τους 
απομακρύνει. Λόγω της ποικιλίας των ανταποκρίσεων που μπορεί να έχει η φωνή του 
δασκάλου θα πρέπει να υπάρχει συνεχείς φροντίδα με τα μαθήματα ορθοφωνίας αλλά 
και προσωπική ενασχόληση. 

Επιπλέον η στάση του σώματος αλλά και οι κινήσεις του δασκάλου κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας βοηθούν το εκπαιδευτικό έργο. Πρέπει τόσο οι λόγοι του, 
όσο και οι κινήσεις του να έχουν ένα μέτρο ηρεμίας, ευπρέπειας και τάξεως. Να 
εκφράζεται καθαρά, εύληπτα, σύντομα, με ακρίβεια, με σαφήνεια, να 
κυριολεκτεί.  Δυστυχώς ορισμένες φορές ο δάσκαλος καταλαμβάνεται από θυμό και 
αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στους μαθητές του. Μέσα στο θυμό το ύψος της φωνής 
του ανεβαίνει και επιπλέον το λεξιλόγιο όπως και οι εκφράσεις του δεν αρμόζουν σε 
ένα δάσκαλο.  

Το βλέμμα του εκπαιδευτικού διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην παιδαγωγική 
επικοινωνία.  Τα άφωνα μηνύματα, η στάση του σώματος, η γενικότερη έκφραση του 
προσώπου και το βλέμμα βοηθούν στην επικοινωνία, ορισμένες φορές, περισσότερο 
ακόμη και από την λεκτική επικοινωνία. Τα μάτια αντανακλούν τη δύναμη, την 
κατάσταση και την ποιότητα του ψυχισμού. «Υπάρχουν βλέμματα και βλέμματα. 
Βλέμματα που συναντούν ή αποφεύγουν τον άλλο. Βλέμματα που φανερώνουν τον 
πόθο του άλλου για τον άνθρωπο, για το θεό, για τον έρωτα, για την φιλία.  Βλέμματα 
που φανερώνουν θαυμασμό, μελαγχολία, δέος, ταραχή, άγχος, ευτυχία. Όταν 
διασταυρώνονται τα βλέμματα ίσως εκφράζουν μηνύματα πιο ισχυρά από κάθε 
λεκτική επικοινωνία. Το βλέμμα του δασκάλου πρέπει να «αγκαλιάζει» όλους τους 
μαθητές. Πολλές φορές θα χρειαστεί να «μιλήσει» σε κάποιους μαθητές μόνο με το 
βλέμμα του.  Πότε επιτέλους τα σχολεία θα γίνουν γελαστά με 
εμπνευσμένους δασκάλους, να πλάθουν ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, 
εύθυμους και ευτυχισμένους;  Αχ. πότε «οι μαθητές μας άγγελοι να γενούνε;» 
(Μπαβέλης). 

Το ύφος του δασκάλου δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρό και να 
αφήνει περιθώρια αυθορμητισμού στα παιδιά. Το ύφος του δασκάλου δεν θα πρέπει 
να είναι γραφειοκρατικό και τυπικό, αλλά προσιτό και χαμογελαστό, ούτως ώστε να 
δημιουργεί ένα κλίμα γαλήνιο για να έχει ένα καλύτερο διδακτικό αποτέλεσμα. Τέλος 
θα πρέπει ο δάσκαλος να προετοιμάζετε με το κατάλληλο υλικό για το μάθημα, ούτως 
ώστε να είναι πιο ήρεμος και να καταφέρει να τραβήξει την προσοχή των παιδιών. 
Στην αντίθετη περίπτωση που ο δάσκαλος θα είναι απροετοίμαστος αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να χάνει τον έλεγχο, να εκνευρίζεται και να αλλάζει ο τόνος της φωνής 
του. 

(Μπαβέλης)   
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Ο τόνος της φωνής σύμφωνα με το βιβλίο Αγωγή του λόγου, του Νίκου 
Παπακωνσταντίνου, ορίζεται ως η δυνατότερη εκφορά της συλλαβής μιας λέξης.  Ο 
τόνος του δασκάλου πρέπει να είναι σαφής για να μην επηρεάζει τη σημασία των 
δισύλλαβων λέξεων. Για παράδειγμα πέτο-πετώ, φίλε-φιλέ.  Κυρίως για τους 
Γυμναστές η σωστή χρήση του τόνου αλλά και η ένταση της φωνής έχει σημασία για 
την καλύτερη απόδοση και συγκέντρωση. Επιπλέον καλό είναι ο τόνος να είναι ήρεμος 
και χωρίς βιασύνη, γιατί έτσι θα ευχαριστήσει περισσότερο τους μαθητές και ο ίδιος 
δεν θα κουραστεί.   

Όσο αφορά την παύση η οποία είναι η διακοπή για ένα χρονικό διάστημα της 
ροής του λόγου, είναι απαραίτητη στους ομιλητές ούτως ώστε να ανανεώσουν τον 
αέρα των πνευμόνων και να συγκεντρώσουν τις σκέψεις τους για να εκφράσουν 
σωστά τα όσα θέλουν να πουν.  Είναι επίσης απαραίτητη και στους ακροατές στην 
προκειμένη περίπτωση τους μαθητές για να κατανοήσουν τα όσα άκουσαν μέχρι 
στιγμής και να προετοιμαστούν, να δεχτούν τα όσα θα ακολουθήσουν. Για παράδειγμα 
αυτό που θέλω να καταλάβετέ είναι (παύση)..  

Ο ρυθμός του λόγου καθορίζει τον τρόπο που οι διάρκειες των συλλαβών 
διαδέχονται η μια την άλλη.  Η ρυθμικότητα του δασκάλου παίζει σπουδαίο ρόλο για 
την ανταπόκριση που θα έχει από τους μαθητές του και για το αν θα κερδίσει την 
προσοχή τους. Με την εναλλαγή του ρυθμού θα καταστήσει το μάθημα πιο ζωντανό 
και έτσι η προσοχή των μαθητών θα μείνει συγκεντρωμένη στα λόγια του.   

Η σαφήνεια των λόγων του δασκάλου είναι απαραίτητη για την πλήρη απόδοση 
του θέματος το οποίο διδάσκει. Το αν κατέχει την σαφήνεια εξαρτάται από τον βαθμό 
στον οποίο κατέχει το θέμα του, από τη φαντασία, την κρίση και την καλλιέργεια του 
και από την πείρα και την τεχνική του κατάρτιση. Επίσης μπορεί να επηρεαστεί από 
την αλλοίωση της φωνής είτε λόγω βραχνιάσματος είτε κόπωσης, καθώς και από τη 
σύγχυση του ομιλητή.      

Σημαντικό είναι ο δάσκαλος να έχει φυσικότητα στον προφορικό του λόγο για 
να μην αλλοιώνει την αλήθεια, έτσι ώστε οι μαθητές του να αντιλαμβάνονται τη 
γνησιότητα της ύπαρξής του. Επίσης η ζεστασιά που θα έχει στην έκφραση του και θα 
βγαίνει από την ψυχή του θα βοηθήσει στην πνευματική σύνδεση του με τα παιδιά. 

Η πειστικότητα του λόγου είναι ένα στοιχείο απαραίτητο στο δάσκαλο για να 
διατηρήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές του οι οποίοι δεν πρέπει να 
αμφιβάλλουν για τα λεγόμενα του.  (Παπακωνσταντίνου, 1993). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

 

Πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα και η ύλη του μαθήματος Αγωγή του 

λόγου που εισάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο το 1987-1988. 

Το μάθημα διδάσκει την τεχνική της προφοράς με σωστή φωνή και άρθρωση και 
της ανάγνωσης, με νόημα ή χρώμα, με πειστικότητα. Στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
Κύπρου αναφέρονται οι παρακάτω στόχοι για το μάθημα.  

 
 Ως αποτέλεσμα του μαθήματος αναμένεται ότι ο φοιτητής: Θα έχει 

καταπολεμήσει και διορθώσει σφάλματα της ομιλίας του που δεν οφείλονται σε 
οργανικές ασθένειες.   

 Επίσης θα έχει κανονική, άνετη παραγωγή φωνής, πλουτισμό της φωνής σε 
χρώμα (μέταλλο) και ένταση.  

 Στη συνέχεια θα έχει τεχνική, αβίαστη και ακριβολογημένη μόρφωση το 
φθόγγου, εύκολη και καλόηχη άρθρωση δίφθογγων, συμπλεγμάτων, 
συλλαβών λέξεων και φράσεων.  

 Ακόμα θα αποδίδει με επιτυχία και άνεση και τα λεπτότερα νοήματα του λόγου.  
 Καθώς και να αποδίδει με κατάλληλο ρυθμό και συναίσθημα, με αναπλαστική 

δύναμη και πειστικότητα λόγο πεζό ή έμμετρο οποιουδήποτε χαρακτήρα. 
(Σχέδιο εργασίας, Χανδριώτη, 1987-1988). 

 

 
Η ύλη του μαθήματος είναι η εξής: 

 Η σημασία της αγωγής του λόγου, δηλαδή τις γνώμες ειδικών και των ίδιων των 
φοιτητών.  

 Οι αδυναμίες στην εκφορά του λόγου (της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου).  
 Η ορθοφωνία και η άρθρωση.  
 Άσκηση στην ορθοφωνία για ελεγχόμενη αναπνοή, παραγωγή και τοποθέτηση 

φωνής και εμπλουτισμού της φωνής σε «μέταλλο». 
 Η άσκηση στην άρθρωση των φωνηέντων, των συμφώνων σ, ξ, ψ,  τς, ρ, ν, 

των δίφθογγων ια, ιε και διάφορων συμπλεγμάτων.   
 Οι παύσεις και ο τονισμός. 
 Η έκφραση των σχημάτων του λόγου.  
 Η άσκηση στη νοηματική ανάγνωση (παύσεις, τονισμό, σχήματα λόγου).  
 Η χρωματική απόδοση κειμένου (συναίσθημα, ρυθμός, υπόδηση ρόλου). 
 Άσκηση στη χρωματική ανάγνωση.  
 Η ανάγνωση του έμμετρου λόγου (ακουστικός τόνος, χασοτόνισμα, 

διασκελισμός στίχου, ομοιοκαταληξία). 
 Άσκηση στην ανάγνωση του έμμετρου λόγου. 
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 Κριτική και σχολιασμός ηχογραφημένων απαγγελιών. (Σχέδιο εργασίας, 
Χανδριώτη, 1987-1988). 

 

 

Ο τρόπος διδασκαλίας προτείνεται ως εξής: 

 Διάλογος – εισήγηση στον καθηγητή.  
 Ακρόαση ηχογραφημένων απαγγελιών, κριτική και σχολιασμός. 
 Άσκηση των φοιτητών – διάλογος. (Σχέδιο εργασίας, Χανδριώτη, 1987-1988). 

 
Δυστυχώς το μάθημα της Αγωγής του λόγου έχει πλέον αφαιρεθεί από το 

πρόγραμμα σπουδών και έτσι δεν διδάσκεται τα τελευταία χρόνια. Χρήσιμο θα ήταν 
να γίνει η προσπάθεια επανένταξης του μαθήματος στο πρόγραμμα του 
Πανεπιστημίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 
 

Έρευνα 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας του Ελλάδιου 
Χανδριώτη που έγινε στη Λευκωσία 1988. 

Τα αποτελέσματα μιας συστηματικής αγωγής (έστω μόνο από 30 
σαρανταπεντάλεπτα μαθήματα) είναι αγαθά και έκδηλα. Η αξιολόγηση δείχνει πως ο 
σπουδαστής που διδάχθηκε κι ασκήθηκε στην εκφορά του λόγου δεν έχει μόνο 
αμβλύνει τις αδυναμίες του, αλλά έχει αποκτήσει και λίγα ή πολλά από τα ακόλουθα 
γνωρίσματα: Αρχικά να έχει σωστή άρθρωση συμφώνων, να προσέχει στην άρθρωση 
των καταλήξεων, δεν έχει όμως αρκετή άνεση. Επίσης να έχει γενικά σωστή άρθρωση, 
να διορθώνει τους μαθητές που δεν μιλούν καθαρά, να έχει σωστή (εθνική) προφορά 
και να διορθώνει τα παιδιά που μιλούν ιδιωματικά στην τάξη.  Επιπλέον να διαβάζει 
ορθοφωνικά, αλλά χωρίς ποικιλία και ζωντάνια. Να κάνει σωστές αλλαγές και 
μεταβάσεις, να διορθώνει τα παιδιά στον εμφαντικό τονισμό, να έχει ρέουσα ομιλία ή 
ανάγνωση, να έχει κανονικό ρυθμό λόγου. Χρησιμοποιεί χαμηλή νότα που κάποτε 
βοηθά στην πρόκληση ενδιαφέροντος. Αναντίρρητα να μιλά χαμηλά, ήρεμα και να 
δημιουργεί υποβολή για να καθηλώνει τα παιδιά.  Έχει κάποια αμεσότητα, 
ομιλητικότητα και επικοινωνία, ζωντάνια και ποικιλία ύφους (συγκρατεί την προσοχή 
των παιδιών). Παράλληλα είναι συγκεντρωμένος ως το τέλος της απόδοσης του 
κειμένου, διορθώνει τα παιδιά για μια πιο καθαρή και χρωματική απαγγελία. Διαβάζει 
συχνά με χρώμα, με κάποια υποβλητικότητα, αλλά χωρίς ποικιλία (γι’ αυτό και δεν 
συγκρατεί όλα τα παιδιά). Έπειτα έχει χρώμα, ρυθμό, άρθρωση σωστή και φωνή 
ωραία όπου της λείπει μόνο η άνεση.  Έχει ερμηνευτικά και θεατρικά προσόντα, 
ζωντάνια, της λείπει η υποβλητικότητα. 

 Παράλληλα έχει ποικιλία, ώστε όλα τα παιδιά προσέχουν. Αφηγείται 
προσέχοντας στην άρθρωση και χρωματίζοντας, ώστε όλα τα παιδιά προσέχουν, έχει 
μιμική ικανότητα και ηθοποιία, έχει λιτή (όχι υπερβολική) υποκριτική, έχει πολλή 
υποκριτική ώστε όλα τα παιδιά προσέχουν. Έπειτα δημιουργεί μια θαυμαστή 
υποβλητικότητα και ατμόσφαιρα, κάνει ανώτερης ποιότητας αφήγηση, έχει 
εντυπωσιακή αφήγηση και κρατά την προσοχή των παιδιών (σε αξιοθαύμαστο 
βαθμό).  

Επιπρόσθετα έχει παραστατική εκφραστική ικανότητα, ζωντάνια, θεατρικότητα 
ώστε τα παιδιά καθηλώνονται.  Είναι πολύ πειστική, αληθινή ζει όσα λέει, έχει πολλή 
υποκριτική, ζωντάνια, πειστικότητα, ώστε τα παιδιά προσέχουν πραγματικά, 
φρονηματίζονται και χειροκροτούν, για παράδειγμα «Όταν ο κυνηγός έρχεται τιμωρός 
της πονηρής αλεπούς». Ταυτόχρονα διαβάζει με χρώμα, με ποικιλία, με αλλαγή 
φωνής στο διάλογο, διορθώνει σφάλματα των μαθητών στο διασκελισμό 
στίχων. Τέλος, διορθώνει ποικίλα σφάλματα (φάγωμα φωνηέντων, κυπριακή 
προφορά, διακοπή και επανάληψη λέξης, φάγωμα συλλαβής, αρρυθμία, 
πανηγυρικότητα, σκαμπανεβάσματα) και έγινε η καλύτερη. Έτσι στην περίπτωση της 
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δείχτηκε όλη η έκταση της αναγκαιότητας και της ωφελιμότητας της «αγωγής της 
εκφοράς του λόγου».  

(Χανδριώτης, 1988)  
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Σύστημα αξιολόγησης 
 
Α. Προφορά 

(άρθρωση και ορθοφωνία) 

Α) Σχηματισμός φθόγγων και συμπλεγμάτων – Προφορά συλλαβών, 
λέξεων και φράσεων. 

Β) Παραγωγή και τοποθέτηση φράσεων 

Γ) Αναπνοή. 

 
 

1 2 3 
α Δυσκολεύεται στην 

άρθρωση ορισμένων 
φθόγγων ή 

συμπλεγμάτων. 
«Τρώει» ή δεν προφέρει 
ευκρινώς συλλαβές (και 
καταλήξεις), διακόπτει 

λέξεις. 
 

Κάνει λίγα σφάλματα στην 
άρθρωση συμπλεγμάτων. 

Προφέρει συνήθως 
ακέραιες και ευκρινείς τις 

λέξεις. 

Έχει ορθή άρθρωση 
και ευκρινή προφορά, 

με άνεση. 

β Διοχετεύει αντικανονικά 
το ρεύμα του αέρα στην 
εκπνοή και παρουσιάζει 

λαρυγγική ή έρρινη 
φωνή ή αντιαισθητικό 

σφίξιμο μυών. 

Διοχετεύει κανονικά το 
ρεύμα του αέρα στην 

εκπνοή, με σχετική ηρεμία 
και πολύ λίγα 

μειονεκτήματα. 

Διοχετεύει έντεχνα το 
ρεύμα του αέρα στην 
εκπνοή και έχει φωνή 

εμπλουτισμένη με 
«μέταλλο», 

μουσικότητα 
γ Έχει θορυβώδη και 

θωρακική αναπνοή, 
εκπνοή με πολύ μικρή 

διάρκεια και χωρίς 
έλεγχο και δεν είναι 

κανονική η χρήση των 
παύσεων και η ένταση 
της φωνής και ομαλή η 

ροή του λόγου 

Έχει αθόρυβη και 
διαφραγματική αναπνοή, 

εκπνοή με συνήθη διάρκεια 
και κάπως ελεγχόμενη και 
παρουσιάζει κανονικότητα 
(στη χρήση των παύσεων, 
στην ένταση της φωνής) 
και ομαλότητα ροής σε 

λόγο με μικρές πνευστικές 
ενότητες.  

Έχει ορθή αναπνοή. 
Εκπνοή μακριά και 

ελεγχόμενη αυστηρά, 
με κανονικότητα φωνής 
και ομαλότητα ροής και 

σε λόγο με μεγάλες 
πνευστικές ενότητες ή 

δραματικού 
χαρακτήρα. 
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Β. Απόδοση των νοημάτων 

(τονισμός, παύσεις, απόδοση ειδικών σχημάτων λόγου) 

Α) Τονισμός φράσης ή πρότασης 

Β) Έκφραση των παύσεων  

Γ) Απόδοση των παρενθετικών, του διαλόγου, των λέξεων ή φράσεων 
που περικλείονται σε εισαγωγικά και ειδικών σχημάτων λόγου (ισχυρής 
αντίθεσης, απροσδόκητου, ευφημισμού, ειρωνείας). 

 
 1 2 3 

α Παρουσιάζει έλλειψη 
τόνου φράσεων και 

προτάσεων ή χρήση 
τόνου σε λέξη 

προκλητική (άτονη) 

Χρησιμοποιεί συνήθως με 
ευστοχία τόνο φράσης και 

πρότασης. 

Αποδίδει με επιτυχία 
και άνεση και τα πιο 
λεπτά νοήματα του 

λόγου και προβάλλει 
(με τη βοήθεια του 

κατάλληλου ρυθμού, 
χρώματος και 

κινήσεων) το μήνυμα 
του συγγραφέα. 

β Δεν κάνει τις 
απαραίτητες παύσεις και 

δυσχεραίνεται η 
σύλληψη των νοημάτων. 

Συνήθως κάνει τις 
βασικές παύσεις, δεν 
εκφράζει όμως λεπτές 

διαφορές (π.χ. 
παρένθεσης – διπλής 

παύλας) ή ποικιλίας (της 
τελείας, του κόμματος, 

του ερωτηματικού). 

Αποδίδει με επιτυχία 
και άνεση και τα πιο 
λεπτά νοήματα του 

λόγου και προβάλλει 
(με τη βοήθεια του 

κατάλληλου ρυθμού, 
χρώματος και 

κινήσεων) το μήνυμα 
του συγγραφέα. 

γ Δεν αποδίδει τη διαφορά 
των παρενθετικών, του 
διαλόγου, των λέξεων ή 

φράσεων που 
περικλείονται σε 

εισαγωγικά και ειδικών 
σχημάτων, από τον 

υπόλοιπο λόγο. 

Αποδίδει τη διαφορά των 
παρενθετικών, του 

διαλόγου και μερικών 
εύκολων ειδικών 

σχημάτων (π.χ. ισχυρής 
αντίθεσης), από τον 

υπόλοιπο λόγο. 

Αποδίδει με επιτυχία 
και άνεση και τα πιο 
λεπτά νοήματα του 

λόγου και προβάλλει 
(με τη βοήθεια του 

κατάλληλου ρυθμού, 
χρώματος και 

κινήσεων) το μήνυμα 
του συγγραφέα. 
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Γ. Χρώμα και ρυθμός  

(απόδοση των συναισθημάτων) 

Α) Καταλληλόλητα του συναισθήματος γενικά 

Β) Χαρακτήρας του λόγου 

Γ) Μετρικές απαιτήσεις. 

 
 1 2 3 
α Δεν αποδίδει 

συναισθηματικά το 
περιεχόμενο, είναι 
αμέτοχος, άψυχος. 

Συνήθως πετυχαίνει στη 
συναισθηματική 
απόδοση του 
περιεχομένου, αλλά 
κάποτε κυριεύεται από 
υπέρμετρο συναίσθημα, 
έχει αδικαιολόγητο 
γλυκασμό. 

Αποδίδει το 
περιεχόμενο και στις 
λεπτομέρειες με 
πολλή επιτυχία, 
διαθέτοντας 
αναπλαστική δύναμη, 
πειστικότητα, 
ελκυστικότητα 
(πάντοτε με τη 
βοήθεια της κίνησης 
προσώπου, χεριού 
και σώματος.  

β Δεν μπορεί να δώσει το 
ταιριαστό ρυθμό και 
χρώμα ακόμα και σε 
λόγο με έκδηλο 
χαρακτήρα (ικετευτικό, 
ελεγειακό, εύθυμο, 
διδακτικό, αντιρητορικό 
πατριωτικό ή 
εγκωμιαστικό.  

Έχει συνήθως τον 
ταιριαστό ρυθμό και 
χρώμα, δυσκολεύεται 
όμως στην απόδοση 
λόγου νευρώδους ή 
έντονα συγκινησιακού 
(π.χ. ωδής) ή λόγου 
επικοδραματικού (π.χ. 
μπαλάντας), δραματικού 
μονολόγου. 

Αποδίδει το 
περιεχόμενο και στις 
λεπτομέρειες με 
πολλή επιτυχία, 
διαθέτοντας 
αναπλαστική δύναμη, 
πειστικότητα, 
ελκυστικότητα 
(πάντοτε με τη 
βοήθεια της κίνησης 
προσώπου, χεριού 
και σώματος. 

γ Δεν ικανοποιεί τυπικές 
απαιτήσεις του έμμετρου 
λόγου, όπως την 
εκτέλεση των 
συνιζήσεων και το 
χασοτόνισμα, την 
απόδοση της 
μουσικότητας και 
ρυθμικότητας του στίχου 
(παρήχηση, τόνο κατ’ 
αριθμητική πρόοδο). 

Ικανοποιεί τις τυπικές 
απαιτήσεις του έμμετρου 
λόγου, δυσκολεύεται 
μόνο στην απόδοση 
έμμετρου λόγου με 
αυστηρή μορφική υφή 
(π.χ σονέτου προσοχή 
στην ομοιοκαταληξία). 

Αποδίδει το 
περιεχόμενο και στις 
λεπτομέρειες με 
πολλή επιτυχία, 
διαθέτοντας 
αναπλαστική δύναμη, 
πειστικότητα, 
ελκυστικότητα 
(πάντοτε με τη 
βοήθεια της κίνησης 
προσώπου, χεριού 
και σώματος. 
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Δ. Κίνηση (προσώπου, χεριού και σώματος) 

 1 2 3 

 Παρουσιάζει αρκετές ή σοβαρές 
αδεξιότητες, όπως 

ψευδοθεατρινισμούς, χέρια δεμένα ή 
σφιγμένα ή ταλαντευόμενα νευρικά, μη 
άνετη σωματική στάση, κίνηση άσκοπη 
ή υπερβολική, ακινησία σε δραματικό 

λόγο. 

Παρουσιάζει 
συνήθως κίνηση 

κανονική, με λίγες 
μόνο αδεξιότητες 

(ιδίως στην απόδοση 
του δραματικού 

λόγου) 

Παρουσιάζει κίνηση 
προσεγμένη, 

σύμφωνη με το 
συναίσθημα, 

αληθινή, πλαστική, 
ελκυστική. 
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Συνέντευξη με τον κ. Ελλάδιο Χανδριώτη, συνταξιούχο φιλόλογο ο 

οποίος φοίτησε στο Φιλολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών.  

 

 Ποιες ήταν οι σπουδές που είχατε ακολουθήσει;  
 Πείτε μας τι γνωρίζετε για την ορθοφωνία;  
 Παρακολουθήσατε μαθήματα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 

επίπεδο; 

Μετά τη συμπλήρωση των σπουδών μου και πριν πάρω ακόμα πτυχίο φοίτησα 
στη δραματική σχολή στην Ελλάδα. Στο 1ο  και στο 2ο  έτος πήρα το πτυχίο μου.  Στη 
σχολή είχε και 3ο έτος. Στο πρώτο έτος διδασκόμασταν αγωγή του λόγου, δηλαδή 
ορθοφωνία, σωστή αναπνοή, άρθρωση φθόγγων, συμφώνων, διπλών συμφώνων 
τριών συμφώνων και απαγγελία απόδοση ποιητικού κειμένου και προσπάθεια μάλιστα 
χρωματικής απόδοσης σχεδόν θεατρικής απόδοσης, δραματικής απόδοσης. Αυτή 
είναι η σπουδή που έχω.  

Αφότου ήρθα στην Κύπρο, εκτός από τα φιλολογικά, ήμουν υπεύθυνος για το 
σχολικό θέατρο, υπεύθυνος για όλες τις απαγγελίες και αναγνώσεις εορτών κάθε 
σχολείου και κάποτε το 1967-68 ξαφνικά εισήλθε ένα μάθημα στο πρόγραμμα του 
σχολείο μέσης εκπαίδευσης στους μαθητές άρρενες τη β΄ γυμνασίου. Οι κοπέλες τις 
ίδιες ώρες έκαναν τα δικά τους μαθήματα, που δεν έκαναν τα αγόρια και προστέθηκε 
μια ώρα ειδικά για τα αγόρια, που ήταν ανάγνωση κειμένου, απόδοση ποιήματος, 
συζήτηση, διεξαγωγή διαλόγου, ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Στο τέλος της χρονιάς 
μας ζητήθηκε να καταγράψουμε τι ακριβώς διδάξαμε. Έγραψα με πολλή χαρά βέβαια 
και με πολλή χαρά το δίδαξα το μάθημα. Μετά την επόμενη χρονιά καταργήθηκε το 
μάθημα. Πιστεύω ότι δεν θα βρέθηκαν καθηγητές αρκετοί που να είχαν την μόρφωση 
που είχα εγώ για να διδάξουν το μάθημα.  

Αργότερα κάποια χρονιά αποσπάστηκα στην Παιδαγωγική Ακαδημία και ανέλαβα 
τα φιλολογικά μαθήματα. Όμως μου ζητήθηκε τότε να ετοιμάσω κάποια φυλλάδια γι’ 
αυτό το θέμα, το οποίο να λαμβάνουμε υπόψη όταν θα αξιολογούσαμε τους 
σπουδαστές. Τότε το μάθημα διδασκόταν πολύ περιορισμένο της Αγωγής του λόγου. 
Την 1η χρονιά δεν το δίδαξα εγώ. Αργότερα πάλι ξαναβρέθηκα στην ακαδημία, αλλά 
εξαιτίας της αναγκαιότητας να διδάσκεται αυτό το μάθημα αναλυτικά. Έκανα εγώ το 
αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια σε συνεννόηση με τον διευθυντή. Έτυχε εκείνη τη 
χρονιά το 1977 μάλιστα το καλοκαίρι να βρίσκεται και ο Σωκράτης Καραντινός στην 
Κύπρο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Διοικητικού θεάτρου 
βόρειου Ελλάδος, πρόεδρος του οδηγητικού συμβουλίου ήταν ο Οικονομής, κύπριος 
καθηγητής ακαδημαϊκός και εκείνος. Είναι εκείνο που είχα στα χρόνια που 
ακολούθησα ως επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Το έθεσα ενώπιον του Καραντινού 
και το δέχτηκε, έτσι πήρα τις ευλογίες του για το μάθημα. Από το 1977-1988 που ήμουν 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία το δίδασκα αυτό το μάθημα συστηματικά. Παράλληλα 
στις τελευταίες χρονιές το δίδαξα και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για ορισμένες 
κατηγορίες καθηγητών και συνέχισα ακόμα και μετά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκτός 
καθήκοντος από αγάπη και ενδιαφέρον προς το μάθημα. Και από το ενδιαφέρον μου 
να βελτιωθούν οι καθηγητές σε αυτόν τον τομέα.   
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 Ποια στοιχεία θα έπρεπε να έχει υπόψη του ένας δάσκαλος για 

την αγωγή του λόγου και την αποτελεσματικότερη 
διδασκαλίας; 

 
Εγώ πριν αρχίσω το μάθημα ή μάλλον άρχισα το μάθημα και ταυτόχρονα  έκανα 

και έρευνες μεταξύ μαθητών δημοτικού μιας τάξης για να δω πώς διαβάζουν ένα 
ποιητικό κείμενο ή ένα πεζό κείμενο μεταξύ μαθητών της β΄ τάξης γυμνασίου, β΄ τάξης 
λυκείου και ακόμη μεταξύ πρωτοετών σπουδαστών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
πάνω σε ένα σύντομο ποιητικό και σε ένα σύντομο πεζό κείμενο.  Βέβαια δεν λέω ότι 
θα κάνουν όλοι αυτοί την έρευνα.  Αυτή η έρευνα και νομίζω είναι καλό τα 
αποτελέσματα της είναι καλό να τα ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί έφερε τα εξής γενικά 
αποτελέσματα. 

Ως προς την ορθοφωνία υπάρχει: αηχία δεν ακούγεται, ή χαμηλοφωνία ή 
ερρινοφωνία. Υπάρχει διακοπή λέξεων και επανάληψή τους. Υπάρχει προφορά 
φωνηέντων με ημίκλειστο στόμα, χωρίς στρογγύλεμα των φωνηέντων, υπάρχει κακή 
άρθρωση φθόγγων, φάγωμα του τελικού φθόγγου ιδίως του σ και του ν, ή φάγωμα 
ενδιάμεσων φθόγγων ή συλλαβών που τρώνε δηλαδή τις λέξεις. Ιδιωματική 
προφορά. Για παράδειγμα εμείς στην Κύπρο λέμε θθυμούμαι, σπίθκια,  ζεστασσιά. 
Κατόπιν εκτός από την ορθοφωνία υπάρχει παιδικός τρόπος στη χρήση του 
ερωτηματικού και γενικά αστοχία στην έκφραση των παύσεων, σε πολλές παύσεις, 
υπάρχει λανθασμένος τονισμός.  

Για παράδειγμα: Ποτέ δε τον αντίκρισα ενώ είναι ποτέ δεν τον αντίκρισα. Το ποτέ 
είναι αρνητικό και είναι δισύλλαβο και παίρνει τον εμφαντικό τόνο. Υπάρχουν 
σκαμπανεβάσματα, υπάρχει υπερτονισμός ή δεν ξέρουν ποια λέξη να τονίσουν, 
κατόπιν υπάρχει βιασύνη η βραδύτητα ή υπάρχει αρρυθμία.  

Υπάρχει παιδικότητα, γλυκασμός, τραγούδισμα, φωνασκία. «Διάβασμα», 
στόμφος, έλλειψη ομιλητικότητας, ενώ πρέπει να είναι μιλητή η ανάγνωση (να την 
καταλαβαίνει)  να μην βάζουμε την καλή μας για να διαβάσουμε το κείμενο, αυτό λέγετε 
στόμφος. Έλλειψη ζωντάνιας, ποικιλίας, αμεσότητας, ατονία, αψυχία, φόβισμα, 
έλλειψη χρωματισμού και υπάρχει αδυναμία στη μίμηση υπόκριση (αυτό σιγά σιγά 
μπορεί να αποκτηθεί). Ακόμα υπάρχει έλλειψη στην εκτέλεση των αντιθέσεων ή στις 
κλιμακώσεις ή στην παρήχηση (αυτά είναι σχήματα λόγου) δεν μπορούμε να 
διαβάζουμε πάντα μονότονα, στην ίδια νότα. Διότι είναι σχήμα λόγου η επαναφορά, 
ας πούμε: «Τώρα της στεναχώριας τον χειμώνα τον έκανε καλή καλοκαιριά του 
Γιώρκου Ήλιος. Τώρα.., Και τώρα..» ( είναι μια κλιμάκωση, σκόπιμη κλιμάκωση, δεν 
μπορούμε να τα διαβάζουμε στην ίδια νότα). Αυτά είναι τα βασικά σημεία, κεφάλαια 
των αδυναμιών, σε πολύ γενικές γραμμές και ύστερα θα πρέπει να πάρουμε ένα ένα 
και να τα προσέχουμε. 
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 Βασική προτεινόμενη βιβλιογραφία του Ελλάδιου Χανδριώτη: 
 
Βιβλία για την Αγωγή του λόγου ή τέχνη του λόγου 
 

1. Albalat Antoine, Η τέχνη και η τεχνική του λόγου (για να γράφουμε και να 
μιλάμε καλά) (1981). 

2. Berry Cicely, your voice and how to use it – the classic quide to speaking with 
confidence (1975) 

3. Jagot Paul C., Η αγωγή του λόγου (μάθετε να μιλάτε στην ιδιωτική σας ζωή, 
στις δουλειές σας, μπροστά σε κοινό, με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση (1961). 

4. Jean Tarse, Καλός ομιλητής σε όλες τις περιστάσεις, 1968. 

5. Βαφιάς Άρης, Αγωγή του προφορικού λόγου, Ι. Προφορά της νεοελληνικής 
γλώσσας (1997). 

6. Γεώργιος Π. Αργυριάδης, Μαθήματα γλωσσολογίας και Αγωγής του 
προφορικού λόγου (1982). 

7. Ιωάννης Μ. Σαρρή, Πως να γράφετε, πως να ομιλείτε. 
8.  Κακογιάννης Χρ., Ο προφορικός λόγος (προβλήματα αναγνώσεως και 

απαγγελίας) (1981). 
9. Καραντινός Σωκράτης, Η αγωγή του λόγου: Ορθοφωνία, άρθρωση και 

στοιχεία για τα ελαττώματα της ομιλίας (1937). 
10. Καραντινός Σωκράτης, Μια φωνή απελπισίας για τα θέματα της ηχητικής της 

ελληνικής γλώσσας (1962). 
11. Καραντινός Σωκράτης, Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου (1961). 
12. Καραντινός Σωκράτης, Σύστημα ασκήσεων του προφορικού λόγου (1961). 
13. Μυράτ Δημήτρης, Η αγωγή του λόγου (1979). 
14. Παπακωνσταντίνος Νίκος, Αγωγή του λόγου – ορθοφωνία (1979). 
15. Παπανικολάου Κώστας, Καλολογία – Αισθητική του λόγου (κεφ. Ύφος). 
16. Παπανικολάου Κώστας, Ρητορική τέχνη (κεφ. Η ρητορική υπόκριση) 
17. Σίτου Σπυρ. Κ., Εισαγωγή εις την αγωγήν του λόγου (1973).  
18. Χανδριώτης Ελλάδιος, Η εκφορά του λόγου (αδυναμίες στο χώρο της 

Εκπαίδευσης και η θεραπεία τους) (1981). 
19. Χανδριώτης Ελλάδιος, Προφορά και στίξη (συμβολή στην αγωγή της 

απαγγελίας) (1972). 
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Παράρτημα  
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Τελικές παρατηρήσεις 

 
Η φωνή και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται ο λόγος είναι το σημείο κλειδί για 

την καλή επικοινωνία και τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους μαθητές. 
Το μυστικό του επιτυχημένου λόγου όπως γίνεται αντιληπτό είναι η ορθοφωνία και τα 
στοιχεία τα οποία αυτή περιέχει, τα οποία είναι η σωστή αναπνοή και η τοποθέτηση 
της φωνής, η καλή άρθρωση, η καλή επικοινωνία στον προφορικό λόγο και η καλή 
απαγγελία στη υποκριτική.       

Η ήρεμη και ελεγχόμενη αναπνοή βοηθά το σώμα να μετατρέψει τον αέρα που 
εισπνέουμε σε εσωτερική ενέργεια.  Αυτή η ενέργεια δεν μας βοηθά μόνο στη σωστή 
ερμηνεία των φράσεων που καλούμαστε να πούμε, αλλά μας παρέχει ψυχική 
ισορροπία, ευεξία και δύναμη για να συνεχίσουμε αυτό που αγαπάμε που δεν είναι 
τίποτε άλλο από τη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών. Η ενέργεια της ελεγχόμενης 
αναπνοής με τη δύναμη της θέλησής μας, μπορεί να φτάσει ως τα μπλοκαρισμένα 
σημεία του σώματος μας που την έχουν ανάγκη, καθώς το άγχος, η κούραση και η 
ένταση μας κυριεύουν στην καθημερινότητα μας.  
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Βιβλιογραφία – Ιστογραφία  

 

 
 Αλέξανδρος Π.  Σάββας, (1996). «Ανατομική του ανθρώπου και Άτλας», 
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