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Neste texto, todas as consoantes gregas com todas as vogais são transliteradas, seguindo padrão acadêmico 

de transliteração. 
 

      

      
ba be bē bi bo bü bō 

    

      
      
ga ge gē gi go gü gō 

 

      
      
da de dē di do dü dō 

 

      
      
dza dze dzē dzi dzo dzü dzō 

 

      
      
tha the thē thi tho thü thō 

 

      
      
ka ke kē ki ko kü kō 

 

      
      

la le lē li lo lü lō 

 

      
      
ma me mē mi mo mü mō 
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na ne nē ni no nü nō 

 

      
      
xa xe xē xi xo xü xō 

 

      
      

pa pe pē pi po pü pō 

 

      
      

ra re rē ri ro rü rō 

 

      
      

sa se sē si so sü sō 

 

      
      
ta te tē ti to tü tō 

 

      
      
pha phe phē phi pho phü phō 

 

      
      
kha khe khē khi kho khü khō 

 

      
      
psa pse psē psi pso psü psō 
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Exemplos de palavras gregas transliteradas e separadas por sílabas: 

 
     

hē-mé-ra sō -̂ma rē -̂ma kós-mos bí-os tó-pos 

      
     
u-ra-nós ha-mar-tí-a pa-ru-sí-a pro-phḗ-tēs ek-klē-sí-a en-to-lḗ 

      
     

sü-na-gō-gḗ án-thrō-pos di-a-thḗ-kē an-ge-lí-a di-á-ko-nos po-nē-rí-a 

      
     
kar-dí-a a-gá-pē sō-tē-rí-a pró-sō-pon ba-si-le-í-a ho-dós 

 

α. Exercício: fazer a transliteração das seguintes palavras gregas: 

1. 6. 11. 
2. 7. 12. 

3. 8. 13. 

4.  9. 14. 

5. 10. 15. 

 

β. Exercício: fazer a transliteração das seguintes palavras portuguesas transliteradas em letras gregas: 

1. 6. 11. 

2. 7. 12. 

3. 8. 13. 

4. 9. 14. 

5. 10. 15. 
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