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εζνπνηόο --------------------------------------------- ειίζηνο--

Ζε
εζνπνηόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(εζνπνηνί)
 Ηζνπνηόο είλαη θάπνηνο πνπ
παίδεη έλαλ ξόιν ζην ζέαηξν, ηελ
ηειεόξαζε ή ην ζηλεκά. ♫ ε-ζν-πνη-όο

α
β
γ
δ
ε
δ
ε

ζ
η
ειεθηξηθόο, ειεθηξηθή, ειεθηξηθό επίζεην
(ειεθηξηθνί, ειεθηξηθέο, ειεθηξηθά)
θ
 ειεθηξηζκόο
ι
κ
ειεθηξηζκόο [ν] νπζηαζηηθό»
 Ο ειεθηξηζκόο έξρεηαη κέζα από θαιώδηα. Μαο
λ
επηηξέπεη λα έρνπκε θσο, λα δεζηαηλόκαζηε θαη
μ
θάλεη ηα κεραλήκαηα λα δνπιεύνπλ.
 Οη ειεθηξηθέο κεραλέο δνπιεύνπλ κε ειεθηξηζκό. ν
Ο ειεθηξνιόγνο μέξεη λα δηνξζώλεη ηηο ειεθηξηθέο
π
ζπζθεπέο. πνηνο πηάλεη γπκλά ή ραιαζκέλα
ξ
θαιώδηα κε βξεγκέλα ρέξηα κπνξεί λα πάζεη
ζ
ειεθηξνπιεμία θαη λα πεζάλεη. ♫ ε-ιε-θηξη-ζκόο
η
ειεθηξνιόγνο [ν] νπζηαζηηθό) (ειεθηξνιόγνη)
π
 ειεθηξηζκόο
θ
ειεθηξνπιεμία [ε] νπζηαζηηθό  ειεθηξηζκόο
ρ
ς
ειίζηνο, ειίζηα, ειίζην επίζεην (ειίζηνη, ειίζηεο,
σ
ειίζηα)
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 «Δίζαη ειίζηα, Αζελά. νπ κηιάσ ηόζελ ώξα θαη
δελ θαηάιαβεο ηίπνηε απ‟ όζα ζνπ είπα!»
παξαπνλέζεθε ν Κώζηαο.  βιάθαο, αλόεηνο
 έμππλνο  ηαλ θάπνηνο είλαη ειίζηνο, ιέεη ή
θάλεη ειηζηόηεηεο. Ζ ειηζηόηεηά ηνπ καο λεπξηάδεη.
 βιαθεία, αλνεζία  εμππλάδα ♫ ε-ιί-ζη-νο

ειηζηόηεηα [ε] νπζηαζηηθό (ειηζηόηεηεο)
 ειίζηνο

ειηθία [ε] νπζηαζηηθό (ειηθίεο)

 Ζ ειηθία ελόο αλζξώπνπ είλαη ηα ρξόληα πνπ
πέξαζαλ από ηόηε πνπ γελλήζεθε.  ηαλ
θάπνηνο είλαη ειηθησκέλνο, έρεη δήζεη πνιιά ρξόληα
θη είλαη γέξνο. ♫ ε-ιη-θί-α

ειηθησκέλνο, ειηθησκέλε, ειηθησκέλν επίζεην

(ειηθησκέλνη, ειηθησκέλεο, ειηθησκέλα)  ειηθία

ειηνζεξαπεία [ε] νπζηαζηηθό (ειηνζεξαπείεο)
 ήιηνο

ειηόινπζηνο, ειηόινπζηε, ειηόινπζην επίζεην

(ειηόινπζηνη, ειηόινπζηεο, ειηόινπζηα)  ήιηνο

ήιηνο [ν] νπζηαζηηθό (ήιηνη)

 Ο ήιηνο είλαη ην αζηέξη πνπ καο δεζηαίλεη θαη
θσηίδεη ηε γε.
 Ήιηνο είλαη θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ.  «Γελ
θάζνκαη πνιύ ζηνλ ήιην» είπε ε Αιίθε. «Γε ζέισ λα
καπξίζσ».
 ηαλ έρεη ήιην, έρεη θαιό θαηξό.  Μία κέξα πνπ
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εκέξα ------------------------------------------------- ήπεηξνο-έρεη ήιην είλαη ειηόινπζηε. ηαλ θαζόκαζηε ζην
θσο ηνπ ήιηνπ γηα λα καπξίζνπκε, θάλνπκε
ειηνζεξαπεία. ♫ ή-ιηνο  „ν θαηξόο‟ Γεο έξεκνο

εκέξα [ε] νπζηαζηηθό (εκέξεο)  κέξα
εκεξνιόγην [ην] νπζηαζηηθό (εκεξνιόγηα)
 ην εκεξνιόγην βιέπεηο ηνπο κήλεο,
ηηο βδνκάδεο θαη ηηο κέξεο ηνπ ρξόλνπ.
♫ ε-κε-ξν-ιό-γη-ν

εκεξνκελία [ε] νπζηαζηηθό (εκεξνκελίεο)
 Γηα λα γηνξηάζεηο ηα γελέζιηα ελόο θίινπ, πξέπεη
λα μέξεηο ηελ εκεξνκελία πνπ γελλήζεθε. Πξέπεη
λα μέξεηο ηε κέξα, ηνλ κήλα θαη ηε ρξνληά πνπ
γελλήζεθε. ♫ ε-κε-ξν-κε-λί-α

ήκεξνο, ήκεξε, ήκεξν επίζεην (ήκεξνη, ήκεξεο,

ήκεξα)
 Έλα ήκεξν δών δεη θνληά ζηνπο αλζξώπνπο. Γε
δεη κόλν ηνπ ζην δάζνο.
 Σα ήκεξα θπηά ηα θαιιηεξγνύλ νη άλζξσπνη. Γε
θπηξώλνπλ κόλα ηνπο ζηα ιηβάδηα θαη ζηα δάζε.
 άγξηνο ♫ ή-κε-ξνο

ήπεηξνο [ε] νπζηαζηηθό (ήπεηξνη)
 Ζ Γε ρσξίδεηαη ζε 6 κεγάια θνκκάηηα πνπ
ιέγνληαη ήπεηξνη. Δίλαη ε Δπξώπε, ε Αζία, ε
Ακεξηθή, ε Αθξηθή, ε Απζηξαιία θαη ε Αληαξθηηθή.
Αλάκεζα ζηηο επείξνπο ππάξρνπλ σθεαλνί.
♫ ή-πεη-ξνο
7 / 155

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

εξεκία ----------------------------------------------------ήζπρνο

α
β
γ
δ
ε
δ
ε

εξεκία [ε] νπζηαζηηθό  ήξεκνο
ήξεκνο, ήξεκε, ήξεκν επίζεην (ήξεκνη,

ήξεκεο, ήξεκα)
 Μία ήξεκε ζάιαζζα δελ έρεη θύκαηα, δελ είλαη
ηαξαγκέλε.
 Έλαο ήξεκνο άλζξσπνο δελ είλαη ζπκσκέλνο θαη
δελ αλεζπρεί γηα θάηη.  Ο Κώζηαο είδε ηα ζθπιηά
αιιά δε θνβήζεθε. Έκεηλε ήξεκνο.  ήζπρνο
ζ  ηαξαγκέλνο  ηαλ είζαη ήξεκνο, έρεηο εξεκία.
η Ηξεκείο. ηαλ θάλεηο θάηη ήξεκα, ην θάλεηο ρσξίο
θ λα είζαη ζπκσκέλνο. ♫ ή-ξε-κνο
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εξεκώ ξήκα (εξέκεζα, ζα εξεκήζσ)  ήξεκνο
ήξσαο [ν], εξσίδα [ε] νπζηαζηηθό (ήξσεο,

εξσίδεο)
 Ήξσαο είλαη απηόο πνπ έρεη θάλεη θάηη πνιύ θαιό
θαη ζαξξαιέν θαη ηνλ ζαπκάδνπκε γη‟ απηό.
 Ο ήξσαο κίαο ηζηνξίαο είλαη ην βαζηθό πξόζσπν
ηεο ηζηνξίαο. ‟ απηόλ ζπκβαίλνπλ όιεο νη
πεξηπέηεηεο.  Ο Κώζηαο βιέπεη ζπρλά θηλνύκελα
ζρέδηα. Ο Πνπάη είλαη ν αγαπεκέλνο ηνπ ήξσαο.
 πξσηαγσληζηήο ♫ ή-ξσ-αο

εζπρία [ε] νπζηαζηηθό  ήζπρνο
ήζπρνο, ήζπρε, ήζπρν επίζεην (ήζπρνη, ήζπρεο,
ήζπρα)
 Έλα ήζπρν κέξνο δελ έρεη ζόξπβν.
 Ο ζείνο Αιέθνο κέλεη ζ‟ έλα ήζπρν ρσξηό. Δθεί
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ήηηα -------------------------------------------------------- ήρνο-έρεη πνιιή εζπρία.
 ηαλ είζαη ήζπρνο, δελ θάλεηο ζόξπβν.  «Κάηζε
ήζπρε Αζελά» είπε ν Κώζηαο. «Γε ζέισ λ‟
αθνύγεηαη ηίπνηα. Κάλε εζπρία».  αλήζπρνο
 «Άζε κε ήζπρν» είπε ν Κώζηαο ζηελ Αζελά πνπ
πείξαδε ηα καιιηά ηνπ. «Με κ‟ ελνριείο! Θέισ
εζπρία».  εζπρία ♫ ή-ζπ-ρνο

ήηηα [ε] νπζηαζηηθό (ήηηεο)

 «Ο αγώλαο ηειείσζε κε ήηηα ηεο νκάδαο καο»
είπε ν Κώζηαο.
Ζ νκάδα καο έραζε ηνλ αγώλα, δελ θέξδηζε.
 λίθε ♫ ήη-ηα

α
β
γ
δ
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δ
ε

ζ
η
θ
ι
εθαίζηεην [ην] νπζηαζηηθό (εθαίζηεηα)
κ
 Σα εθαίζηεηα είλαη βνπλά πνπ έρνπλ κία ηξύπα
λ
ζηελ θνξπθή ηνπο, ηνλ θξαηήξα.
Από ηνλ θξαηήξα βγαίλνπλ θαπλνί
μ
θαη ιάβα πνπ έξρνληαη από ην θέληξν
ν
ηεο γεο. ♫ ε-θαί-ζηεη-ν
π
ερνγξαθώ, ερνγξαθνύκαη ξήκα (ερνγξάθεζα, ξ
ζα ερνγξαθήζσ)
ζ
 ηαλ ερνγξαθείο, γξάθεηο ήρνπο ή κνπζηθή ζ‟
η
έλα ζηληί ή κία θαζέηα γηα λα η‟ αθνύο όπνηε ζέιεηο.
 Ζ Αιίθε ερνγξάθεζε ην ηξαγνύδη πνπ ηεο άξεζε. π
 ήρνο ♫ ε-ρν-γξα-θώ
θ
ρ
ήρνο [ν] νπζηαζηηθό (ήρνη)
 Ήρνο είλαη θαζεηί πνπ αθνύκε. ινη νη ζόξπβνη,
ς
όιεο νη λόηεο ηεο κνπζηθήο, όιεο νη ιέμεηο πνπ ιέκε
σ
είλαη ήρνη.  ερνγξαθώ ♫ ή-ρνο
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--- ζάβσ ------------------------------------------- ζαιαζζηλόο

α
β
γ
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Θζ
ζάβσ, ζάβνκαη ξήκα (έζαςα, ζα ζάςσ)

 Ο ζθύινο ηνπ θπξίνπ Μηράιε έζαςε ηα θόθαια.
Σα έβαιε κέζα ζηε γε θαη ηα ζθέπαζε κε ρώκα.
ηαλ όκσο ηειείσζε ην ζάςηκν θη έθπγε, ήξζε κία
γάηα θαη ηα μέζαςε. Σα έβγαιε από ην ρώκα.
 ηαλ ζάβνπκε έλαλ λεθξό, ηνλ βάδνπκε κέζα
η ζηε γε, ζ‟ έλαλ ηάθν, αθνύ πξώηα
θ ηνλ βάινπκε ζ‟ έλα θέξεηξν.
ι  ζάςηκν ♫ ζά-βσ

κ
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ζάιακνο [ν] νπζηαζηηθό (ζάιακνη)

 Ο ζάιακνο είλαη έλα κεγάιν δσκάηην όπνπ
κέλνπλ πνιινί άλζξσπνη. Σα λνζνθνκεία είλαη κέξε
πνπ έρνπλ πνιινύο ζαιάκνπο.  Ο ηειεθσληθόο
ζάιακνο είλαη έλα κηθξό θιεηζηό κέξνο πνπ έρεη
ηειέθσλν. Δθεί κπνξεί λα πάεη όπνηνο ζέιεη λα
ηειεθσλήζεη. ♫ ζά-ια-κνο

ζάιαζζα [ε] νπζηαζηηθό (ζάιαζζεο)

 Ζ ζάιαζζα είλαη κία κεγάιε έθηαζε κε αικπξό
λεξό. Κάζε θαινθαίξη πεγαίλνπκε ζηε ζάιαζζα γηα
κπάλην.  Σν ζαιαζζηλό λεξό έρεη πνιύ αιάηη.
(ζαλ νπζηαζηηθό) Σα ρηαπόδηα, ηα κύδηα θαη νη
γαξίδεο είλαη ζαιαζζηλά. ζαιάζζηνο ♫ ζά-ιαζ-ζα

ζαιαζζηλόο, ζαιαζζηλή, ζαιαζζηλό επίζεην

(ζαιαζζηλνί, ζαιαζζηλέο, ζαιαζζηλά)  ζάιαζζα
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ε ζάιαζζα ---------------------------------------------------------

γιάξνο

θαιάκη

δειθίλη

θνρύιη
πεηνληά
θάβνπξαο

θαιακάξη
αγθίζηξη

κέδνπζα

ρηαπόδη
θαξραξίαο

αζηαθόο

γαξίδα

άγθπξα
αζηεξίαο
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--- ζάκλνο ---------------------------------------------- ζάξξνο
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ζάκλνο [ν] νπζηαζηηθό (ζάκλνη)

 Ο ζάκλνο κνηάδεη κε κηθξό δέληξν
κε πνιιά θιαδηά αιιά ρσξίο θνξκό.
♫ ζά-κλνο

ζακπόο, ζακπή, ζακπό επίζεην (ζακπνί, ζακπέο,

ζακπά)
 Σα ηδάκηα είλαη ζακπά από ηνλ αηκό. Ο Κώζηαο
δελ κπνξεί λα δεη θαιά κέζα από απηά.
 Ζ θσηνγξαθία είλαη ζακπή. Γελ θαίλεηαη θαζαξά
ηη δείρλεη.  ζνιόο  θαζαξόο  ζακπώλσ
♫ ζα-κπόο

ζακπώλσ, ζακπώλνκαη ξήκα (ζάκπσζα, ζα

ζακπώζσ)
 Σα ηδάκηα ζάκπσζαλ από ηε δέζηε. Έγηλαλ
ζακπά.
 Ο πξίγθηπαο ζακπώζεθε από ηελ νκνξθηά ηεο
Υηνλάηεο. Δληππσζηάζηεθε από ηελ νκνξθηά ηεο.
 ζακπόο ♫ ζα-κπώ-λσ

ζάλαηνο [ν] νπζηαζηηθό (ζάλαηνη)
 Ζ θαθηά βαζίιηζζα δήηεζε από ηνλ θπλεγό λα
ζθνηώζεη ηε Υηνλάηε. Θέιεη λα κε δεη πηα ε Υηνλάηε.
Θέιεη ηνλ ζάλαηό ηεο.  δσή  πεζαίλσ, λεθξόο
♫ ζά-λα-ηνο

ζαξξαιένο, ζαξξαιέα, ζαξξαιέν επίζεην

(ζαξξαιένη, ζαξξαιέεο, ζαξξαιέα)  ζάξξνο

ζάξξνο [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ θάπνηνο έρεη ζάξξνο, δε θνβάηαη λα θάλεη
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ζαύκα---------------------------------------------------- ζέακα-θάηη επηθίλδπλν θαη δύζθνιν.  δεηιία  Ο ζείνο
Σάθεο είρε ην ζάξξνο λα ζώζεη ην παηδάθη πνπ
πληγόηαλ ζηε ζάιαζζα. Ήηαλ ζαξξαιένο.
♫ ζάξ-ξνο

ζαύκα [ην] νπζηαζηηθό (ζαύκαηα)
 ηαλ γίλεηαη έλα ζαύκα, γίλεηαη θάηη πνιύ
παξάμελν θαη σξαίν πνπ δελ κπνξνύκε λα
εμεγήζνπκε. ♫ ζαύ-κα

ζαπκάδσ, ζαπκάδνκαη ξήκα (ζαύκαζα, ζα

α
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λ
ζαπκάζηνο, ζαπκάζηα, ζαπκάζην επίζεην
μ
(ζαπκάζηνη, ζαπκάζηεο, ζαπκάζηα)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θαη ν θύξηνο Γηάλλεο πήγαλ ζ' ν
έλα ζαπκάζην κέξνο γηα θαγεηό. Πήγαλ ζ‟ έλα πνιύ π
όκνξθν κέξνο πνπ ηνπο άξεζε πνιύ.  ππέξνρνο ξ
 απαίζηνο ♫ ζαπ-κά-ζη-νο
ζ
η
ζέα [ε] νπζηαζηηθό
 Ζ ζέα από έλα κέξνο πνπ βξίζθεηαη ςειά είλαη
π
νηηδήπνηε κπνξείο λα δεηο από εθεί.
θ
 Ζ ζέα από ηελ Αθξόπνιε είλαη παλέκνξθε,
ρ
βιέπεηο όιε ηελ Αζήλα. ♫ ζέ-α
ς
ζέακα [ην] νπζηαζηηθό (ζεάκαηα)
σ
 Θέακα είλαη νηηδήπνηε πάκε θαη παξαθνινπζνύκε
ζαπκάζσ)
 Ζ θαθηά βαζίιηζζα ζαύκαδε ηνλ εαπηό ηεο ζηνλ
θαζξέθηε. Κνίηαδε ηνλ εαπηό ηεο θαη ηνλ έβξηζθε
σξαίν. «Ση σξαία πνπ είκαη» έιεγε.  Έλησζε
ζαπκαζκό γηα ηελ εηθόλα πνπ έβιεπε. ♫ ζαπ-κά-δσ
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--- ζεαηήο --------------------------------------------------- ζέισ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

γηα λα επραξηζηεζνύκε θαη λα δηαζθεδάζνπκε. Σν
ζέαηξν, νη καξηνλέηεο, ην ηζίξθν θαη ην ζηλεκά είλαη
ζεάκαηα.  Οη ζεαηέο είλαη απηνί πνπ
παξαθνινπζνύλ ηα ζεάκαηα. ♫ ζέ-α-κα

ζεαηήο [ν] νπζηαζηηθό (ζεαηέο)  ζέακα
ζέαηξν [ην] νπζηαζηηθό (ζέαηξα)

 Σν ζέαηξν είλαη έλα κέξνο όπνπ πάκε γηα λα
δνύκε ηνπο εζνπνηνύο λα παίδνπλ πάλσ ζηε
ζθελή.  Έλα ζεαηξηθό έξγν είλαη γξακκέλν γηα ην
ζέαηξν θαη παίδεηαη ζην ζέαηξν. ♫ ζέ-α-ηξν

ζετθόο, ζετθή, ζετθό επίζεην (ζετθνί, ζετθέο, ζετθά)
 ζεόο

ζείνο [ν], ζεία [ε] νπζηαζηηθό (ζείνη, ζείεο)

 Ο ζείνο ζνπ είλαη αδειθόο ή μάδεξθνο ηνπ
παηέξα ζνπ ή ηεο κεηέξαο ζνπ. Ζ ζεία ζνπ είλαη
αδεξθή ή μαδέξθε ηνπ παηέξα ζνπ ή ηεο κεηέξαο
ζνπ.  Ο Κώζηαο έρεη δύν ζείνπο, ηνλ ζείν Αιέθν
θαη ηνλ ζείν Σάθε. ♫ ζεί-νο  „ε νηθνγέλεηα‟

ζέιεζε [ε] νπζηαζηηθό  ζέισ
ζέισ ξήκα (ήζεια, ζα ζειήζσ)

 Ο θύξηνο Μηράιεο ζέιεη λα βξεη ηνπο θιέθηεο πνπ
κπήθαλ ζην καγαδί ηνπ. Έρεη ηε ζέιεζε λα ηνπο
βξεη, γη‟ απηό θώλαμε ηελ αζηπλνκία.  επηζπκώ
 Σα κπηθηέθηα ζέινπλ αιάηη.
Γελ έρνπλ αξθεηό αιάηη. Υξεηάδνληαη αιάηη.
 «Πνηνλ ζέιεηο, Νίθν;» ξώηεζε ε Αζελά ηνλ Κώζηα
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ζέκα -------------------------------------------------------- ζεόο-αιιά εθείλνο έθιεηζε γξήγνξα ηελ πόξηα. Πνηνλ
ςάρλεηο;
 «Θέιεηο δε ζέιεηο ζα ρνξέςεηο» είπε ε Αζελά
ζηελ Διέλε. Θα ρνξέςεηο είηε ζέιεηο είηε όρη.
 ζέιεζε ♫ ζέ-ισ

ζέκα [ην] νπζηαζηηθό (ζέκαηα)

 «Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ έξγνπ πνπ είδαηε;»
ξώηεζε ε Αζελά ηε ζεία Καηεξίλα. Γηα πνην πξάγκα
κηιάεη; Πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ;
 «Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ δύζθνια» είπε ε
Αιίθε. Οη εξσηήζεηο ή νη αζθήζεηο ήηαλ δύζθνιεο.
♫ ζέ-κα

α
β
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ζ

η
θ
ι
ζεόξαηνο, ζεόξαηε, ζεόξαην επίζεην
κ
(ζεόξαηνη, ζεόξαηεο, ζεόξαηα)
λ
 ηαλ θάηη είλαη ζεόξαην, είλαη πνιύ κεγάιν θαη
ςειό.
μ
 ηαλ ν ζείνο Σάθεο πήγε ζηε Νέα Τόξθε, είδε
ν
δξόκνπο κε ζεόξαηεο πνιπθαηνηθίεο πνπ έθξπβαλ
π
ηνλ ήιην.  ηεξάζηηνο, γηγάληηνο ♫ ζε-ό-ξα-ηνο
ξ
ζεόο [ν], ζεά [ε] νπζηαζηηθό (ζενί, ζεέο)
ζ
 Οη Υξηζηηαλνί, νη Μνπζνπικάλνη θαη νη Δβξαίνη
πηζηεύνπλ ζ‟ έλαλ κόλν Θεό πνπ ζα ππάξρεη πάληα, η
δειαδή είλαη αηώληνο θη έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ
π
θόζκν. Οη αξραίνη Έιιελεο, νη Ρσκαίνη θαη νη
θ
αξραίνη Αηγύπηηνη πίζηεπαλ ζε πνιινύο ζενύο θαη
ρ
ζεέο πνπ είραλ καγηθέο δπλάκεηο.  Έλα ζετθό
έξγν είλαη έξγν ηνπ Θενύ. Θετθό ιέκε θη έλα έξγν
ς
ηόζν σξαίν θαη δύζθνιν λα ην πηζηέςνπκε, πνπ
σ
κνηάδεη κε έξγν ηνπ Θενύ. ♫ ζε-όο
15 / 160

--- ζεξαπεία ---------------------------------- ζεξκνθξαζία
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ζεξαπεία [ε] νπζηαζηηθό (ζεξαπείεο)  ζεξαπεύσ
ζεξαπεύσ, ζεξαπεύνκαη ξήκα (ζεξάπεπζα, ζα

ζεξαπεύζσ)
 «Απηό ην θάξκαθν ζα ζε ζεξαπεύζεη, Κώζηα»
είπε ν γηαηξόο. Θα ζε θάλεη θαιά. Γε ζα είζαη πηα
άξξσζηνο.  γηαηξεύσ  «Ζ ζεξαπεία ζνπ δε ζα
θξαηήζεη πνιύ θαηξό». Γε ζ‟ αξγήζεηο λα γίλεηο
θαιά.  γηαηξεηά ♫ ζε-ξα-πεύ-σ

ζεξίδσ, ζεξίδνκαη ξήκα (ζέξηζα, ζα ζεξίζσ)

 ηαλ ζεξίδεηο, θόβεηο ζηηάξη, θξηζάξη ή άιια
ρόξηα κε δξεπάλη ή κε κία κεραλή.  «ε δύν
κήλεο αξρίδεη ην ζέξηζκα ηνπ ζηηαξηνύ» είπε ν ζείνο
Αιέθνο ζηνλ Κώζηα. Αξρίδνπκε λα ζεξίδνπκε ην
ζηηάξη. ♫ ζε-ξί-δσ

ζεξκαίλσ, ζεξκαίλνκαη ξήκα (ζέξκαλα, ζα

ζεξκάλσ)
 ηαλ ζεξκαίλσ θάηη, ην θάλσ δεζηό.  Σν
δηακέξηζκα όπνπ κέλνπλ ν Κώζηαο θαη ε Αζελά
ζεξκαίλεηαη κε θαινξηθέξ.  Ο δεζηαίλσ
 θξπώλσ, ςπρξαίλσ  Σα παιηά ζπίηηα, όπσο
απηό ηνπ θπξίνπ Μηράιε, δελ έρνπλ ζέξκαλζε. Γελ
έρνπλ θαινξηθέξ ή θάηη άιιν γηα λα ζεξκαίλνληαη.
♫ ζεξ-καί-λσ

ζέξκαλζε [ε] νπζηαζηηθό  ζεξκαίλσ
ζεξκνθξαζία [ε] νπζηαζηηθό (ζεξκνθξαζίεο)
 ηαλ ξσηάκε ηη ζεξκνθξαζία έρεη ζήκεξα,
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ζεξκόκεηξν --------------------------------------------- ζέζε-ξσηάκε πόζν θξύν ή πόζε δέζηε έρεη. ηαλ θάλεη
θξύν, ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή. ηαλ θάλεη
δέζηε, ε ζεξκνθξαζία είλαη αλεβαζκέλε.
♫ ζεξ-κν-θξα-ζί-α

ζεξκόκεηξν [ην] νπζηαζηηθό (ζεξκόκεηξα)

 Με ην ζεξκόκεηξν κεηξάκε ηε ζεξκνθξαζία.
 Ζ Αζελά έβαιε ζεξκόκεηξν, γηαηί ήηαλ δεζηή.
Σειηθά είρε ππξεηό, 38,5. ♫ ζεξ-κό-κε-ηξν

ζεξκόο, ζεξκή, ζεξκό επίζεην (ζεξκνί, ζεξκέο,

α
β
γ
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ζ

η
θ
ι
κ
λ
μ
ζεξκνζίθσλν [ην] νπζηαζηηθό (ζεξκνζίθσλα)
ν
 Σν ζεξκνζίθσλν είλαη κία ζπζθεπή πνπ δεζηαίλεη
ην λεξό θαη ην θξαηάεη δεζηό γηα λα θάλνπκε κπάλην π
ή γηα λα πιέλνπκε ηα πηάηα. ♫ ζεξ-κν-ζί-θσ-λν
ξ
ζ
ζεξκόηεηα [ε] νπζηαζηηθό)  ζεξκόο
η
ζέζε [ε] νπζηαζηηθό (ζέζεηο)
π
 ην ηξαπέδη ε Υηνλάηε θαη νη επηά λάλνη θάζνληαη
θ
πάληα ζηελ ίδηα ζέζε.
ρ
Κάζνληαη πάληα ζην ίδην θάζηζκα.
 «Σα βηβιία δελ είλαη ζηε ζέζε ηνπο» είπε ε Αζελά. ς
Γελ είλαη εθεί πνπ πξέπεη λα είλαη.
σ
ζεξκά)
 Έλαο ζεξκόο άλεκνο είλαη έλαο δεζηόο άλεκνο.
 Έλαο ζεξκόο άλζξσπνο δείρλεη ηελ αγάπε θαη ηε
θηιία ηνπ κε έληνλν ηξόπν.  δεζηόο · θξύνο,
ςπρξόο  ζεξκαίλσ, ζεξκνθξαζία, ζεξκόκεηξν,
ζεξκόηεηα ♫ ζεξ-κόο
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--- ζήθε ----------------------------------------------------- ζεξίν
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 ηνπο αγώλεο ε νκάδα ηνπ Κώζηα θέξδηζε ηελ
πξώηε ζέζε. Ήξζε πξώηε ζηνπο αγώλεο.
 «Ση ζα έθαλεο ζηε ζέζε κνπ; Θα έιεγεο ζηε κακά
όηη ν Κώζηαο έζπαζε ην βάδν;» ξώηεζε ε Αζελά
ηελ Διέλε. Ση ζα έθαλεο αλ ήζνπλ εγώ; ♫ ζέ-ζε

ζήθε [ε] νπζηαζηηθό (ζήθεο)

 Μέζα ζε κία ζήθε βάδνπκε πξάγκαηα γηα λα ηα
πξνζηαηέςνπκε.
 «Μήπσο είδεο ηε ζήθε ησλ γπαιηώλ κνπ;» είπε ν
θύξηνο Μηράιεο. «Δίλαη έλα κηθξό θνπηάθη».
 βηβιηνζήθε ♫ ζή-θε

ζειάδσ ξήκα (ζήιαζα, ζα ζειάζσ)

 ηαλ ε ζεία Καηεξίλα ζειάδεη ην κσξό ηεο, ηνπ
δίλεη λα πηεη γάια από ην ζηήζνο ηεο.
 ηαλ ην κσξό ζειάδεη, πίλεη γάια από ην ζηήζνο
ηεο ζείαο Καηεξίλαο. ♫ ζε-ιά-δσ

ζειπθόο, ζειπθή, ζειπθό επίζεην (ζειπθνί,

ζειπθέο, ζειπθά)
 Σα δώα κπνξεί λα είλαη αξζεληθά ή ζειπθά.
Θειπθά ιέκε απηά πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ απγά ή
λα γελλήζνπλ παηδηά θαη αξζεληθά απηά πνπ δελ
κπνξνύλ. Γηα παξάδεηγκα, νη θόηεο θαη νη αγειάδεο
είλαη ζειπθά δώα, ελώ νη θόθνξεο θαη ηα βόδηα είλαη
αξζεληθά.  αξζεληθόο ♫ ζε-ιπ-θόο

ζεξίν [ην] νπζηαζηηθό (ζεξία)

 Σν ζεξίν είλαη έλα άγξην κεγάιν δών πνπ ηξώεη
θξέαο.
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ζεζαπξόο ---------------------------------------------- ζιίςε- Ο θύξηνο Γεκήηξεο έγηλε ζεξίν κε ηνπο θιέθηεο
πνπ κπήθαλ ζην καγαδί ηνπ. Θύκσζε πνιύ.
 «Πώο κεγάισζε έηζη ην παηδί; Έγηλε ζεξίν» είπε
ν ζείνο Αιέθνο γηα ηνλ Κώζηα. Έγηλε πνιύ ςειό.
 «Απηό ην παηδί δελ θάζεηαη θξόληκα. Δίλαη ζεξίν»
είπε ε δαζθάια γηα ηνλ Νίθν. ♫ ζε-ξί-ν

ζεζαπξόο [ν] νπζηαζηηθό (ζεζαπξνί)

 Έλαο ζεζαπξόο είλαη πνιύηηκα πξάγκαηα, όπσο
ρξπζάθη ή θνζκήκαηα. Σνλ ζεζαπξό ηνλ θξύβνπκε
θάπνπ γηα λα κελ ηνλ βξίζθεη θαλείο εύθνια.
 ηαλ θάπνηνο είλαη πινύζηνο θη έρεη
πνιύηηκα πξάγκαηα, ηα θξύβεη ζ‟ έλα
κεγάιν θνπηί, ην ζεζαπξνθπιάθην.
♫ ζε-ζαπ-ξόο

ζεζαπξνθπιάθην [ην] νπζηαζηηθό
(ζεζαπξνθπιάθηα)  ζεζαπξόο

ζιηβεξόο, ζιηβεξή, ζιηβεξό επίζεην (ζιηβεξνί,
ζιηβεξέο, ζιηβεξά)  ζιίςε

ζιίςε [ε] νπζηαζηηθό
 Από ηόηε πνπ ε Ρνδαιία ράζεθε ε Αζελά ληώζεη
κεγάιε ζιίςε. Νηώζεη κεγάιε ιύπε, όηαλ ζθέθηεηαη
ηε γάηα ηεο.  ιύπε  ραξά  Ζ εμαθάληζε
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ην καγαδί ηνπ
θπξίνπ Γεκήηξε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

δηθαζηήξην, δηθεγόξνο, ζεξίν, θαεκέλνο, πηάλσ,
ηκήκα, θπιαθή
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--- ζλεηόο--------------------------------------------- ζόξπβνο
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ηεο Ρνδαιίαο είλαη θάηη ζιηβεξό. Πξνθαιεί ζιίςε.
♫ ζιί-ςε

ζλεηόο, ζλεηή, ζλεηό επίζεην (ζλεηνί, ζλεηέο,
ζλεηά)
 ινη νη άλζξσπνη είλαη ζλεηνί. Κάπνηε ζα
πεζάλνπλ.  αζάλαηνο ♫ ζλε-ηόο

ζνιόο, ζνιή, ζνιό επίζεην (ζνινί, ζνιέο, ζνιά)

 «Σν λεξό είλαη ζνιό» είπε ν Κώζηαο ζηελ Αζελά.
«Γελ κπνξνύκε λα δνύκε θαιά κέζα απ‟ απηό».
 Ζ εηθόλα ηεο ηειεόξαζεο ήηαλ ζνιή θη ε Αζελά
δελ κπνξνύζε λα απνιαύζεη ηελ αγαπεκέλε ηεο
εθπνκπή. Γε θαηλόηαλ θαζαξά ηη έδεηρλε.
 ζακπόο  θαζαξόο  Ζ γηαγηά ηεο Αζελάο
άλνημε ηνλ θνύξλν. Σα γπαιηά ηεο ζόισζαλ από ηε
δέζηε. Έγηλαλ ζνιά. ♫ ζν-ιόο

ζνιώλσ ξήκα (ζόισζα, ζα ζνιώζσ)  ζνιόο
ζόξπβνο [ν] νπζηαζηηθό (ζόξπβνη)

 Ζ Αζελά άθνπζε ζόξπβν από ην δηπιαλό ζπίηη.
Άθνπζε δπλαηνύο ήρνπο πνπ ηελ ελόριεζαλ. Σνλ
ζόξπβν ηνλ έθαλε έλα παξάζπξν πνπ αλνηγόθιεηλε
από ηνλ αέξα.  θαζαξία  εζπρία ♫ ζό-ξπ-βνο
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ,
θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη,
ρνξνπεδώ
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ζξαλίν ---------------------------------------------- ζξύςαιν--

ζξαλίν [ην] νπζηαζηηθό (ζξαλία)

 ην ζρνιείν νη καζεηέο θάζνληαη ζηα ζξαλία
ηνπο. Δίλαη ζαλ ηξαπέδηα. ηα ζξαλία νη καζεηέο
δηαβάδνπλ, γξάθνπλ ή δσγξαθίδνπλ. ♫ ζξα-λί-ν
 „ζην ζρνιείν‟

ζξεζθεία [ε] (ζξεζθείεο)

 ηαλ θάπνηνο έρεη κία ζξεζθεία, πηζηεύεη ζε
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζενύο θαη θάλεη απηά πνπ
ιέεη ν ζεόο. Οη ρξηζηηαλνί, νη κνπζνπικάλνη θαη νη
εβξαίνη δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζξεζθεία.
 ζξεζθεπηηθόο, ζξεζθεπηηθά ♫ ζξε-ζθεί-α

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ

η
θ
ι
ζξίιεξ [ην] νπζηαζηηθό
κ
 Απ‟ όιεο ηηο ηαηλίεο ε Αιίθε πξνηηκάεη ηα ζξίιεξ.
Πξνηηκάεη ηηο ηαηλίεο πνπ έρνπλ κπζηήξην θαη
λ
αγσλία. ♫ ζξί-ιεξ
μ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ν
πιεζπληηθό αξηζκό.
π
ζξόλνο [ν] νπζηαζηηθό (ζξόλνη)
ξ
 Ο βαζηιηάο θάζηζε ζηνλ ζξόλν ηνπ. Κάζηζε ζ‟ έλα
κεγάιν θάζηζκα πνπ είλαη κόλν δηθό ηνπ. ♫ ζξό-λνο ζ
η
ζξύςαιν [ην] νπζηαζηηθό (ζξύςαια)
π
 Ζ Διέλε ήηαλ απξόζεθηε θη έξημε θάησ έλα
θ
πνηήξη. Ζ κακά ηεο έηξεμε γξήγνξα λα καδέςεη ηα
ρ
ζξύςαια ηνπ πνηεξηνύ. Έηξεμε λα καδέςεη
ηα θνκκάηηα πνπ έκεηλαλ από ην πνηήξη
ς
πνπ έζπαζε. ♫ ζξύ-ςα-ιν
σ
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--- ζύειια ------------------------------------------------ ζπκόο
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ζύειια [ε] νπζηαζηηθό (ζύειιεο)

 ηαλ έρεη ζύειια, ν αέξαο
θπζάεη πνιύ δπλαηά.  θαηαηγίδα
 ρηνλνζύειια ♫ ζύ-ει-ια  „ν θαηξόο‟

ζύκα [ην] νπζηαζηηθό (ζύκαηα)

 Σν ζύκα ελόο αηπρήκαηνο είλαη απηόο πνπ έρεη
ηξαπκαηηζηεί ή πεζάλεη από ην αηύρεκα.
 Σν ζύκα κίαο θινπήο είλαη απηόο πνπ ηνλ έρνπλ
θιέςεη. ♫ ζύ-κα

ζπκάκαη ξήκα (ζπκήζεθα, ζα ζπκεζώ)

 Ζ Αζελά ζπκήζεθε λα θέξεη καδί ηεο ρξήκαηα
αιιά ν Κώζηαο μέραζε λα πάξεη ηα δηθά ηνπ.
 μερλώ ♫ ζπ-κά-καη

ζπκίδσ ξήκα (ζύκηζα, ζα ζπκίζσ)
 «Θύκηζέ κνπ ηη κέξα έρνπκε ζήκεξα» είπε ε
δαζθάια ζηνλ Κώζηα. Βνήζεζέ κε λα ζπκεζώ ηη
κέξα έρνπκε ζήκεξα.
 Ζ δαζθάια ζπκπαζεί πνιύ ηελ Αζελά, γηαηί ηεο
ζπκίδεη ηελ αληςηά ηεο. Μνηάδεη κε ηελ αληςηά ηεο.
♫ ζπ-κί-δσ

ζπκόο [ν] νπζηαζηηθό (ζπκνί)

 ηαλ ληώζεηο ζπκό, δελ είζαη θαζόινπ
επραξηζηεκέλνο κε θάηη πνπ έγηλε ή πνπ άθνπζεο.
 ηαλ ληώζεηο ζπκό, έρεηο ζπκώζεη, είζαη
ζπκσκέλνο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί θη εζύ
λα ζπκώζεηο θάπνηνλ, λα ηνλ θάλεηο
δειαδή λα ληώζεη ζπκό. ♫ ζπ-κόο
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ζπκώλσ--------------------------------------------- ζπζηάδσ--

ζπκώλσ ξήκα (ζύκσζα, ζα ζπκώζσ)  ζπκόο
ζύξα [ε] νπζηαζηηθό (ζύξεο)

 Θύξα ιέκε ηελ πόξηα.
 Θύξα είλαη θαη θαζεκηά από ηηο εμσηεξηθέο πόξηεο
ζην γήπεδν.
 «Θα ζπλαληεζνύκε ζηε ζύξα ελληά» είπε ν
θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ ζείν Σάθε. ♫ ζύ-ξα

ζπξνηειέθσλν [ην] νπζηαζηηθό
(ζπξνηειέθσλα)
 ηηο πνιπθαηνηθίεο θάζε δηακέξηζκα έρεη έλα
ζπξνηειέθσλν. Με ην ζπξνηειέθσλν κηιάκε γηα
λα δνύκε πνηνο είλαη ζηελ πόξηα ηεο πνιπθαηνηθίαο
θαη αλ ζέινπκε, ηνπ αλνίγνπκε γηα λα κπεη κέζα.
 ζύξα, ηειέθσλν ♫ ζπ-ξν-ηε-ιέ-θσ-λν

ζπξσξόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζπξσξνί)

 Ο ζπξσξόο πξνζέρεη πνηνο κπαίλεη θαη πνηνο
βγαίλεη ζε έλα θηίξην. ♫ ζπ-ξσ-ξόο
- Λέκε θαη ε ζπξσξίλα.

ζπζία [ε] νπζηαζηηθό (ζπζίεο)
 Οη γνλείο ηνπ θπξίνπ Γηάλλε ήηαλ πνιύ θησρνί θη
έθαλαλ πνιιέο ζπζίεο γηα λα ηνλ κεγαιώζνπλ.
ηεξήζεθαλ πνιιά πξάγκαηα γηα λα ηνλ
κεγαιώζνπλ.  ηαλ θάπνηνο θάλεη ζπζίεο,
ζπζηάδεηαη γηα θάηη. ♫ ζπ-ζί-α

ζπζηάδσ, ζπζηάδνκαη ξήκα (ζπζίαζα, ζα
ζπζηάζσ)  ζπζία
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--- ηαηξείν ------------------------------------------ ηδηαίηεξνο
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Ηη
ηαηξείν [ην] νπζηαζηηθό (ηαηξεία)

 Σν ηαηξείν είλαη ν ρώξνο όπνπ ν γηαηξόο εμεηάδεη
ηνπο αξξώζηνπο.  Ο γηαηξόο έρεη ζπνπδάζεη
ηαηξηθή. ηαλ δνπιεύεη θνξάεη ηαηξηθή κπινύδα.
♫ η-α-ηξεί-ν Γεο γηαηξόο

ηδαληθόο, ηδαληθή, ηδαληθό επίζεην (ηδαληθνί,

ηδαληθέο, ηδαληθά)
 Οη γνλείο ηνπ Ίγθιη ςάρλνπλ ην ηδαληθό ζπίηη γηα
λα ην αγνξάζνπλ. Φάρλνπλ ην θαιύηεξν ζπίηη.
♫ η-δα-λη-θόο

ηδέα [ε] νπζηαζηηθό (ηδέεο)

 Ζ ηδέα είλαη απηό πνπ έξρεηαη ζην κπαιό καο,
όηαλ ζθεθηόκαζηε.
 «Έρσ κία ηδέα» είπε ε Αζελά ζηνλ Κώζηα.
«Πάκε κία βόιηα κε ηα πνδήιαηα»;
 ηαλ έρσ κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηό κνπ, λνκίδσ
όηη είκαη ζπνπδαίνο.
 ηαλ δελ έρεηο ηδέα γηα θάηη, δελ μέξεηο ηίπνηα γη‟
απηό. ♫ η-δέ-α

ηδηαίηεξνο, ηδηαίηεξε, ηδηαίηεξν επίζεην

(ηδηαίηεξνη, ηδηαίηεξεο, ηδηαίηεξα)
 Ο δηεπζπληήο ηνπ θπξίνπ Γηάλλε κπήθε ζην
ηδηαίηεξν γξαθείν ηνπ θη έθιεηζε ηελ πόξηα
βηαζηηθόο. Μπήθε ζην γξαθείν πνπ είλαη κόλν
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ηδηνθηήηεο ---------------------------------------- ηδησηηθόο-γη‟ απηόλ, κόλν δηθό ηνπ. ♫ η-δη-αί-ηε-ξνο

ηδηνθηήηεο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ηδηνθηήηεο,

ηδηνθηήηξηεο)
 «Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο
δηπιαλήο κνλνθαηνηθίαο» είπε ν Κώζηαο. Δίλαη
απηόο πνπ έρεη ην ζπίηη. ♫ η-δη-ν-θηή-ηεο

ίδηνο, ίδηα, ίδην επίζεην (ίδηνη, ίδηεο, ίδηα)

 ηαλ δύν πξάγκαηα είλαη ηα ίδηα ή όηαλ έλα
πξάγκα είλαη ίδην κ‟ έλα άιιν, ηόηε κνηάδνπλ πάξα
πνιύ.  ‟ έλα δεπγάξη παπνύηζηα πξέπεη θαη ηα
δύν παπνύηζηα λα έρνπλ ην ίδην ρξώκα.
 όκνηνο  δηαθνξεηηθόο
 Ο Κώζηαο είλαη ζηελ ίδηα ηάμε κε ηνλ Νίθν,
δειαδή όρη ζε άιιε ηάμε.  άιινο, δηαθνξεηηθόο
 (ζαλ αλησλπκία) Ζ Αζελά ζέιεη λα ηαθηνπνηεί ε
ίδηα ην δσκάηηό ηεο, όρη θάπνηνο άιινο.
♫ ί-δηνο Γεο κνηάδσ

ηδησηηθόο, ηδησηηθή, ηδησηηθό επίζεην (ηδησηηθνί,

ηδησηηθέο, ηδησηηθά)
 ηαλ θάηη είλαη ηδησηηθό, είλαη κόλν γηα έλαλ
άλζξσπν ή γηα πνιύ ιίγνπο αλζξώπνπο.
 «Απηό ην γθαξάδ είλαη ηδησηηθό» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο. «Δίλαη γη‟ απηνύο πνπ κέλνπλ ζηελ
πνιπθαηνηθία καο».
 ηαλ έλα ζρνιείν είλαη ηδησηηθό, δελ αλήθεη ζην
θξάηνο θαη πξέπεη λα πιεξώζνπκε γηα λα
παξαθνινπζήζνπκε ηα καζήκαηά ηνπ.
 δεκόζηνο ♫ η-δη-σ-ηη-θόο
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--- ηδξώλσ ------------------------------------------ ηθαλόηεηα
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ηδξώλσ ξήκα (ίδξσζα, ζα ηδξώζσ)

 «Έρεη πνιιή δέζηε έμσ! Ίδξσζα θαη ην πξόζσπό
κνπ ζηάδεη λεξό. Ζ κπινύδα κνπ έγηλε κνύζθεκα θαη
θόιιεζε πάλσ κνπ» παξαπνλέζεθε ν ζείνο Αιέθνο.
 «Ίδξσζα γηα λα θαηαιάβσ ην κάζεκα»
είπε ν Κώζηαο. Κνπξάζηεθα πνιύ
γηα λα ην θαηαιάβσ.
 ηαλ ηδξώλνπκε, ην ζώκα καο
ζηάδεη ηδξώηα. Δίκαζηε κνύζθεκα
ζηνλ ηδξώηα. Δίκαζηε ηδξσκέλνη.
♫ η-δξώ-λσ

ηδξώηαο [ν] νπζηαζηηθό  ηδξώλσ
ηεξόο, ηεξή, ηεξό επίζεην (ηεξνί, ηεξέο, ηεξά)

 ηαλ θάηη είλαη ηεξό, είλαη αθηεξσκέλν, δειαδή
δνζκέλν ζηνλ Θεό ή έξρεηαη από ηνλ Θεό.
 Ζ ζεία Έιιε πήγε ζηελ εθθιεζία. ηάζεθε
κπξνζηά ζηηο ηεξέο εηθόλεο ησλ αγίσλ θη έθαλε ηελ
πξνζεπρή ηεο. ♫ η-ε-ξόο

ηθαλόο, ηθαλή, ηθαλό επίζεην (ηθαλνί, ηθαλέο,

ηθαλά)
 Ο Ρνκπέλ ησλ Γαζώλ είλαη ηθαλόο λα πεηύρεη κε
ηα βέιε ηνπ αθόκα θαη ηνλ πην κηθξό ζηόρν. Μπνξεί
λα ην θάλεη.
 Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ηνλ πεηύρεη. Κάπνηνη δελ
κπνξνύλ λα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα. Δίλαη αλίθαλνη
λα ην θάλνπλ. ♫ η-θα-λόο

ηθαλόηεηα [ε] νπζηαζηηθό (ηθαλόηεηεο)  ηθαλόο
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Ιλδηάλνο ------------------------------------------------- ίππνο--

α
(Ιλδηάλνη, Ιλδηάλεο)
β
Οη Ηλδηάλνη είλαη νη πξώηνη θάηνηθνη
γ
ηεο Ακεξηθήο. ♫ Ηλ-δη-ά-λνο
δ
ε
ίληεξλεη [ην] νπζηαζηηθό
 Με ην ίληεξλεη επηθνηλσλνύκε από ηνλ
δ
ππνινγηζηή καο κε όιν ηνλ θόζκν. ηαλ κπαίλνπκε
ε
ζην ίληεξλεη, ζηέιλνπκε κελύκαηα ζηνπο θίινπο
καο από ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη βξίζθνπκε ζ
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε.  δηαδίθηπν
η
♫ ί-ληεξ-λεη
θ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ι
πιεζπληηθό αξηζκό.
κ
ηόο [ν] νπζηαζηηθό (ηνί)
λ
 Ο ηόο είλαη έλα κηθξόβην πνπ πξνθαιεί
μ
αξξώζηηεο.  Ζ Αζελά θόιιεζε ηνλ ηό ηεο
αλεκνβινγηάο θαη γέκηζε ζππξάθηα.
ν
 Ο ηόο είλαη έλα πξόγξακκα πνπ κπνξεί λα
π
ραιάζεη ηνλ ππνινγηζηή καο. ♫ η-όο
ξ
ηππαζία [ε] νπζηαζηηθό
ζ
 ηαλ θάλεηο ηππαζία, αλεβαίλεηο ζ' έλα άινγν θαη η
θάλεηο βόιηα ή ηξέρεηο πάλσ ζ' απηό.  ίππνο
π
♫ ηπ-πα-ζί-α
θ
- Ζ ιέμε ηππαζία πξνέξρεηαη από ηελ αξραία
ειιεληθή ιέμε ίππνο πνπ ζεκαίλεη άινγν.
ρ
ς
ίππνο [ν] νπζηαζηηθό (ίππνη)
σ
 Ο ίππνο είλαη ην άινγν. ♫ ίπ-πνο Γεο άινγν

Ηλδηάλνο [ν], Ηλδηάλα [ε] νπζηαζηηθό
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--- ηππόηεο -------------------------------------------ηζόπαινο
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ηππόηεο [ν] νπζηαζηηθό (ηππόηεο)

 ηηο ηζηνξίεο ν ηππόηεο είλαη έλαο πνιεκηζηήο
πνπ θνξάεη παλνπιία θαη πνιεκάεη πάλσ
ζ‟ έλα άινγν.
 ηαλ έλαο άληξαο είλαη ηππόηεο, είλαη
επγεληθόο κε ηηο γπλαίθεο.  ίππνο
♫ ηπ-πό-ηεο  „ηα παξακύζηα‟

ίζηνο, ίζηα, ίζην επίζεην (ίζηνη, ίζηεο, ίζηα)

 Με ηνλ ράξαθα θάλνπκε ίζηεο γξακκέο.
 ζηξαβόο, ινμόο
 ηαλ ηζηώλεηο θάηη, ην θάλεηο ίζην. ♫ ί-ζηνο

ίζθηνο [ν] νπζηαζηηθό (ίζθηνη)

 «Πάκε λα μαπιώζνπκε ζηνλ ίζθην
ηνπ δέληξνπ. Έρεη δξνζηά θαη δε ζα
καο βιέπεη θαζόινπ ν ήιηνο» είπε
ν Νίθνο ζηνλ Κώζηα.  ζθηά ♫ ί-ζθηνο

ηζόγεην [ην] νπζηαζηηθό (ηζόγεηα)

 Ζ θίιε ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο κέλεη ζην ηζόγεην
ηεο πνιπθαηνηθίαο θη όρη ςειά ζε θάπνηνλ όξνθν.
♫ η-ζό-γεη-ν

ηζνπαιία [ε] νπζηαζηηθό (ηζνπαιίεο)  ηζόπαινο
ηζόπαινο, ηζόπαιε, ηζόπαιν επίζεην (ηζόπαινη,

ηζόπαιεο, ηζόπαια)
 ήκεξα έπαηδαλ πνδόζθαηξν ε νκάδα ηνπ Κώζηα
κε κία άιιε νκάδα ηεο γεηηνληάο. Κακηά νκάδα δε
λίθεζε. Καη νη δύν νκάδεο ήηαλ ηζόπαιεο. Ο αγώλαο
ηέιεησζε κε ηζνπαιία. ♫ η-ζό-πα-ινο
28 / 166-167

ίζνο -------------------------------------------------------- ίρλνο--

α
 ηαλ δύν πξάγκαηα είλαη ίζα ή όηαλ θάηη είλαη
β
ίζν κε θάηη άιιν, θαλέλα δελ είλαη πην κεγάιν από
γ
ην άιιν.
δ
 Ζ Υηνλάηε ρώξηζε ηελ ηνύξηα ζε νθηώ ίζα
ε
θνκκάηηα. ια είραλ ην ίδην αθξηβώο κέγεζνο. Γελ
ήζειε λα αδηθεζεί θαλέλαο.  άληζνο ♫ ί-ζνο
δ
ε
ηζηνξία [ε] νπζηαζηηθό (ηζηνξίεο)
ζ
 ηαλ ιέκε κία ηζηνξία, δηεγνύκαζηε πξάγκαηα
πνπ έγηλαλ ή πνπ ηα έρνπκε θαληαζηεί.
η
 Ζ ηζηνξία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηάεη θαη
θ
εμεγεί ηη έγηλε ζην παξειζόλ. ην ζρνιείν
ι
καζαίλνπκε ηζηνξία.
 Ζ δνπιεηά ηνπ ηζηνξηθνύ είλαη λα κειεηάεη ηελ
κ
ηζηνξία. ♫ η-ζην-ξί-α
λ
μ
ηζηόο [ν] νπζηαζηηθό (ηζηνί)
 Ο ηζηόο είλαη ην πνιύ ιεπηό δίρηπ πνπ θηηάρλεη ε ν
αξάρλε γηα λα πηάλεη ηα έληνκα πνπ ηξώεη. ♫ η-ζηόο π
ξ
ίρλνο [ην] νπζηαζηηθό (ίρλε)
ζ
 Σν ίρλνο είλαη ην ζεκάδη πνπ αθήλεη θάηη ή
θάπνηνο, όηαλ πεξάζεη από έλα κέξνο.
η
 Πέληε κέξεο ςάρλνπλ ηε Ρνδαιία ν Κώζηαο θαη ε
π
Αζελά θη αθόκα λα βξνπλ ίρλε ηεο.
θ
 Σν ίρλνο είλαη απηό πνπ κέλεη από θάηη
πνπ δελ ππάξρεη πηα.  Ζ Αζελά θη
ρ
ν Κώζηαο δελ άθεζαλ ίρλνο γιπθνύ γηα
ς
ηνπο γνλείο ηνπο. Έθαγαλ όιν ην γιπθό,
σ
δελ άθεζαλ ηίπνηα. ♫ ί-ρλνο

ίζνο, ίζε, ίζν επίζεην (ίζνη, ίζεο, ίζα)
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--- θαβάια ----------------------------------------------- θαβγάο
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Κθ
θαβάια επίξξεκα

 ηαλ παο θαβάια ζ‟ έλα άινγν, γατδνύξη ή
κνπιάξη, θάζεζαη ζηε ξάρε ηνπ κε ην έλα πόδη από
ηε κία πιεπξά ηνπ δώνπ θαη κε ην άιιν από ηελ
άιιε.
 ηαλ θάπνηνο ζε παίξλεη θαβάια, ζε παίξλεη
ζηελ πιάηε ηνπ θαη ζε πάεη θάπνπ.  θαβαιώ
♫ θα-βά-ια

θαβαιώ θαη θαβαιάσ ξήκα (θαβάιεζα, ζα
θαβαιήζσ)
 ηαλ θαβαιάο έλα άινγν, αλεβαίλεηο πάλσ ζηε
ξάρε ηνπ.  Απηόο πνπ πεγαίλεη θαβάια ζην
άινγν, είλαη ν θαβαιάξεο. ♫ θα-βα-ιώ

θαβγαδίδσ ξήκα (θαβγάδηζα, ζα θαβγαδίζσ)
 θαβγάο

θαβγάο [ν] νπζηαζηηθό (θαβγάδεο)

 Ο θαβγάο είλαη νη θσλέο, νη βξηζηέο θαη θακηά
θνξά ην μύιν κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ δε ζπκθσλνύλ
ζε θάηη.  ην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Μηράιε μεζπάλε
θαζεκεξηλά θαβγάδεο.  ηζαθσκόο  ιε ηελ
ώξα θαβγαδίδεη κε ηε ζεία ηνπ. ♫ θα-βγάο
- Μέζα κνπ κπαίλεη ε ρειώλα όηαλ θνβάηαη. Πώο κε
ιέλε; …………………………………………………………
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θαβνύθη ------------------------------------------- θαγθνπξό--

α
 Οη ρειώλεο, νη θάβνπξεο θαη ηα ζαιηγθάξηα έρνπλ β
έλα θαβνύθη, έλα ζθιεξό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη γ
ην ζώκα ηνπο. ηαλ ηα δώα απηά θνβνύληαη,
δ
καδεύνληαη ζην θαβνύθη ηνπο.
ε
 Λέκε όηη θάπνηνο κπαίλεη ζην
δ
θαβνύθη ηνπ, όηαλ είλαη δεηιόο ή
ε
πνιύ ληξνπαιόο. ♫ θα-βνύ-θη
ζ
θάβνπξαο [ν] νπζηαζηηθό (θάβνπξεο)
η
 Ο θάβνπξαο είλαη έλα δών πνπ δεη ζηε ζάιαζζα.
θ
Έρεη νθηώ πόδηα θαη δύν δαγθάλεο. Κξύβεηαη ζηελ

θαβνύθη [ην] νπζηαζηηθό (θαβνύθηα)

άκκν θαη ζηα βξάρηα. ♫ θά-βνπ-ξαο  „ε ζάιαζζα‟

ι
κ
θάγθειν [ην] νπζηαζηηθό (θάγθεια)
λ
 Σα θάγθεια είλαη πνιιά κεηαιιηθά ξαβδηά πνπ
όια καδί θιείλνπλ θάπνην πέξαζκα. Κάγθεια
μ
βάδνπκε ζην παξάζπξν, ζηνλ θήπν, ζηελ απιή, ζην ν
κπαιθόλη θαη αιινύ.  Από ηόηε πνπ κπήθαλ ζην
π
καγαδί ηνπ θιέθηεο, ν θύξηνο Γεκήηξεο έβαιε
ξ
θάγθεια ζε όια ηα παξάζπξα. ♫ θά-γθε-ιν
ζ
θαγθνπξό [ην] νπζηαζηηθό
η
 Σν θαγθνπξό είλαη έλα δών πνπ δεη ζηελ
π
Απζηξαιία. Πξνρσξάεη πεδώληαο. Σν ζειπθό
θαγθνπξό έρεη κία ηζέπε ζηελ θνηιηά ηνπ
θ
πνπ ηε ιέλε κάξζηπν γηα λα θνπβαιάεη
ρ
ην κσξό ηνπ. ♫ θα-γθνπ-ξό
ς
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
σ
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--- θάδνο --------------------------------------------- θαεκέλνο
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θάδνο [ν] νπζηαζηηθό (θάδνη)

 Ο θάδνο είλαη έλα κεγάιν δνρείν.
 H Ρνδαιία ζθαξθάισζε πάλσ ζηνλ θάδν θη
έςαρλε αλάκεζα ζηα ζθνππίδηα. ♫ θά-δνο

θάδξν [ην] νπζηαζηηθό (θάδξα)
 ‟ έλα θάδξν βάδνπκε κία εηθόλα, έλαλ πίλαθα ή
κία θσηνγξαθία.  θνξλίδα
 Κάδξν ιέκε θαη κία εηθόλα πνπ είλαη θξεκαζκέλε
ζηνλ ηνίρν. ♫ θά-δξν

θαδαλάθη [ην] νπζηαζηηθό (θαδαλάθηα)

 Σν θαδαλάθη είλαη ην δνρείν κε ην λεξό πάλσ από
ι ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο. ηαλ παηάκε ην θνπκπί,
ην λεξό θπιάεη κε νξκή κέζα ζηελ ηνπαιέηα θαη ηελ
κ
θαζαξίδεη. ♫ θα-δα-λά-θη
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θαδάλη [ην] νπζηαζηηθό (θαδάληα)

 Σν θαδάλη είλαη κία πνιύ κεγάιε θαηζαξόια πνπ
θάπνηε ηελ έβαδαλ ζηε θσηηά γηα λα καγεηξέςνπλ ή
λα δεζηάλνπλ λεξό.
 Λέκε όηη ην θεθάιη κνπ έγηλε θαδάλη, όηαλ θάηη καο
έρεη δαιίζεη, καο έρεη θέξεη πνλνθέθαιν.
 θαδαλάθη ♫ θα-δά-λη

θαεκέλνο, θαεκέλε, θαεκέλν επίζεην (θαεκέλνη,
θαεκέλεο, θαεκέλα)
 Λέκε θαεκέλν θάπνηνλ πνπ έρεη έλα πξόβιεκα
θαη πνπ βξίζθεηαη ζε δύζθνιε ζέζε.
 «Ο θαεκέλνο ν θύξηνο Γεκήηξεο! Κάπνηνο
κπήθε ζην καγαδί θαη ηνπ πήξε ην ηακείν.»
 θαθόκνηξνο ♫ θαε-κέ-λνο
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θαζαξίδσ -------------------------------------------- θάζεηνο--

α
β
θαζαξίζσ)
γ
 ηαλ θαζαξίδεηο θάηη, βγάδεηο ηε βξνκηά από
πάλσ ηνπ.  Ο θύξηνο Μηράιεο θαζαξίδεη ηα γπαιηά δ
ηνπ θάζε κέξα γηα λα βιέπεη θαιά.  βξνκίδσ,
ε
ιεξώλσ  ηαλ έλα ξνύρν δελ θαζαξίδεη εύθνια, ην
δίλνπκε ζην θαζαξηζηήξην. θαζαξόο ♫ θα-ζα-ξί-δσ δ
ε
θαζαξηζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (θαζαξηζηήξηα)
ζ
 θαζαξίδσ
η
θαζαξόο, θαζαξή, θαζαξό επίζεην (θαζαξνί,
θ

θαζαξίδσ, θαζαξίδνκαη ξήκα (θαζάξηζα, ζα

θαζαξέο, θαζαξά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαζαξόο, δελ έρεη βξνκηέο
πάλσ ηνπ.  «Παηδηά, λα ηξώηε πάληα κε θαζαξά
ρέξηα» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.  βξόκηθνο
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαζαξόο, αγαπάεη ηελ
θαζαξηόηεηα.  βξνκηά  ηαλ θάπνηνο κηιάεη
θαζαξά, ηνλ θαηαιαβαίλνπλ όινη. ♫ θα-ζα-ξόο

θάζεηνο, θάζεηε, θάζεην επίζεην (θάζεηνη,

θάζεηεο, θάζεηα)
 Οη θνιόλεο είλαη θάζεηεο ζην έδαθνο, δειαδή
ζηέθνληαη ίζηα θαη όξζηα. Αθνινπζνύλ κία ίζηα
γξακκή πνπ πεγαίλεη από πάλσ πξνο ηα θάησ.
 νξηδόληηνο ♫ θά-ζε-ηνο
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ην καγαδί ηνπ
θπξίνπ Γεκήηξε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

δηθαζηήξην, δηθεγόξνο, ζεξίν, θαεκέλνο, πηάλσ,
ηκήκα, θπιαθή
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--- θαζεγεηήο---------------------------------------- θάζνκαη
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θαζεγεηήο [ν], θαζεγήηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(θαζεγεηέο, θαζεγήηξηεο)
 Καζεγεηήο είλαη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ δηδάζθεη
θάπνην κάζεκα ζην γπκλάζην, ζην ιύθεην ή ζην
παλεπηζηήκην. ♫ θα-ζε-γε-ηήο

θαζεκεξηλόο, θαζεκεξηλή, θαζεκεξηλό επίζεην

(θαζεκεξηλνί, θαζεκεξηλέο, θαζεκεξηλά)
 ηαλ θάηη είλαη θαζεκεξηλό, γίλεηαη θάζε κέξα.
 Οη θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ζην ζπίηη παίξλνπλ
πνιύ ρξόλν.  Κάηη πνπ γίλεηαη θάζε κέξα, γίλεηαη
θαζεκεξηλά. ♫ θα-ζε-κε-ξη-λόο

θάζηζκα [ην] νπζηαζηηθό (θαζίζκαηα)
 Ζ θαξέθια, ε πνιπζξόλα θαη ην παγθάθη είλαη
θαζίζκαηα, δειαδή έπηπια γηα λα θαζόκαζηε.
 ηε ζπλαπιία πνπ πήγε ε Αιίθε είρε ηόζν θόζκν,
πνπ δελ είρε θαζίζκαηα γηα όινπο.  ζέζε
♫ θά-ζη-ζκα

θάζνκαη ξήκα (θάζηζα/έθαηζα, ζα θαζίζσ/ζα
θάηζσ)
 ηαλ θάζεζαη, αθνπκπάο ηε ιεθάλε ζνπ πάλσ
ζ‟ έλα θάζηζκα ή ζην πάησκα γηα λα κε ζηέθεζαη
όξζηνο.  Ο Νίθνο πήξε κία θαξέθια θαη θάζηζε
δίπια ζηνλ Κώζηα.  ζεθώλνκαη, ζηέθνκαη
 «Πόζεο κέξεο ζα θαζίζεηο ζην ρσξηό Αζελά»;
 κέλσ  θεύγσ
 Γελ θάζεηαη πνηέ ε Αζελά η‟ απνγεύκαηα,
όιν θαη θάηη θάλεη. Γηαβάδεη ή παίδεη κε
ηηο θίιεο ηεο.  θάζηζκα ♫ θά-ζν-καη
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θαζξέθηεο ------------------------------------ θαηλνύξηνο--

α
β
 Ο θαζξέθηεο είλαη έλα θνκκάηη γπαιί πνπ έρεη
θηηαρηεί γηα λα θαίλεηαη πάλσ ηνπ όπνηνο ή ό,ηη
γ
βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Με ηνλ θαζξέθηε
δ
κπνξνύκε λα δνύκε πώο είλαη ην πξόζσπό καο,
πώο είλαη ν εαπηόο καο.  Σν πξόζσπν ηεο θαθηάο ε
βαζίιηζζαο θαζξεθηίζηεθε ζην ηδάκη ηεο πόξηαο.
δ
♫ θα-ζξέ-θηεο
ε
θαζξεθηίδνκαη ξήκα (θαζξεθηίζηεθα,
ζ
ζα θαζξεθηηζηώ)  θαζξέθηεο
η
θ
θαζπζηεξώ ξήκα (θαζπζηέξεζα, ζα

θαζξέθηεο [ν] νπζηαζηηθό (θαζξέθηεο)

θαζπζηεξήζσ)
 ηαλ θαζπζηεξείο, αξγείο λα θηάζεηο θάπνπ ή λα
ηειεηώζεηο θάηη.  Mία κέξα ν Κώζηαο
θαζπζηέξεζε λα πάεη ζην ζρνιείν, γηαηί μύπλεζε
αξγά.  αξγώ  ηαλ ην ηξέλν δε θηάλεη ζηελ
ώξα ηνπ, έρεη θαζπζηέξεζε. ♫ θα-ζπ-ζηε-ξώ

ι
κ
λ
μ
ν
π
θαηλνύξηνο, θαηλνύξηα, θαηλνύξην επίζεην
(θαηλνύξηνη, θαηλνύξηεο, θαηλνύξηα)
ξ
 ηαλ θάηη είλαη θαηλνύξην, δελ ππάξρεη από
ζ
παιηά. Σν έρνπκε θηηάμεη ή ην έρνπκε αγνξάζεη πξηλ
η
από ιίγν θαηξό. ηαλ αγνξάδνπκε θάηη θαηλνύξην,
είλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, γηαηί δελ έρεη
π
ρξεζηκνπνηεζεί από άιινπο.  ηε γεηηνληά
θ
άλνημε έλα θαηλνύξην βηβιηνπσιείν. Ζ Αζελά ήηαλ
ρ
ραξνύκελε πνπ πήξε θαηλνύξηα βηβιία.
 Μόιηο κπήθε ν θαηλνύξηνο ρξόλνο, ν ζείνο Σάθεο ς
άξρηζε λα θόβεη ηε βαζηιόπηηα. Ο ρξόλνο πνπ πήξε
σ
ηε ζέζε ηνπ παιηνύ.  λένο  παιηόο
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--- θαηξόο --------------------------------------------------- θαθά
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♫ θαη-λνύ-ξηνο
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 ηαλ θαίσ θάηη, ηνπ βάδσ θσηηά. ηαλ θάηη
θαίγεηαη, παίξλεη θσηηά θαη ραιάεη.
 ηαλ θαίσ θάηη, ην δεζηαίλσ πνιύ.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα έθαςε ην βνύηπξν θη έξημε κέζα ηα
καθαξόληα.
 ηαλ θαίσ ξεύκα, βελδίλε ή πεηξέιαην, ην
μνδεύσ.  «Ζ θνπδίλα καο θαίεη πνιύ ξεύκα» είπε
ν θύξηνο Γηάλλεο.
 ηαλ θάηη θαίεη, είλαη πνιύ δεζηό ή καο ελνριεί.
 «Ο ήιηνο θαίεη. Αζελά, βάιε ην θαπέιν ζνπ» είπε
ν ζείνο Αιέθνο.  ηαλ θαίγεζαη, πνλάο πνιύ από
ην θάςηκν. Έλα θαπηεξό θαγεηό κάο θαίεη
ηε γιώζζα, γηαηί έρεη πνιύ πηπέξη ή
άιια κπαραξηθά πνπ θαίλε.
♫ θαί-σ

θαηξόο [ν] νπζηαζηηθό (θαηξνί)

 ηαλ ξσηάκε ηη θαηξό θάλεη ζήκεξα, ξσηάκε αλ
έρεη θξύν ή δέζηε, αλ ν νπξαλόο είλαη θαζαξόο ή κε
ζύλλεθα, αλ έρεη αέξα, ήιην ή βξνρή.
 Ο θαηξόο είλαη θαη ν ρξόλνο πνπ κεηξάκε κε ηα
ιεπηά, ηηο ώξεο, ηηο κέξεο.  Ο Κώζηαο θαη ε
Αζελά έρνπλ πνιύ θαηξό λα δνπλ ηελ Αιίθε, γηαηί
δίλεη εμεηάζεηο.  ρξόλνο  θαινθαίξη,
θαθνθαηξία ♫ θαη-ξόο  „ν θαηξόο‟

θαίσ, θαίγνκαη ξήκα (έθαςα, ζα θάςσ)

«Τη θξίκα, ε κακά μέραζε ην ζίδεξν πάλσ
ζην ξνύρν θη απηό θάεθε!» ζθέθηεθε ε Αζελά.

θαθά [ηα] νπζηαζηηθό
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ν θαηξόο ------------------------------------------------------------
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Έρεη ήιην
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βξέρεη

Φπζάεη πνιύ θαη
έρεη ηξηθπκία
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--- θαθάδη -------------------------------------- θαθνκαζαίλσ
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 Κάλνπκε θαθά γηα λα θαζαξίζεη ν νξγαληζκόο
καο από ηα άρξεζηα κέξε ησλ ηξνθώλ. πλήζσο
ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε απηή όηαλ κηιάκε κε ηνπο
θίινπο καο θαη όρη όηαλ γξάθνπκε. ♫ θα-θά

θαθάδη [ην] νπζηαζηηθό (θαθάδηα)

 ηαλ κία πιεγή θιείλεη, ζρεκαηίδεηαη έλα θαθάδη
πνπ μεξαίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, κέρξη λα
πέζεη. ♫ θα-θά-δη

θαθάν [ην] νπζηαζηηθό

 Ζ ζνθνιάηα γίλεηαη από θαθάν, δειαδή έλαλ
ζπόξν από έλα δέληξν πνπ ιέγεηαη θαθαόδεληξν.
ι Σν θαθάν γίλεηαη ξόθεκα θαη ην πίλνπκε. Σν
βάδνπκε ζηα γιπθά. ♫ θα-θά-ν
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θαθαξίδσ ξήκα (θαθάξηζα, ζα θαθαξίζσ)  θόηα
θαθία [ε] νπζηαζηηθό (θαθίεο)  θαθόο
θαθνθαηξία [ε] νπζηαζηηθό (θαθνθαηξίεο)

 ηαλ ν θαηξόο είλαη θαθόο, έρεη θαθνθαηξία.
 «Γε ιέεη λα ζηακαηήζεη ε θαθνθαηξία, θπζάεη
πνιύ. Κη εγώ πνπ ήζεια εθδξνκή!» είπε ν Κώζηαο.
 θαινθαίξη, θαηξόο ♫ θα-θν-θαη-ξί-α

θαθνκαζαίλσ ξήκα (θαθόκαζα, ζα θαθνκάζσ)
 ηαλ θαθνκαζαίλεηο θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο όια ηα
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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θαθόκνηξνο ----------------------------------------- θάθηνο-ραηίξηα, θη απηόο ζπλεζίδεη λα έρεη από ζέλα ό,ηη
δεηήζεη.  Ζ Αζελά θαθνκαζαίλεη ηε Ρνδαιία, ηελ
παίξλεη ζην θξεβάηη ηεο θαη ηεο δίλεη λα θάεη κόλν
ό,ηη ηεο αξέζεη.  θαινκαζαίλσ  Έλα
θαθνκαζεκέλν παηδί είλαη έλα αλππόθνξν παηδί
πνπ λνκίδεη πσο κπνξεί λα έρεη θαη λα θάλεη ό,ηη
ζέιεη.  θαινκαζεκέλνο ♫ θα-θν-κα-ζαί-λσ

θαθόκνηξνο, θαθόκνηξε, θαθόκνηξν επίζεην

(θαθόκνηξνη, θαθόκνηξεο, θαθόκνηξα)
 Καθόκνηξν ιέκε απηόλ πνπ είλαη δπζηπρηζκέλνο,
πνπ ηνπ έρεη ηύρεη θάπνην θαθό θαη ηνλ ιππόκαζηε.
 «Σν θαθόκνηξν ην γαηάθη πεηλάεη θαη θξπώλεη»
είπε έλα θνξηηζάθη, όηαλ είδε ηε Ρνδαιία κόλε θαη
βξεγκέλε ζηνλ δξόκν.  θαεκέλνο  θαθνκνίξεο
♫ θα-θό-κνη-ξνο

θαθόο, θαθή θαη θαθηά, θαθό επίζεην (θαθνί,

θαθέο, θαθά) ( πλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε
απηή όηαλ κηιάκε κε ηνπο θίινπο καο θαη όρη όηαλ
γξάθνπκε.)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαθόο, ζέιεη λα βιάςεη ηνπο
άιινπο.  Ζ βαζίιηζζα είλαη πνιύ θαθηά. Θέιεη ην
θαθό ηεο Υηνλάηεο, γηαηί είλαη ε πην όκνξθε.
 ηαλ θάηη είλαη θαθό, είλαη δπζάξεζην, δελ
πξνζθέξεη επραξίζηεζε.  «Σν θαγεηό ρζεο ήηαλ
πνιύ θαθό, δε κνπ άξεζε θαζόινπ» είπε ν θύξηνο
Μηράιεο ζηε ζεία ηνπ.  θαιόο
 Ζ βαζίιηζζα ληώζεη θαθία γηα ηε Υηνλάηε.
 θαινζύλε θάεη από ην θαθό ηεο. ♫ θα-θόο

θάθηνο [ν] νπζηαζηηθό (θάθηνη)
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--- θαιά ----------------------------------------------- θαιακάθη
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 Ο θάθηνο είλαη έλα θπηό κε πνιιά αγθάζηα πνπ
θπηξώλεη ζηηο δεζηέο ρώξεο. ♫ θά-θηνο

Έλαο θάθηνο
κε πνιιά αγθάζηα!

θαιά επίξξεκα
 ηαλ θάηη γίλεηαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν, γίλεηαη
θαιά.  ζσζηά  θαθά, άζρεκα
 ηαλ είκαζηε θαιά, δελ είκαζηε άξξσζηνη.
 «Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη ζήκεξα θαιά, έρεη θαιή
δηάζεζε».  άζρεκα
 ηαλ ν γηαηξόο θάλεη θαιά θάπνηνλ, ηνλ
ζεξαπεύεη.  θαιόο ♫ θα-ιά

θαιάζη [ην] νπζηαζηηθό (θαιάζηα)

 Σν θαιάζη είλαη ςάζηλν θη έρεη έλα ή δύν
ρεξνύιηα. ην θαιάζη βάδνπκε ηα ςώληα καο ή άιια
πξάγκαηα πνπ ζέινπκε λα κεηαθέξνπκε.
 ην κπάζθεη ην θαιάζη είλαη έλα δίρηπ πνπ
θξέκεηαη από έλα ζηεθάλη. ηαλ θάπνηνο βάδεη ηε
κπάια ζην θαιάζη ηνπ αληηπάινπ, ιέκε όηη βάδεη
θαιάζη.  ην θαιάζη ησλ αρξήζησλ
πεηάκε άρξεζηα πξάγκαηα. ♫ θα-ιά-ζη

Η Κνθθηλνζθνπθίηζα γέκηζε
ην θαιάζη ηεο κε θξνύηα.

θαιακάθη [ην] νπζηαζηηθό (θαιακάθηα)

 Σν θαιακάθη είλαη έλαο κηθξόο πιαζηηθόο
ζσιήλαο πνπ βάδνπκε ζην ζηόκα καο γηα λα
ξνπθήμνπκε θάπνην πνηό.  θαιάκη ♫ θα-ια-κά-θη
 „ην πάξηη‟
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θαιακάξη -------------------------------------- θαιεζκέλνο --

α
β
 Σν θαιακάξη είλαη δών ηεο ζάιαζζαο. Σν ζώκα
ηνπ κνηάδεη κε ζσιήλα πνπ έρεη ζηελ άθξε ηνπ δέθα γ
πινθάκηα. ηαλ θηλδπλεύεη από θάηη, ρύλεη έλα πγξό
δ
πνπ θάλεη ηα λεξά λα ζνιώλνπλ. ♫ θα-ια-κά-ξη
ε
 „ε ζάιαζζα‟
δ
θαιάκη [ην] νπζηαζηηθό (θαιάκηα)
ε
 Σν θαιάκη είλαη θπηό πνπ θπηξώλεη ζε δεζηέο
ζ
ρώξεο θαη θνληά ζε λεξό. Δίλαη θνύθην από κέζα,
κνηάδεη κε ζσιήλα θαη ιπγίδεη ρσξίο λα ζπάεη
η
εύθνια.
θ
 Σν θαιάκη είλαη θαη ην κπξνζηηλό θόθαιν ηεο

θαιακάξη [ην] νπζηαζηηθό (θαιακάξηα)

γάκπαο.  θαιακάθη ♫ θα-ιά-κη

θαιακπόθη [ην] νπζηαζηηθό (θαιακπόθηα)

 Σν θαιακπόθη είλαη έλα δεκεηξηαθό κε
θίηξηλα ζπόξηα. Με ην θαιακπόθη θηηάρλνπκε πνπ
θνξλ ή ην ηξώκε βξαζηό ή ςεηό. ♫ θα-ια-κπό-θη

θαιακπνύξη [ην] νπζηαζηηθό (θαιακπνύξηα)

 Σν θαιακπνύξη είλαη θάηη αζηείν πνπ δηεγείηαη
θάπνηνο.  αζηείν, αλέθδνην ♫ θα-ια-κπνύ-ξη

θάιαληα [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα θάιαληα είλαη ηα ηξαγνύδηα πνπ ιέλε ηα
παηδηά από πόξηα ζε πόξηα ηελ παξακνλή ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ
Θενθαλίσλ. ♫ θά-ια-ληα

θαιεζκέλνο, θαιεζκέλε, θαιεζκέλν κεηνρή

(θαιεζκέλνη, θαιεζκέλεο, θαιεζκέλα)  θαιώ
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--- θαιεκέξα ----------------------------------- θαιιηηέρλεο
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θαιιηεξγώ, θαιιηεξγνύκαη ξήκα (θαιιηέξγεζα,

 ηαλ ιεο θαιεκέξα, ραηξεηάο θάπνηνλ πνπ
ζπλαληάο ην πξσί.  ηαλ ιεο θαιεκέξα,
θαιεκεξίδεηο θάπνηνλ. θαιόο ♫ θα-ιε-κέ-ξα

θαιελύρηα [ε] νπζηαζηηθό)  ηαλ ιεο

θαιελύρηα, ραηξεηάο θάπνηνλ ην βξάδπ πξηλ παο
γηα ύπλν.  ηαλ ιεο θαιελύρηα, θαιελπρηίδεηο
θάπνηνλ. θαιόο ♫ θα-ιε-λύ-ρηα

θαιεζπέξα [ε] νπζηαζηηθό)

 ηαλ ιεο θαιεζπέξα, ραηξεηάο θάπνηνλ πνπ
ζπλαληάο ην απόγεπκα ή ην βξάδπ.
ι  Λέγνληαο θαιεζπέξα, θαιεζπεξίδεηο θάπνηνλ.
κ θαιόο ♫ θα-ιε-ζπέ-ξα
ζα θαιιηεξγήζσ)
 ηαλ ν γεσξγόο θαιιηεξγεί ην ρσξάθη ηνπ,
ζθάβεη, ζπέξλεη θαη πνηίδεη ηε γε γηα λα θπηξώζνπλ
δεκεηξηαθά ή ιαραληθά. ηαλ θάλεη θαιό θαηξό, ε
θαιιηέξγεηα ησλ ρσξαθηώλ γίλεηαη πην εύθνια.
 ηαλ θαιιηεξγείζαη, κνξθώλεζαη, απνθηάο όιν
θαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο, απνθηάο θαιιηέξγεηα.
 θαιιηέξγεηα ♫ θαι-ιη-εξ-γώ

θαιιηηέρλεο [ν], θαιιηηέρληδα [ε] νπζηαζηηθό

(θαιιηηέρλεο, θαιιηηέρληδεο)
 Οη δσγξάθνη, νη γιύπηεο, νη κνπζηθνί, νη
εζνπνηνί, νη ηξαγνπδηζηέο είλαη θαιιηηέρλεο,
δειαδή άλζξσπνη πνπ δεκηνπξγνύλ έξγα ηέρλεο.
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θαιινλή ------------------------------------ θαινκαζαίλσ- ηέρλε ♫ θαι-ιη-ηέ-ρλεο

θαιινλή [ε] νπζηαζηηθό (θαιινλέο)

 Μία γπλαίθα κε ζπάληα νκνξθηά είλαη θαιινλή.
♫ θαι-ιν-λή

θαιιπληηθό [ην] νπζηαζηηθό (θαιιπληηθά)

 Καιιπληηθά είλαη νη θξέκεο γηα ην πξόζσπν θαη
ην ζώκα, ηα ξνπδ θαη ηα θξαγηόλ, ηα ζακπνπάλ θαη
ηα ζαπνύληα, δειαδή όια ηα πξντόληα πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θάλνπκε θαιύηεξε ηελ
εκθάληζή καο. ♫ θαι-ιπ-ληη-θό

θαιόγεξνο [ν], θαιόγξηα [ε] νπζηαζηηθό

(θαιόγεξνη, θαιόγξηεο)
 Ο θαιόγεξνο θαη ε θαιόγξηα δνπλ ζε κνλαζηήξη,
καθξηά από ηνλ θόζκν θαη αζρνινύληαη κε ηε
ζξεζθεία ηνπο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ κνλαζηεξηνύ.
 κνλαρόο  θαιόο ♫ θα-ιό-γε-ξνο

θαινθαίξη [ην] νπζηαζηηθό (θαινθαίξηα)

 Σν θαινθαίξη είλαη ε επνρή ηνπ ρξόλνπ κεηά ηελ
άλνημε. Σν θαινθαίξη θάλεη πνιύ θαιό θαηξό θη ε
κέξα κεγαιώλεη.  ηελ Διιάδα ην θαινθαίξη έρεη
πάληα θαινθαηξία, δειαδή έρεη πάληα θαιό θαηξό.
 θαθνθαηξία Σν θαινθαίξη θνξάκε θαινθαηξηλά
ξνύρα  ρεηκεξηλόο θαιόο, θαηξόο ♫ θα-ιν-θαί-ξη
 „νη επνρέο-νη κήλεο-νη κέξεο‟

θαινκαζαίλσ ξήκα (θαιόκαζα, ζα θαινκάζσ)

 ηαλ θαινκαζαίλεηο θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο ηε δσή
πνιύ εύθνιε, έρεη όιεο ηηο αλέζεηο θαη δύζθνια
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--- θαινξηθέξ -------------------------------------------- θαιόο
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δέρεηαη ηηο δπζθνιίεο. Σνλ θάλεηο θαινκαζεκέλν.
 Ζ Αιίθε είλαη πνιύ θαινκαζεκέλε. Ο ζείνο Σάθεο
ηεο αγνξάδεη θαζεηί πνπ ζέιεη. Ζ Αιίθε έρεη
θαινκάζεη λα απνθηά ό,ηη ζειήζεη.
 θαθνκαζαίλσ ♫ θα-ιν-κα-ζαί-λσ

θαινξηθέξ [ην] νπζηαζηηθό
 Σώξα πηα ζε θάζε δσκάηην έρεη
θαινξηθέξ γηα λα δεζηαηλόκαζηε.
Άιινηε δεζηαηλόηαλ ν θόζκνο κε
ζόκπεο θαη ηδάθηα. ♫ θα-ιν-ξη-θέξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θαιόο, θαιή, θαιό επίζεην (θαινί, θαιέο, θαιά)
 ηαλ θάηη είλαη θαιό, καο αξέζεη, καο είλαη
επράξηζην.  «Ζ δσγξαθηά ηεο Αζελάο είλαη πνιύ
θαιή απηή ηε θνξά» είπε ε ζεία Καηεξίλα. «Μκκ,
θαινύηζηθε είλαη» απάληεζε ν Κώζηαο.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο είλαη πνιύ θαιόο άλζξσπνο,
βνεζάεη όπνηνλ έρεη αλάγθε θη είλαη πάληα
ρακνγειαζηόο.
 Ζ Αζελά είλαη πνιύ θαιή ζην κπάζθεη. Φέηνο
κπήθε ζηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ.  θαθόο
 Πνιιέο θνξέο ε δαζθάια, αλ θαη ζθέθηεηαη ην
θαιό ησλ παηδηώλ, γίλεηαη πνιύ απζηεξή.
 θαθό «Κώζηα, πάιη θόξεζεο ηελ κπινύδα ζνπ
αλάπνδα, γύξλα ηελ από ηελ θαιή» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα. «Διπίδσ λα είλαη ζηηο θαιέο ηεο
ζήκεξα» ζθέθηεθε ν Κώζηαο.  ζηηο θαθέο ηεο
θαινύηζηθνο, θαινζύλε ♫ θα-ιόο
44 / 174-175

θαινζύλε ----------------------------------------- θαιύπησ--

α
β
 Ζ θαινζύλε ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε είλαη γλσζηή,
γη‟ απηό όινη ζηε γεηηνληά ιππήζεθαλ, όηαλ έκαζαλ
γ
πσο ηνλ έθιεςαλ.  θαθία  θαιόο ♫ θα-ιν-ζύ-λε
δ
ε
θαιζόλ [ην] νπζηαζηηθό
 Σα θαιζόλ είλαη πνιύ ιεπηέο θάιηζεο.
δ
Φηηάρλνληαη ζπλήζσο από λάηινλ θαη θαιύπηνπλ
ε
νιόθιεξα ηα πόδηα καο κέρξη ηε κέζε. ♫ θαι-ζόλ
ζ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό. Λέκε θαη θαιηζόλ.  „ηα ξνύρα‟ η
θ

θαινζύλε [ε] νπζηαζηηθό (θαινζύλεο)

θάιηζα [ε] νπζηαζηηθό (θάιηζεο)

 Οη θάιηζεο είλαη κάιιηλεο ή βακβαθεξέο θαη ηηο
θνξάκε κέζα από ηα παπνύηζηα γηα λα θξαηάκε ηα
πόδηα καο δεζηά. ♫ θάι-ηζα  „ηα ξνύρα‟

θαιύβα [ε] νπζηαζηηθό (θαιύβεο)

 Ζ θαιύβα είλαη έλα κηθξό ζπίηη
θηηαγκέλν πξόρεηξα από μύια,
πέηξεο, ρώκα θαη ρόξηα. ♫ θα-ιύ-βα

Μηα θαιύβα από μύια.

θάιπκκα [ην] νπζηαζηηθό (θαιύκκαηα)
 θαιύπησ

θαιύπησ, θαιύπηνκαη ξήκα (θάιπςα, ζα
θαιύςσ)
 ηαλ θαιύπηεηο θάηη, βάδεηο θάηη πάλσ ηνπ έηζη
ώζηε λα κε θαίλεηαη.  Υζεο ν παηέξαο ηνπ Ίγθιη
έβαθε ην ζαιόλη θαη θάιπςε όια ηα έπηπια κε
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--- θαιπηεξεύσ ------------------------------------- θαιώδην
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ζεληόληα γηα λα κελ ηα ιεξώζεη.  ζθεπάδσ
 μεζθεπάδσ
 Σνλ ρεηκώλα βάδνπκε ηα ρεηκσληάηηθα θαιύκκαηα
ζηνλ θαλαπέ.  ζθέπαζκα ♫ θα-ιύ-πησ
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(θαιύηεξνη, θαιύηεξεο, θαιύηεξα)  θαιπηεξεύσ

θαιπηεξεύσ ξήκα (θαιπηέξεπζα, ζα
θαιπηεξεύζσ)
 ηαλ θάηη γίλεηαη ή πάεη όιν θαη πην θαιά,
θαιπηεξεύεη.  ρεηξνηεξεύσ  ηαλ θάηη
θαιπηεξεύεη, γίλεηαη θαιύηεξν.  ρεηξόηεξν θαιόο
♫ θα-ιπ-ηε-ξεύ-σ

θαιύηεξνο, θαιύηεξε, θαιύηεξν επίζεην
θαιώ ξήκα (θάιεζα, ζα θαιέζσ)

 ηαλ θαιείο θάπνηνλ, ηνπ δεηάο λα έξζεη ζην
ζπίηη ζνπ, λα έξζεη θνληά ζνπ ή λα πάεη θάπνπ.
 Ζ Αζελά λόκηδε πσο ε Διέλε δελ ηελ θάιεζε ζηα
γελέζιηά ηεο.  πξνζθαιώ
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο θάιεζε ηελ αζηπλνκία, γηαηί
κπήθαλ θιέθηεο ζην καγαδί ηνπ.  θσλάδσ
 κσο ε Διέλε ήηαλ ε πξώηε ζηε ιίζηα ησλ
θαιεζκέλσλ ηεο Αζελάο. πξνζθαιώ, πξόζθιεζε,
θιήζε ♫ θα-ιώ

θαιώδην [ην] νπζηαζηηθό (θαιώδηα)
 Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο όπσο ε ηειεόξαζε, ην
ξαδηόθσλν θαη ην κίμεξ ιεηηνπξγνύλ κ‟ έλα θαιώδην
πνπ θηάλεη κέρξη κία πξίδα απ‟ όπνπ παίξλεη
ειεθηξηθό ξεύκα. ♫ θα-ιώ-δη-ν
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θαισζνξίδσ -----------------------------------θακαξώλσ--

θαισζνξίδσ ξήκα (θαισζόξηζα, ζα
θαισζνξίζσ)
 ηαλ έξρεηαη θάπνηνο πνπ πεξίκελεο, ηνλ
θαισζνξίδεηο, δειαδή ηνπ δείρλεηο όηη ραίξεζαη γηα
ηνλ εξρνκό ηνπ ιέγνληαο: «Καισζόξηζεο»,
«Καισζήξζεο» ή «Καιώο ηνλ».  ππνδέρνκαη
♫ θα-ισ-ζν-ξί-δσ

θακάθη [ην] νπζηαζηηθό (θακάθηα)

 Σν θακάθη είλαη έλα κπηεξό εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θαξθώζνπκε ην ςάξη πνπ
ζέινπκε λα πηάζνπκε.  Με ην θακάθη
θακαθώλνπκε ςάξηα θαη ρηαπόδηα
ζηε ζάιαζζα. ♫ θα-κά-θη
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ι
κ
θακαθώλσ, θακαθώλνκαη ξήκα (θακάθσζα, ζα
λ
θακαθώζσ)  θακάθη
μ
θακάξα [ε] νπζηαζηηθό (θακάξεο)
ν
 ηαλ ην ηαβάλη δελ είλαη επίπεδν αιιά
π
ζηξνγγπιεύεη όπσο ην ηόμν, ιέκε πσο θάλεη
ξ
θακάξα.  Ζ γέθπξα ζην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ
θάλεη θακάξα. ♫ θα-κά-ξα
ζ
η
θακάξη [ην] νπζηαζηηθό (θακάξηα)  θακαξώλσ
π
θακαξώλσ ξήκα (θακάξσζα, ζα θακαξώζσ)
θ
 ηαλ θακαξώλεηο θάπνηνλ ή θάηη, είζαη
ρ
πεξήθαλνο θαη ιεο θαιά ιόγηα γη‟ απηά. ηαλ
ς
θακαξώλεηο γηα θάηη πνπ έρεηο, αηζζάλεζαη κεγάιε
πεξεθάληα πνπ ην έρεηο.  Από ηόηε πνπ ε Υηνλάηε σ
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κέλεη κε ηνπο εθηά λάλνπο, απηνί θακαξώλνπλ γηα
ην λνηθνθπξεκέλν ηνπο ζπίηη.
 κσο ην αιεζηλό ηνπο θακάξη είλαη ε ίδηα ε
Υηνλάηε κε ηελ νκνξθηά ηεο θαη ηελ επγέλεηά ηεο.
Από ηόηε πνπ κέλεη καδί ηνπο πεξπαηάλε
θακαξσηνί θακαξσηνί, ζα έιεγε θαλείο πσο
ςειώζαλε από ην πνιύ θακάξη. ♫ θα-κα-ξώ-λσ
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θακήια [ε] νπζηαζηηθό (θακήιεο)

θακαξσηόο, θακαξσηή, θακαξσηό επίζεην

(θακαξσηνί, θακαξσηέο, θακαξσηά)  θακαξώλσ

θάκεξα [ε] νπζηαζηηθό (θάκεξεο)

 Με ηελ θάκεξα κπνξνύκε λα θηηάμνπκε κία ηαηλία.
ι Με ηελ θάκεξα ηξαβάκε ηαηλία απηό πνπ βιέπνπκε.
κ Ζ θηλεκαηνγξαθηθή θάκεξα είλαη γηα ηνλ
θηλεκαηνγξάθν, ε ηειενπηηθή γηα ηελ ηειεόξαζε,
λ θαη κε ηε βηληενθάκεξα κπνξνύκε λα θηηάμνπκε κία
μ ηαηλία γηα λα ηε δνύκε ζην βίληεν. ♫ θά-κε-ξα
 Ζ θακήια είλαη δών ηεο εξήκνπ. Έρεη κία ή δύν
θακπνύξεο θαη είλαη ην κέζν κεηαθνξάο ησλ
θαηνίθσλ, γηαηί κπνξεί λα θάλεη πνιύ δξόκν ρσξίο
λα πηεη λεξό.
 θακεινπάξδαιε ♫ θα-κή-ια Γεο έξεκνο

θακεινπάξδαιε [ε] νπζηαζηηθό
(θακεινπαξδάιεηο)
 Ζ θακεινπάξδαιε είλαη έλα κεγάιν δών κε πνιύ
Έρσ θακπνύξα θαη αληέρσ ζηε δέζηε. Πνηα είκαη;
………………………………………………………………..
48 / 176-177

θακηλάδα -------------------------------------------- θακπίλα-καθξύ ιαηκό πνπ δεη ζηελ Αθξηθή.  θακήια
♫ θα-κε-ιν-πάξ-δα-ιε  „ηα δώα‟

θακηλάδα [ε] νπζηαζηηθό (θακηλάδεο)
 Ζ θακηλάδα είλαη ζηε ζθεπή ηνπ
ζπηηηνύ. Υξεζηκεύεη γηα λα βγαίλεη ν
θαπλόο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηα μύια
πνπ θαίγνληαη ζην ηδάθη. ♫ θα-κη-λά-δα

θακπάλα [ε] νπζηαζηηθό (θακπάλεο)

 Ζ θακπάλα βξίζθεηαη ζην θακπαλαξηό θάζε
εθθιεζίαο. ηαλ ρηππάεη ε θακπάλα, θαιεί ηνπο
πηζηνύο ζηε ιεηηνπξγία ή αλαγγέιιεη έλα
ραξνύκελν ή έλα ιππεηεξό γεγνλόο.
 θακπαλαξηό ♫ θα-κπά-λα
Γεο εθθιεζία
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θάκπηα [ε] νπζηαζηηθό (θάκπηεο)
λ
 Ζ θάκπηα είλαη ζαλ ζθνπιήθη. ηαλ βγεη από ην
μ
θνπθνύιη ηεο, αιιάδεη ζηγά ζηγά θαη γίλεηαη έληνκν.
ν
♫ θά-κπηα  „ηα έληνκα‟
π
θάκπηγθ [ην] νπζηαζηηθό
ξ
 ηαλ θάλεηο θάκπηγθ, θάλεηο δηαθνπέο ζε ζθελή
ζ
ή ηξνρόζπηην.
η
 Σν θάκπηγθ είλαη έλα νξγαλσκέλν κέξνο ζηελ
εμνρή όπνπ κπνξεί θαλείο λα ζηήζεη ηε ζθελή ηνπ ή π
λα βάιεη ην ηξνρόζπηηό ηνπ. ♫ θά-κπηγθ
θ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ρ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ς
θακπίλα [ε] νπζηαζηηθό (θακπίλεο)
 Ζ θακπίλα είλαη έλαο κηθξόο θιεηζηόο ρώξνο πνπ σ
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--- θάκπνο -------------------------------------------θακπύινο
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ππάξρεη ζηα πινία, ζηα αεξνπιάλα θαη ζηηο
παξαιίεο. ηηο θακπίλεο ησλ πινίσλ θνηκνύληαη νη
επηβάηεο. Ο πηιόηνο ηνπ αεξνπιάλνπ θάζεηαη ζηελ
θακπίλα ηνπ γηα λα ην νδεγήζεη. ε πνιιέο
παξαιίεο ππάξρνπλ θακπίλεο γηα λα βγάδνπκε εθεί
ηα ξνύρα καο θαη λα βάδνπκε ην καγηό καο.
♫ θα-κπί-λα

θάκπνο [ν] νπζηαζηηθό (θάκπνη)

 Οη θάκπνη είλαη κέξε γεκάηα ιηβάδηα θαη
ρσξάθηα. ηνπο θάκπνπο ε γε θαιιηεξγείηαη πην
εύθνια απ‟ ό,ηη ζηα βνπλά, γηαηί είλαη επίπεδε.
 πεδηάδα ♫ θά-κπνο

θακπνύξα [ε] νπζηαζηηθό (θακπνύξεο)

 ηαλ γεξλάκε, θακηά θνξά θάλνπκε θακπνύξα,
δειαδή ε πιάηε καο γίλεηαη ζηξνγγπιή θαη άζρεκε.
 Ζ Υηνλάηε είδε κία γξηά κε θακπνύξα λα ηελ
πιεζηάδεη. Γελ ήμεξε πσο είλαη ε θαθηά βαζίιηζζα.
 Οη γνλείο ηνπ Νίθνπ ηνπ θσλάδνπλ λα θάζεηαη κε
ίζηα πιάηε όηαλ δηαβάδεη θαη λα κελ θακπνπξηάδεη,
γηαηί ζα γίλεη θακπνύξεο. ♫ θα-κπνύ-ξα

θακπνύξεο, θακπνύξα, θακπνύξηθν επίζεην
(θακπνύξεδεο, θακπνύξεο, θακπνύξηθα)
 θακπνύξα

θακπνπξηάδσ ξήκα (θακπνύξηαζα, ζα
θακπνπξηάζσ)  θακπνύξα

θακπύινο, θακπύιε, θακπύιν επίζεην
(θακπύινη, θακπύιεο, θακπύια)
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θακππισηόο -------------------------------------- θαλαπέο - Μία γξακκή είλαη θακπύιε, όηαλ είλαη
ζηξνγγπιεκέλε θαη κνηάδεη κε ηόμν.  Σν νπξάλην
ηόμν είλαη θακπύιν θη έρεη σξαία ρξώκαηα.  Μία
θακπύιε γξακκή ηε ιέκε απιά θακπύιε. ηαλ θάηη
έρεη θακπύιεο είλαη θακππισηό. ♫ θα-κπύ-ινο

θακππισηόο, θακππισηή, θακππισηό επίζεην
(θακππισηνί, θακππισηέο, θακππισηά)
 θακπύινο

θαλαθεύσ ξήκα (θαλάθεςα, ζα θαλαθέςσ)

 ηαλ θαλαθεύνπκε έλα παηδί, ην θξνληίδνπκε κε
πνιιή αγάπε, ην ρατδεύνπκε ζπλέρεηα θαη ηνπ ιέκε
γιπθά ιόγηα.  Σν παηδί πνπ ην θξνληίδνπλ πνιύ
θαη ηνπ θάλνπλ όια ηα ραηίξηα ην ιέλε θνξντδεπηηθά
θαλαθάξε. ♫ θα-λα-θεύ-σ

θαλάιη [ην] νπζηαζηηθό (θαλάιηα)

Σν θαλάιη είλαη έλα ηερλεηό πνηάκη πνπ έρεη γίλεη
γηα λα πεξλάλε ηα πινία.  «ηε Βελεηία έρεη
πνιιά θαλάιηα, είλαη ζαλ κία πόιε ρηηζκέλε ζην
λεξό» είπε ν ζείνο Σάθεο.  Σν ηειενπηηθό θαλάιη
είλαη έλαο ηειενπηηθόο ζηαζκόο.  Ζ Αζελά
αιιάδεη θαλάιη θαηά ηηο έμη ην απόγεπκα γηα λα δεη
ηελ αγαπεκέλε ηεο ζεηξά. ♫ θα-λά-ιη

θαλαπέο [ν] νπζηαζηηθό (θαλαπέδεο)

 Ο θαλαπέο είλαη ζην ζαιόλη ηνπ
ζπηηηνύ θαη κνηάδεη κε κεγάιε
πνιπζξόλα. ηνλ θαλαπέ κπνξνύκε
λα θαζίζνπκε κόλνη ή θαη κε άιινπο ή αθόκε λα
μαπιώζνπκε γηα λα μεθνπξαζηνύκε. ♫ θα-λα-πέο
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--- θάκπνο ------------------------------------------- θαλνλίδσ
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θάκπνο [ην] νπζηαζηηθό (θαλαξίληα)
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θαλόλαο [ν] νπζηαζηηθό (θαλόλεο)

 Σν θαλαξίλη είλαη έλα κηθξό πνπιί πνπ
θειαεδάεη πνιύ όκνξθα θη έρεη θίηξηλα
θηεξά. Εεη ζε θινπβί. ♫ θα-λα-ξί-λη
- Ο Κώζηαο έρεη έλα θαλαξίλη. Θπκάζαη
πνην είλαη η‟ όλνκά ηνπ;

θαλάηα [ε] νπζηαζηηθό (θαλάηεο)

 Ζ θαλάηα είλαη έλα πήιηλν ή γπάιηλν δνρείν κε
ρεξνύιη. Με ηελ θαλάηα ζεξβίξνπκε θξαζί, γάια,
ρπκό ή λεξό.  Μία θαλάηα είλαη θαη όζν
πγξό ρσξάεη ε θαλάηα.  Έθαλε ηόζε
δέζηε πνπ κεηά ην πεξπάηεκα ε Αιίθε
ι ήπηε όιε ηελ θαλάηα. ♫ θα-λά-ηα
 Έλαο θαλόλαο ιέεη ηη κπνξνύκε θαη ηη δελ
κπνξνύκε λα θάλνπκε.  «Κάζε παηρλίδη έρεη ηνπο
θαλόλεο ηνπ, δελ κπνξείο λα θάλεηο εζύ ό,ηη ζέιεηο»
είπε ε δαζθάια ζηνλ Νίθν πνπ έθαλε δαβνιηέο.
 Σα θαλάξηα θαλνλίδνπλ ηελ θπθινθνξία ζηνπο
δξόκνπο. ηαλ θαλνλίδεηο κία γηνξηή, ηε ζρεδηάδεηο.
θαλνληθόο ♫ θα-λό-λαο

θαλόλη [ην] νπζηαζηηθό (θαλόληα)

 Σν θαλόλη ήηαλ έλα κεγάιν όπιν
πνπ έξηρλε κεγάιεο κπάιεο πνιύ καθξηά.
ηνπο πνιέκνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα πην
κνληέξλα όπια. ♫ θα-λό-λη

θαλνλίδσ, θαλνλίδνκαη ξήκα (θαλόληζα, ζα
θαλνλίζσ)  θαλόλαο
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θαλνληθόο -------------------------------------- θανπκπόεο --

θαλνληθόο, θαλνληθή, θαλνληθό επίζεην

(θαλνληθνί, θαλνληθέο, θαλνληθά)
 Κάηη είλαη θαλνληθό, όηαλ δελ είλαη νύηε πνιύ
κεγάιν νύηε πνιύ κηθξό νύηε πνιύ ρνληξό νύηε
πνιύ ιεπηό.  ηελ εθδξνκή ν Κώζηαο
πξνρσξνύζε κε θαλνληθό βήκα. Ούηε πνιύ αξγά
αιιά νύηε θαη πνιύ γξήγνξα.
 θπζηνινγηθόο, θπζηθόο
 «Ο θαλνληθόο δξόκνο γηα λα πάκε ζην ρσξηό κε
απηνθίλεην είλαη απηόο πνπ ζηξίβεη αξηζηεξά» είπε
ν ζείνο Αιέθνο ζηνλ Κώζηα. Ο ζσζηόο δξόκνο
είλαη απηόο ζη‟ αξηζηεξά.  θαλνληθά
♫ θα-λν-λη-θόο

θαληήιη [ην] νπζηαζηηθό (θαληήιηα)

 Σν θαληήιη είλαη έλα γπάιηλν ρξσκαηηζηό
δνρείν πνπ θαίεη ιάδη θαη θξέκεηαη ζπλήζσο
κέζα ζηηο εθθιεζίεο κπξνζηά ζηηο εηθόλεο
γηα λα ηηο θσηίδεη κε κία κηθξή θσηηά.
♫ θα-ληή-ιη

θαληίλα [ε] νπζηαζηηθό (θαληίλεο)
 ην ζρνιείν κπνξεί θαλείο λ‟ αγνξάζεη ηπξόπηηα,
ζάληνπηηο θαη πνξηνθαιάδα ζηελ θαληίλα.
 θπιηθείν ♫ θα-ληί-λα

θανπκπόεο [ν], θανπκπόηζζα [ε] νπζηαζηηθό

(θανπκπόεδεο, θανπκπόηζζεο)
 ηελ Ακεξηθή ν θανπκπόεο είλαη απηόο πνπ
θπιάεη ηηο αγειάδεο. Κανπκπόεδεο ιέκε θαη ηνπο
Ακεξηθαλνύο ήξσεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ
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--- θάπα --------------------------------------------------- θαπλόο
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πνιεκνύλ κε ηνπο Ηλδηάλνπο. ♫ θανπ-κπό-εο

θάπα [ε] νπζηαζηηθό (θάπεο)

 Οη γπλαίθεο θνξάλε θάπα πάλσ από ηα ξνύρα
ηνπο γηα λα πξνζηαηεπηνύλ από ην θξύν. Ζ θάπα
δελ έρεη καλίθηα θαη κπνξεί λα είλαη αδηάβξνρε ή
κάιιηλε. Κάπα θνξνύλ θαη νη βνζθνί. ♫ θά-πα
Γεο βνζθόο

θαπάθη [ην] νπζηαζηηθό (θαπάθηα)

 Με ην θαπάθη θιείλνπκε κία θαηζαξόια,
έλα θνπηί ή έλα κπανύιν. ♫ θα-πά-θη

θαπέιν [ην] νπζηαζηηθό (θαπέια)

 Φνξάκε θαπέιν γηα λα πξνζηαηέςνπκε ην θεθάιη
καο από ην θξύν ηνλ ρεηκώλα ή από ηνλ ήιην ην
θαινθαίξη. ♫ θα-πέ-ιν  „ηα ξνύρα‟

θαπεηάληνο [ν], θαπεηάληζζα [ε] νπζηαζηηθό

(θαπεηάληνη, θαπεηάληζζεο)
 Ο θαπεηάληνο είλαη ν αξρεγόο ζ‟ έλα πινίν, είλαη
απηόο πνπ απνθαζίδεη γηα όια. ♫ θα-πε-ηά-ληνο
- Καπεηάληζζα έιεγαλ παιηά θαη ηε γπλαίθα ηνπ
θαπεηάληνπ.

θαπλίδσ ξήκα (θάπληζα, ζα θαπλίζσ)

 ηαλ θαπλίδεη θάπνηνο, ξνπθάεη θαη θαηαπίλεη
ηνλ θαπλό ελόο αλακκέλνπ ηζηγάξνπ.  Ο θύξηνο
Γεκήηξεο όιν ιέεη πσο ζα θόςεη ην θάπληζκα αιιά
δελ ηα έρεη θαηαθέξεη αθόκε. θαπλόο ♫ θα-πλί-δσ

θαπλόο [ν] νπζηαζηηθό (θαπλνί)
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θαπό --------------------------------------------- Καξαγηόδεο - ηαλ θαίγεηαη θάηη, βγαίλεη θαπλόο.  H θπξία
Μαξγαξίηα μέραζε ην θαγεηό ζηελ θαηζαξόια θαη ε
θνπδίλα γέκηζε θαπλό.
 (πιεζπληηθόο ηα θαπλά) Ο θαπλόο είλαη έλα θπηό
πνπ κε ηα θύιια ηνπ, αθνύ πξώηα ηα μεξάλνπκε,
θάλνπκε ηα ηζηγάξα θαη ηα πνύξα.
 Ο θαπλόο είλαη θαη ην πξντόλ ηνπ θαπλνύ, ηα
μεξακέλα θαη ςηινθνκκέλα θύιια πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζηα ηζηγάξα.  θαπλίδσ ♫ θα-πλόο
Γεο θακηλάδα

θαπό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θαπό είλαη ην θάιπκκα ηεο κεραλήο ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλό κέξνο.
♫ θα-πό
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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θαπξίηζην [ην] νπζηαζηηθό (θαπξίηζηα)
ν
 ηαλ θάλεηο θαπξίηζηα, ζπκώλεηο θαη θάλεηο
θαζαξία γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όιεο ζνπ νη
π
επηζπκίεο.  Οη αδειθέο ηεο ηαρηνπνύηαο είλαη
ξ
πνιύ θαθνκαζεκέλεο, όιν θαπξίηζηα. ♫ θα-πξί-ηζην
ζ
θαξάβη [ην] νπζηαζηηθό (θαξάβηα)
η
 Με ην θαξάβη ηαμηδεύνπκε ζηε ζάιαζζα. Ο πινίν π
♫ θα-ξά-βη
θ
Καξαγθηόδεο [ν] νπζηαζηηθό»
ρ
 ην ζέαηξν ζθηώλ ν Καξαγθηόδεο είλαη κία
ς
θηγνύξα από ραξηόλη πνπ ηελ θνπλάεη θάπνηνο
πίζσ από άζπξν ζεληόλη γηα λ‟ αθήλεη ηε ζθηά ηεο. σ
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--- θαξακέια -------------------------------------- θάξβνπλν
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Δίλαη πνιύ θησρόο θαη νη ηζηνξίεο πνπ δεη
καο θάλνπλ λα γειάκε. Άιιεο θηγνύξεο
είλαη ν Υαηδηαβάηεο, ν κπαξκπα-Γηώξγνο
θαη ην Κνιιεηήξη. Καξαγθηόδε ιέκε θαη
θνξντδεπηηθά θάπνηνλ πνπ γίλεηαη ξεδίιη θαη
πξνθαιεί γέιην.  Ο Νίθνο θάλεη ηνλ θαξαγθηόδε
γηα λα γειάζεη ε Αζελά. ♫ Κα-ξα-γθηό-δεο

θαξακέια [ε] νπζηαζηηθό (θαξακέιεο)

 Οη θαξακέιεο είλαη θηηαγκέλεο από
δάραξε, έρνπλ επράξηζηε γεύζε θαη δηάθνξα
ζρήκαηα θαη ρξώκαηα. ♫ θα-ξα-κέ-ια  „ην πάξηη‟

θαξάηε [ην] νπζηαζηηθό»

 Σν θαξάηε είλαη έλα ηαπσληθό άζιεκα πάιεο.
♫ θα-ξά-ηε
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θαξάθα [ε] νπζηαζηηθό (θαξάθεο)

 Ζ θαξάθα είλαη κία γπάιηλε θαλάηα γηα
ην λεξό ή ην θξαζί. Σελ θαξάθα ηελ έρνπκε
ζην ηξαπέδη.  θαλάηα ♫ θα-ξά-θα

θαξβέιη [ην] νπζηαζηηθό (θαξβέιηα)

 Έλα θαξβέιη ςσκί είλαη έλα ςσκί κε ζηξνγγπιό
ζρήκα. ♫ θαξ-βέ-ιη

θάξβνπλν [ην] νπζηαζηηθό (θάξβνπλα)

 Σν θάξβνπλν βγαίλεη από η‟ αλζξαθσξπρεία.
Δίλαη θακέλν μύιν, κνηάδεη όκσο κε καύξε πέηξα θαη
κπνξεί λα θαίεη γηα πνιιή ώξα θαη λα καο δεζηαίλεη.
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θαξδηά -------------------------------------------- θαξλαβάιη-Σν ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζηηο ςεζηαξηέο γηα λα
ςήλνπκε ην θξέαο.
 ια έγηλαλ θάξβνπλν κεηά ηελ ππξθαγηά ζην
ζπίηη δίπια ζην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε.
Δπηπρώο έιεηπαλ όινη. ια θάεθαλ. ♫ θάξ-βνπ-λν

θαξδηά [ε] νπζηαζηηθό (θαξδηέο)

 Ζ θαξδηά βξίζθεηαη αξηζηεξά ζην ζηήζνο καο θαη
είλαη απαξαίηεηε γηα λα θπθινθνξεί ην αίκα ζην
ζώκα καο.
 «Απηό ην παηδί ην έρσ ζηελ θαξδηά κνπ» είπε ε
δαζθάια γηα ηελ Αζελά. Σν αγαπάσ πνιύ.  ηαλ
είκαζηε ιαραληαζκέλνη ή ηαξαγκέλνη, αξρίδεη ην
θαξδηνρηύπη, δειαδή ε θαξδηά καο ρηππάεη πνιύ
γξήγνξα. ηαλ έρνπκε πξόβιεκα κε ηελ θαξδηά
καο, πάκε ζηνλ θαξδηνιόγν. ♫ θαξ-δηά

θαξδηνιόγνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θαξδηνιόγνη)
 θαξδηά

θαξδηνρηύπη [ην] νπζηαζηηθό (θαξδηνρηύπηα)
 θαξδηά

θαξέθια [ε] νπζηαζηηθό (θαξέθιεο)

 ηαλ κειεηάο, θάζεζαη ζηελ θαξέθια ηνπ
γξαθείνπ ζνπ. Ζ θαξέθια είλαη έλα θάζηζκα γηα λα
θαζόκαζηε.  θαξεθιίηζα, θαξεθιάθη ♫ θα-ξέ-θια

θαξλαβάιη [ην] νπζηαζηηθό (θαξλαβάιηα)

 Σν θαξλαβάιη είλαη κία κεγάιε γηνξηή πνπ
γίλεηαη ηηο Απνθξηέο. ην θαξλαβάιη ληπλόκαζηε
καζθαξάδεο θαη βγαίλνπκε ζηνπο δξόκνπο.
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--- θαξό ------------------------------------------------θαξπαδηά
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 Ο Νίθνο πήγε λα δεη ην
Καξλαβάιη ηεο Πάηξαο θαη γύξηζε
ελζνπζηαζκέλνο.
 Καξλαβάιη ιέκε θη απηόλ πνπ
ληύλεηαη καζθαξάο. ♫ θαξ-λα-βά-ιη
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θαξόην [ην] νπζηαζηηθό (θαξόηα)

θαξό επίζεην

 Έλα θαξό ύθαζκα έρεη δηαθνζκεηηθά
ηεηξάγσλα ή ξόκβνπο ζην ζρέδηό ηνπ. ♫ θα-ξό
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

Η Αζελά θνξάεη ηελ θαξό ηεο θνύζηα.
 Σν θαξόην είλαη έλα πνξηνθαιί ιαραληθό.
Σε ξίδα ηνπ ηελ ηξώκε σκή ή βξαζηή. Δίλαη
ε αγαπεκέλε ηξνθή ησλ θνπλειηώλ. ♫ θα-ξό-ην

θαξόηζη [ην] νπζηαζηηθό (θαξόηζηα)

 Με ην θαξόηζη γηα ηα ςώληα κεηαθέξνπκε ηα
πξάγκαηα πνπ αγνξάζακε. Σν θαξόηζη έρεη
ηέζζεξηο ξόδεο θαη ην ζπξώρλνπκε κε ηα ρέξηα.
 Έλαο αλάπεξνο άλζξσπνο κπνξεί
θαη κεηαθηλείηαη, γηαηί θάζεηαη ζε
αλαπεξηθό θαξόηζη. Υσξίο απηό
δε ζα πήγαηλε πνπζελά.  θαξέθια
 Ζ ζεία Μαξγαξίηα βάδεη ζην θαξόηζη ην κσξό ηεο
γηα λα ην βγάιεη βόιηα.  θαξνηζάθη ♫ θα-ξό-ηζη

θαξπαδηά [ε] νπζηαζηηθό (θαξπαδηέο)
 ηαλ δίλεηο κία θαξπαδηά ζε θάπνηνλ, ηνλ ρηππάο
ζηνλ ζβέξθν κε ηελ παιάκε ζνπ.  Ο Κώζηαο
58 / 182-183

θαξπόο -------------------------------------------------- θάξηα--

α
β
γ
θαξπόο [ν] νπζηαζηηθό (θαξπνί)
δ
 Απηό πνπ παξάγεη έλα θπηό ην ιέκε θαξπό.
ε
Πνιιά θπηά παξάγνπλ θαξπνύο πνπ ηξώγνληαη,
όπσο είλαη ηα ζύθα, ηα κήια θαη νη ληνκάηεο. Ο
δ
θαξπόο ηεο κειηάο είλαη ην κήιν, ηεο θαξπδηάο ην
ε
θαξύδη, ηεο ειηάο ε ειηά θαη ηεο ληνκαηηάο ε
ληνκάηα.  Σα θαξύδηα, ηα θνπληνύθηα, νη ζηαθίδεο ζ
θαη η‟ ακύγδαια είλαη μεξνί θαξπνί. Δίλαη θαξπνί
η
πνπ έρνπκε μεξάλεη. ♫ θαξ-πόο
θ
έθαγε κία θαξπαδηά από έλα κεγαιύηεξν παηδί ζην
ζρνιείν.  ζθαιηάξα, ραζηνύθη ♫ θαξ-πα-δηά

θαξπνύδη [ην] νπζηαζηηθό (θαξπνύδηα)

ι
 Σν θαξπνύδη είλαη έλα δνπκεξό, κεγάιν
κ
θαινθαηξηλό θξνύην κε ρνληξή πξάζηλε
λ
θινύδα, θόθθηλε ζάξθα θαη καύξα κηθξά
θνπθνύηζηα. ♫ θαξ-πνύ-δη
μ
ν
θάξηα [ε] νπζηαζηηθό (θάξηεο)
 ηαλ πεγαίλνπκε θάπνπ γηα δηαθνπέο, ζηέιλνπκε π
ζε θίινπο θαη γλσζηνύο θάξηεο κε θσηνγξαθίεο
ξ
από ηα κέξε πνπ επηζθεθηήθακε.
ζ
 Κάζε επηρείξεζε, νη γηαηξνί, νη πδξαπιηθνί θαη νη
δηθεγόξνη δίλνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κηθξέο θάξηεο η
κε ην ηειέθσλν, ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζή ηνπο.
π
 Μεξηθέο θάξηεο ηηο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
θ
παίξλνπκε ιεθηά από ηελ ηξάπεδα ή λα
ρ
πιεξώλνπκε θάηη πνπ αγνξάζακε.  ηαλ δελ
ς
- Δίκαη θξνύην θαη ηξώγνκαη ην θαινθαίξη. Ση είκαη;
......................................................................................... σ
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--- θαξηνηειέθσλν ---------------------------------- θαξθί
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είκαζηε ζην ζπίηη, κπνξνύκε λα ηειεθσλήζνπκε
από θαξηνηειέθσλν κε ηελ ηειεθάξηα.
Σα θαξηνηειέθσλα βξίζθνληαη
ζπλήζσο έμσ ζηνλ δξόκν, ζηνπο
ηειεθσληθνύο ζαιάκνπο. θαξηέια
♫ θάξ-ηα
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θαξύδη [ην] νπζηαζηηθό (θαξύδηα)

θαξηνηειέθσλν [ην] νπζηαζηηθό
(θαξηνηειέθσλα)  θάξηα

θαξηέια [ε] νπζηαζηηθό (θαξηέιεο)

 ηηο θαξηέιεο γξάθνπκε ηα ζηνηρεία πνπ καο
ελδηαθέξνπλ γηα λα ηα βάινπκε ζε ηάμε.  Γηαηί
ι πξέπεη λα γξάθνπκε ηηο ιέμεηο ζηελ θαξηέια πνπ
ππάξρεη ζην βηβιίν ηεο γιώζζαο;» παξαπνλέζεθε
κ ν Κώζηαο. «Γηα λα ηηο έρνπκε καδεκέλεο εθεί θαη λα
λ ηηο δηαβάδνπκε όπνηε μερλάκε ηελ νξζνγξαθία
μ ηνπο» απάληεζε ε δαζθάια.  θάξηα ♫ θαξ-ηέ-ια
 Σν θαξύδη είλαη έλαο ζηξνγγπιόο θαξπόο
κε ρνληξή εμσηεξηθή θινύδα, ην ηζόθιη.
Σα θαξύδηα ηα θαζαξίδνπκε θαη ηξώκε ην εζσηεξηθό
ηνπο.  Σν θαξύδη είλαη ν θαξπόο ελόο κεγάινπ
δέλδξνπ, ηεο θαξπδηάο. Με ην μύιν ηεο θαξπδηάο
πνπ είλαη πνιύ γεξό θηηάρλνπκε έπηπια θαη
παηώκαηα. ♫ θα-ξύ-δη

θαξθί [ην] νπζηαζηηθό (θαξθηά)

 Σν θαξθί είλαη έλα κηθξό θνκκάηη κέηαιιν,
κπηεξό από ηε κία κεξηά θαη κ‟ έλα κηθξό θεθάιη
από ηελ άιιε. Καξθώλνπκε έλα θαξθί κε ην ζθπξί
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θαξθίηζα --------------------------------------- θαξραξίαο -ζε κία επηθάλεηα θη έηζη ζηεξεώλνπκε ή θξεκάκε
θάηη.  θαξθίηζα, θαξθώλσ, θάξθσκα ♫ θαξ-θί

θαξθίηζα [ε] νπζηαζηηθό (θαξθίηζεο)
 Ζ θαξθίηζα είλαη έλα πνιύ ιεπηό θνκκάηη
κέηαιιν, πνιύ κπηεξό από ηε κία κεξηά θαη κ‟ έλα
κηθξό θεθάιη από ηελ άιιε. Με ηελ θαξθίηζα
ζηεξεώλνπκε πθάζκαηα κεηαμύ ηνπο πξηλ
ηα ξάςνπκε. Μνηάδεη κε βειόλα πνπ
ην θεθάιη ηεο δελ έρεη ηξύπα.  θαξθί,
θαξθώλσ, θάξθσκα ♫ θαξ-θί-ηζα

θαξθώλσ, θαξθώλνκαη ξήκα (θάξθσζα, ζα
θαξθσζώ)
 ηαλ ρηππάκε ην θαξθί κε ην ζθπξί, ην
θαξθώλνπκε πάλσ ζε θάηη.  Ζ Αζελά είδε από
ην παξάζπξν ηνλ θύξην Μηράιε λα θαξθώλεη δύν
ζαλίδεο κεηαμύ ηνπο.
 Ο θύξηνο Μηράιεο ζήθσζε ην θεθάιη ηνπ. Σν
βιέκκα ηνπ θαξθώζεθε ζηελ Αζελά, θη απηή
έθιεηζε ηξνκαγκέλε ην παξάζπξν. Σν βιέκκα ηνπ
ζηάζεθε, έκεηλε αθίλεην πάλσ ζην πξόζσπν ηεο
Αζελάο.  Κάηη πνπ πξέπεη λα θαξθώζνπκε, ζέιεη
θάξθσκα. θαξθί, θαξθίηζα ♫ θαξ-θώ-λσ

θαξραξίαο [ν] νπζηαζηηθό (θαξραξίεο)

 Ο θαξραξίαο είλαη έλα πνιύ κεγάιν ςάξη ηεο
ζάιαζζαο κε κεγάια κπηεξά δόληηα θη έλα πηεξύγην
ζαλ ηξίγσλν ζηελ πιάηε. Μπνξεί λα γίλεη πνιύ
επηθίλδπλνο θαη λα θάλεη επίζεζε ζηνλ άλζξσπν.
♫ θαξ-ρα-ξί-αο  „ε ζάιαζζα‟
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--- θάζα --------------------------------------------------- θαζόλη
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θάζα [ε] νπζηαζηηθό (θάζεο)
 Ζ θάζα είλαη έλα κεγάιν μύιηλν θνπηί, θηηαγκέλν
από ζαλίδεο γηα λα θπιάκε ή λα κεηαθέξνπκε
ηξόθηκα ή άιια πξάγκαηα.  Ζ Αζελά θνίηαμε
πάιη από ην παξάζπξν θη είδε όηη κε ηηο ζαλίδεο
πνπ θάξθσλε ν θύξηνο Μηράιεο θαηάθεξε θη έθηηαμε
κία θάζα. Ση ήζειε λα βάιεη κέζα;
 θηβώηην, θαζόλη ♫ θά-ζα

θαζέηα [ε] νπζηαζηηθό (θαζέηεο)
 Ζ θαζέηα είλαη κία κηθξή πιαζηηθή
ζήθε πνπ έρεη κέζα ηεο ηαηλία. ηελ
ηαηλία ηεο θαζέηαο κπνξνύκε λα
γξάςνπκε κνπζηθή γηα λα ηελ αθνύκε κεηά ζην
θαζεηόθσλν ή εηθόλεο γηα λα ηηο βιέπνπκε ζην
βίληεν. Σώξα πηα δε ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά
θαζέηεο αιιά ζηληί θαη ληηβηληί. Ο βηληενθαζέηα,
θαζεηόθσλν  θα-ζέ-ηα
Γεο ζηληί

θαζεηίλα [ε] νπζηαζηηθό (θαζεηίλεο)

 Ζ θαζεηίλα είλαη κία μύιηλε, πιαζηηθή ή
πθαζκάηηλε ζήθε γηα ηα κνιύβηα, ηα ζηηιό, ηηο γόκεο
θαη ηηο μύζηξεο. Κάζε καζεηήο έρεη ζηε ζρνιηθή ηνπ
ηζάληα ηελ θαζεηίλα ηνπ. ♫ θα-ζε-ηί-λα
Γεο ζηηιό  „ε ηάμε‟

θαζόλη [ην] νπζηαζηηθό (θαζόληα)

 Σν θαζόλη είλαη έλα κεγάιν θνπηί, θηηαγκέλν κε
ζαλίδεο γηα λα θπιάκε ή λα κεηαθέξνπκε
πξάγκαηα.  θάζα, θηβώηην ♫ θα-ζό-λη
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θάζηαλν ---------------------------------------------- θάζηξν--

θάζηαλν [ην] νπζηαζηηθό (θάζηαλα)

 Σα θάζηαλα είλαη κηθξνί θαξπνί κε ζθιεξή,
θαθεηηά θινύδα. Σα ηξώκε δεζηά ηνλ ρεηκώλα
ςήλνληάο ηα ζηε θσηηά ή αγνξάδνληάο ηα από ηνλ
θαζηαλά ζηνλ δξόκν. Σα μεθινπδίδνπκε θαη ηξώκε
ην εζσηεξηθό ηνπο.  Σν δέληξν πνπ θάλεη
θάζηαλα είλαη ε θαζηαληά, έλα κεγάιν δέληξν
πνπ καο δίλεη πνιύ θαιό μύιν γηα
παηώκαηα θαη έπηπια. ♫ θά-ζηα-λν

θαζηαλόο, θαζηαλή, θαζηαλό επίζεην (θαζηαλνί,

θαζηαλέο, θαζηαλά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαζηαλόο, ηα καιιηά ηνπ είλαη
θαζηαλά, έρνπλ δειαδή θαθέ ρξώκα, ην ρξώκα ηνπ
θάζηαλνπ.  Ζ Αζελά είλαη θαζηαλή θαη ε θίιε
ηεο ε Διέλε μαλζηά.  θάζηαλν ♫ θα-ζηα-λόο

θάζηνξαο [ν] νπζηαζηηθό (θάζηνξεο)

 Ο θάζηνξαο είλαη έλα κηθξό δών κε πνιύ σξαία
γνύλα θαη πιαηηά νπξά πνπ δεη θνληά ζε ιίκλεο θαη
πνηάκηα. Ρνθαλίδεη ηα δέληξα γηα λα θηηάμεη
θξάγκαηα ζην λεξό.  Σν δέξκα ηνπ, ην
θαζηόξη, είλαη πνιύ καιαθό θαη αδηάβξνρν
θαη κ‟ απηό θηηάρλνπκε θαζηόξηλα
παπνύηζηα, παιηά θαη δώλεο. ♫ θά-ζην-ξαο

θαζηόξη [ην] νπζηαζηηθό  θάζηνξαο
θάζηξν [ην] νπζηαζηηθό (θάζηξα)

 ηνλ Μεζαίσλα ηα θάζηξα ήηαλ ςειά,
γεξά, πέηξηλα ηείρε πνπ πξνζηάηεπαλ
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--- θαηαβξέρσ -------------------------------- θαηαδέρνκαη
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ρσξηά θαη πόιεηο. Από ςειά έβιεπε θαλείο πνηνο
έκπαηλε κέζα ζηα ηείρε. ♫ θά-ζηξν

θαηαβξέρσ, θαηαβξέρνκαη ξήκα

(θαηάβξεμα, ζα θαηαβξέμσ)
 ηαλ θαηαβξέρεηο θάπνηνλ,
ηνλ βξέρεηο κε πνιύ λεξό.  κνπζθεύσ
 βξνρή, βξέρσ ♫ θα-ηα-βξέ-ρσ

θαηαβξνρζίδσ ξήκα (θαηαβξόρζηζα, ζα
θαηαβξνρζίζσ)
 ηαλ θαηαβξνρζίδεηο θάηη, ην ηξσο γξήγνξα,
γηαηί πεηλάο πνιύ. ♫ θα-ηα-βξν-ρζί-δσ

θαηάγνκαη ξήκα  θαηαγσγή
θαηαγσγή [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ θαηαγσγή ζνπ είλαη ν ηόπνο θαη ε νηθνγέλεηα
απ‟ όπνπ πξνέξρεζαη, απ‟ όπνπ θαηάγεζαη.
 Ζ θαηαγσγή ηνπ 'Ηγθιη είλαη από ηελ Αιβαλία, δεη
θαη κεγαιώλεη όκσο ζηελ Διιάδα.  θαηάγνκαη
♫ θα-ηα-γσ-γή

θαηαδέρνκαη ξήκα (θαηαδέρηεθα, ζα
θαηαδερηώ)
 ηαλ θαηαδέρεζαη θάπνηνλ, δέρεζαη λα θάλεηο
παξέα καδί ηνπ, είζαη θηιηθόο καδί ηνπ.
 «Ση έρεη θαη δε καο θαηαδέρεηαη ε Αζελά ζήκεξα;
Γε καο είπε νύηε θαιεκέξα» είπε ν Νίθνο.
Ξέξεηο πνπ ππάξρνπλ θάζηξα ζηελ Διιάδα;
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θαηαδηθάδσ ------------------------------------- θαηαηγίδα- ηαλ δελ θαηαδέρεζαη θάηη, δε ζέιεηο λα ην
ρξεζηκνπνηήζεηο, γηαηί πηζηεύεηο πσο δελ είλαη
αξθεηά θαιό γηα ζέλα.  ηαλ ε ζεία Έιιε έξρεηαη
ζηελ Αζήλα, δελ θαηαδέρεηαη ην ιεσθνξείν,
θπθινθνξεί κόλν κε ηαμί.  πεξηθξνλώ  δέρνκαη
♫ θα-ηα-δέ-ρν-καη

θαηαδηθάδσ, θαηαδηθάδνκαη ξήκα (θαηαδίθαζα,
ζα θαηαδηθάζσ)
 ηαλ ην δηθαζηήξην θαηαδηθάδεη θάπνηνλ,
απνθαζίδεη πσο πξέπεη λα πιεξώζεη πξόζηηκν ή
λα κείλεη γηα θάπνην θαηξό ζηε θπιαθή, γηαηί είλαη
έλνρνο γηα θάηη θαη πξέπεη λα ηηκσξεζεί γη‟ απηό.
 ην έξγν πνπ είδε ε ζεία Καηεξίλα ν θιέθηεο
θαηαδηθάζηεθε ζε πέληε ρξόληα θπιαθή.  ηαλ
θαηαδηθάδεηαη θάπνηνο, ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη
πνηα ζα είλαη ε θαηαδίθε ηνπ. Λέκε θαηάδηθν απηόλ
πνπ είλαη ζηε θπιαθή, γηαηί είλαη έλνρνο γηα θάηη.
δηθάδσ ♫ θα-ηα-δη-θά-δσ

θαηαδηώθσ, θαηαδηώθνκαη ξήκα (θαηαδίσμα, ζα
θαηαδηώμσ)
 ην έξγν νη αζηπλνκηθνί θαηαδίσμαλ ηνπο
ιεζηέο, εθείλνη όκσο θαηάθεξαλ λα μεθύγνπλ. Οη
αζηπλνκηθνί θπλήγεζαλ ηνπο ιεζηέο γηα λα ηνπο
πηάζνπλ.  Κξίκα πνπ νη ιεζηέο δελ πηάζηεθαλ.
θαηαδίσμε απέηπρε. ♫ θα-ηα-δη-ώ-θσ

θαηαηγίδα [ε] νπζηαζηηθό (θαηαηγίδεο)

 Ζ θαηαηγίδα είλαη ε μαθληθή βξνρή πνπ μεζπάεη
κε αζηξαπέο, βξνληέο θη αέξα. ♫ θα-ηαη-γί-δα
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--- θαηάθαξδα ------------------------------- θαηαιαβαίλσ
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θαηάθαξδα επίξξεκα

 Ζ Αζελά ην πήξε θαηάθαξδα πνπ έθπγε ε
Ρνδαιία. Δίλαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε.  θαξδηά
♫ θα-ηά-θαξ-δα

θαηαθηώ, θαηαθηηέκαη ξήκα (θαηάθηεζα/

θαηέθηεζα, ζα θαηαθηήζσ)
 ηαλ κία ρώξα θαηαθηά κία άιιε, ηελ θάλεη δηθή
ηεο κε ηε βία.  Οη Ρσκαίνη ήζειαλ λα
θαηαθηήζνπλ ην ρσξηό ηνπ Αζηεξίμ θαη ηνπ Οβειίμ
αιιά δελ ηα θαηάθεξλαλ.
 ηαλ θάπνηνο θαηαθηά θάηη, ην θεξδίδεη κεηά από
κεγάιε πξνζπάζεηα, γηαηί ην αμίδεη.  Ζ νκάδα ηνπ
ι Κώζηα θαηάθηεζε ην πξσηάζιεκα κεηά από
κ κεγάινπο αγώλεο.  Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο ήηαλ
λ έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαηαθηεηέο.
Καηάθηεζε πνιιέο ρώξεο. Κάηη πνπ θαηαθηά
μ θάπνηνο είλαη θαηάθηεζή ηνπ. ♫ θα-ηα-θηώ
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θαηαιαβαίλσ ξήκα (θαηάιαβα, ζα θαηαιάβσ)

 ηαλ θαηαιαβαίλεηο θάηη, μέξεηο θαιά ηη ζεκαίλεη,
ηη ζέιεη λα πεη.  Ο παηέξαο ηνπ Ίγθιη αγόξαζε
έλα ιεμηθό, γηαηί ζέιεη λα θαηαιαβαίλεη ηε ζεκαζία
όισλ ησλ ειιεληθώλ ιέμεσλ.  θαηαλνώ,
αληηιακβάλνκαη
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ,
θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη,
ρνξνπεδώ
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θαηαιήγσ ------------------------------------- θαηάιιεινο - Ο Κώζηαο θαηαιαβαίλεη ηελ Αζελά πνπ είλαη
ζηελνρσξεκέλε από ηόηε πνπ ράζεθε ε Ρνδαιία.
 ληώζσ
 Ζ Αζελά δελ θαηαιαβαίλεη γηαηί καιώλεη ν θύξηνο
Μηράιεο κε ηα παηδηά. Γελ κπνξεί λα ην εμεγήζεη.
 θαηαλνώ, αληηιακβάλνκαη ♫ θα-ηα-ια-βαί-λσ

θαηαιήγσ ξήκα (θαηέιεμα, ζα θαηαιήμσ)
 Ο δξόκνο κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ Αιέθνπ
θαηαιήγεη ζε αδηέμνδν. Γελ κπνξεί λα πάεη πην
πέξα.  ηειεηώλσ, θηάλσ  αξρίδσ, μεθηλάσ
 ην έξγν ε έξεπλα θαηέιεμε ζε απνηπρία. Ζ
αζηπλνκία πνηέ δε βξήθε πνηνο έθιεςε ηα ρξήκαηα.
Σειείσζε κε απνηπρία.
 ηαλ θαηαιήγεηο ζε θάπνην ζπκπέξαζκα, ζε
θάπνηα ιύζε ή ζε θάπνηα απόθαζε, ην θάλεηο κεηά
από ζθέςε.  Πνιιέο ιέμεηο όηαλ κπαίλνπλ ζε
πξόηαζε, αιιάδνπλ θαηάιεμε, δειαδή αιιάδνπλ
ζην ηέινο. Να έλα παξάδεηγκα: ν άλζξσπ-νο,
νη άλζξσπ-νη. Ζ θαηάιεμε κίαο ηζηνξίαο είλαη ην
ηέινο ηεο. ♫ θα-ηα-ιή-γσ

θαηάιεμε [ε] νπζηαζηηθό (θαηαιήμεηο)
 θαηαιήγσ

θαηάιιεινο, θαηάιιειε, θαηάιιειν επίζεην

(θαηάιιεινη, θαηάιιειεο, θαηάιιεια)
 ηαλ θάηη είλαη θαηάιιειν, έρεη ό,ηη ρξεηάδεηαη
γηα ηνλ ζθνπό καο.  ηαλ ε Αιίθε πεξπαηάεη,
θνξάεη ηα θαηάιιεια παπνύηζηα γηα λα κελ
θνπξάδεηαη.  αθαηάιιεινο ♫ θα-ηάι-ιε-ινο
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--- θαηάινγνο --------------------------------------- θαηαληώ
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θαηάινγνο [ν] νπζηαζηηθό (θαηάινγνη)
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 ηαλ θνηηάο θάπνηνλ θαηάκαηα, ηνλ θνηηάο
αθξηβώο κέζα ζηα κάηηα ηνπ. ♫ θα-ηά-κα-ηα

 Ο θαηάινγνο είλαη νλόκαηα πξαγκάησλ ή
αλζξώπσλ, γξακκέλα ζηε ζεηξά. Καηάινγν ιέκε θη
έλα θύιιν ραξηί κε νλόκαηα πξαγκάησλ ή
αλζξώπσλ, γξακκέλα ζηε ζεηξά γηα λα ηα
βξίζθνπκε, όηαλ ηα ρξεηαδόκαζηε.  Ζ Αζελά θαη
ε κακά ηεο θάλνπλ έλαλ θαηάινγν γηα ηα ςώληα
πξηλ πάλε ζηα καγαδηά.
 ιίζηα  ηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν βξίζθνπκε
νλόκαηα, δηεπζύλζεηο θαη ηειέθσλα αλζξώπσλ πνπ
δνπλ ζε κία πεξηνρή. ♫ θα-ηά-ιν-γνο

θαηάκαηα επίξξεκα

θαηαλαιώλσ, θαηαλαιώλνκαη ξήκα

(θαηαλάισζα, ζα θαηαλαιώζσ)
 ηαλ θαηαλαιώλεηο θάηη, ην ρξεζηκνπνηείο, γηαηί
ην ρξεηάδεζαη γηα λα θαιύςεηο ηηο αλάγθεο ζνπ.
 Ο ζείνο Αιέθνο είλαη ςειόο θαη ρνληξόο θαη
θαηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο θαγεηνύ.
 ηαλ θαηαλαιώλεηο θάηη, θάλεηο θαηαλάισζε.
Απηόο πνπ μνδεύεη ρξήκαηα γηα λ‟ αγνξάζεη θάηη
ιέγεηαη θαηαλαισηήο. ♫ θα-ηα-λα-ιώ-λσ

θαηαληώ θαη θαηαληάσ ξήκα (θαηάληεζα, ζα
θαηαληήζσ)
 Ο δηπιαλόο ηνπ Κώζηα από θαιόο καζεηήο πνπ
ήηαλ θαηάληεζε λα είλαη ν ρεηξόηεξνο καζεηήο ζηελ
ηάμε. Μα ηη ηνπ ζπκβαίλεη; Από θαιόο καζεηήο πνπ
ήηαλ έθηαζε ζην ζεκείν λα είλαη ν ρεηξόηεξνο
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θαηαπηάλνκαη -----------------------------------θαηαπίλσ --

α
β
γ
δ
ε
θαηαπηάλνκαη ξήκα (θαηαπηάζηεθα, ζα
δ
θαηαπηαζηώ)
ε
 ηαλ θαηαπηάλεζαη κε θάηη, μνδεύεηο πνιύ από
ηνλ ρξόλν ζνπ γηα λ‟ αζρνιεζείο κ‟ απηό.  Ζ ζεία ζ
Καηεξίλα θαηάθεξε λα γίλεη γλσζηή δσγξάθνο, γηαηί η
θαηαπηάζηεθε κε ηε δσγξαθηθή από πνιύ λσξίο.
θ
♫ θα-ηα-πηά-λν-καη
καζεηήο ζηελ ηάμε.
 «Πώο ηα θαηάληεζεο έηζη ηα βηβιία ζνπ, Κώζηα;»
ξώηεζε ν Νίθνο. «ιν κνπηδνύξεο θαη
ηζαιαθσκέλα θύιια». Πώο ηα έθαλεο έηζη ηα βηβιία
ζνπ; ♫ θα-ηα-ληώ

ι
θαηαπηέδσ, θαηαπηέδνκαη ξήκα (θαηαπίεζα, ζα
κ
θαηαπηέζσ)
λ
 ηαλ θαηαπηέδεηο θάπνηνλ, ηνλ ππνρξεώλεηο λα
θάλεη απηό πνπ ζέιεηο εζύ ρσξίο λα δεηάο ηε γλώκε μ
ηνπ.  «Μακά, κε κε θαηαπηέδεηο άιιν, άθεζέ κε
ν
λα θνξέζσ ηα ξνύρα πνπ ζέισ» είπε ε Αιίθε.
π
 «ηγά ηελ θαηαπίεζε» είπε ε ζεία Έιιε. «Αιήζεηα,
ξ
μέξεηο όηη θάπνηε νη γπλαίθεο ήηαλ πνιύ
θαηαπηεζκέλεο;» ζπλέρηζε. ♫ θα-ηα-πη-έ-δσ
ζ
η
θαηαπίλσ, θαηαπίλνκαη ξήκα (θαηάπηα, ζα
π
θαηαπηώ)
θ
 ηαλ θαηαπίλεηο θάηη πνπ ηξώγεηαη ή πνπ
πίλεηαη, ην θαηεβάδεηο από ην ζηόκα ζνπ ζην
ρ
ζηνκάρη ζνπ.
 ηαλ θάπνηνο δε κηιάεη θαζόινπ, ιέκε όηη θαηάπηε ς
ηε γιώζζα ηνπ. ♫ θα-ηα-πί-λσ
σ
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--- θαηαπιεθηηθόο ------------------------- θαηαξξάθηεο
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θαηαπιεθηηθόο, θαηαπιεθηηθή, θαηαπιεθηηθό
επίζεην (θαηαπιεθηηθνί, θαηαπιεθηηθέο,
θαηαπιεθηηθά)
 ηαλ θάηη καο αξέζεη πνιύ, ιέκε πσο είλαη
θαηαπιεθηηθό. ♫ θα-ηα-πιε-θηη-θόο

θαηάξα [ε] νπζηαζηηθό (θαηάξεο)

 ηαλ ιεο κία θαηάξα γηα θάπνηνλ, εύρεζαη λα ηνπ
ηύρεη θάηη θαθό. Σνλ θαηαξηέζαη.
 «Σελ θαηάξα κνπ λα έρεη ε Υηνλάηε!» θώλαμε
ζπκσκέλε ε βαζίιηζζα.  επρή  Κη έηζη ε
Υηνλάηε ήηαλ θαηαξακέλε γηα πνιύ θαηξό. Σελ είρε
θαηαξαζηεί ε θαθηά βαζίιηζζα. Καηαξακέλν ιέκε
ι θαη θάπνηνλ ή θάηη πνπ καο ελνριεί ή καο θάλεη
κ θαθό. «Καηαξακέλε Υηνλάηε!» είπε ε βαζίιηζζα.
♫ θα-ηά-ξα
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θαηαξγώ, θαηαξγνύκαη ξήκα (θαηάξγεζα, ζα
θαηαξγήζσ)
 ηαλ ζηακαηάο θάηη πνπ γίλεηαη ή πνπ θάλεηο
ζπλήζσο, ην θαηαξγείο.  Ο γηαηξόο είπε ζηνλ
ζείν Αιέθν πσο γηα λ‟ αδπλαηίζεη, πξέπεη λα
θαηαξγήζεη ην βνύηπξν θαη ηα γιπθά. ♫ θα-ηαξ-γώ

θαηαξηέκαη ξήκα (θαηαξάζηεθα, ζα
θαηαξαζηώ)  θαηάξα

θαηαξξάθηεο [ν] νπζηαζηηθό (θαηαξξάθηεο)

 Ο θαηαξξάθηεο είλαη ην λεξό ελόο πνηακνύ πνπ
- Πνηα ιέμε θηηάρλνπκε κε ηηο ζπιιαβέο:
ηα- θόο- πιε- θα- θηη ……………………………………
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θαηάξηη ------------------------------------- θαηαζθνπεύσ-πέθηεη κε νξκή από ςειά κέζα από θάπνην
βνπλό. ♫ θα-ηαξ-ξά-θηεο
- Ξέξεηο πνύ έρεη θαηαξξάθηεο ζηελ
Διιάδα; ηελ Ακεξηθή;

θαηάξηη [ην] νπζηαζηηθό (θαηάξηηα)

 Σν θαηάξηη ελόο πινίνπ είλαη ην θνληάξη
πνπ ζηεξίδεη ηα παληά ηνπ. ♫ θα-ηάξ-ηη

θαηαζθεπάδσ, θαηαζθεπάδνκαη ξήκα

(θαηαζθεύαζα, ζα θαηαζθεπάζσ)
 ηαλ θαηαζθεπάδεηο θάηη, ην θηηάρλεηο κε ηα
ρέξηα ζνπ ή κε εξγαιεία θαη κεραλέο.
 Ο ζείνο Σάθεο θαηαζθεύαζε κία ζρεδία γηα λα
παίδνπλ ν Κώζηαο θη ε Αζελά ζηε ζάιαζζα.
 Ζ θαηαζθεπή ηεο ζρεδίαο ηνπ πήξε πνιύ ρξόλν.
♫ θα-ηα-ζθεπ-ά-δσ

θαηαζθελώλσ ξήκα (θαηαζθήλσζα, ζα
θαηαζθελώζσ)  θαηαζθήλσζε

θαηαζθήλσζε [ε] νπζηαζηηθό (θαηαζθελώζεηο)
 Ζ θαηαζθήλσζε είλαη ην κέξνο όπνπ ζηήλνπκε
ηε ζθελή καο ζηηο δηαθνπέο.  θάκπηγθ  ηαλ
παο θαηαζθήλσζε, πεξλάο ιίγεο κέξεο κε άιια
παηδηά ζηελ εμνρή θαη θνηκάζαη καδί ηνπο ζηε
ζθελή. Καηαζθελώλεηο.  θαηαζθελώλσ, ζθελή
♫ θα-ηα-ζθή-λσ-ζε

θαηαζθνπεύσ ξήκα (θαηαζθόπεπζα, ζα
θαηαζθνπεύζσ)  θαηάζθνπνο
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--- θαηάζθνπνο------------------------------- θαηαζηξέθσ
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θαηάζθνπνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θαηάζθνπνη)
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θαηάζηεκα [ην] νπζηαζηηθό (θαηαζηήκαηα)

Οη θαηάζθνπνη πιεξώλνληαη από κία ρώξα
γηα λα θιέςνπλ ηα κπζηηθά άιισλ ρσξώλ.
 ηαλ θαηαζθνπεύεηο θάπνηνλ, ηνλ
παξαθνινπζείο γηα λα κάζεηο
ηα κπζηηθά ηνπ. ♫ θα-ηά-ζθν-πνο

θαηάζηαζε [ε] νπζηαζηηθό (θαηαζηάζεηο)

 ηαλ ξσηάκε γηα ηελ θαηάζηαζε θάπνηνπ
αλζξώπνπ ή πξάγκαηνο, ξσηάκε πώο είλαη απηή ηε
ζηηγκή.  «ηαλ θηηάμνπκε ην πνδήιαηό ζνπ, ζα
είλαη πάιη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζα κπνξέζεηο λα
παο βόιηα» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηελ Αζελά.
ι ♫ θα-ηά-ζηα-ζε
 ηα θαηαζηήκαηα βξίζθνπκε ηα πξάγκαηα πνπ
ζέινπκε λ' αγνξάζνπκε. ‟ έλα θαηάζηεκα ξνύρσλ
αγνξάδνπκε κόλν ξνύρα θαη ζ‟ έλα θαηάζηεκα
παηρληδηώλ κόλν παηρλίδηα, όκσο ζ‟ έλα
πνιπθαηάζηεκα κπνξνύκε λ‟ αγνξάζνπκε δηάθνξα
πξάγκαηα.  καγαδί ♫ θα-ηά-ζηε-κα

θαηαζηξέθσ, θαηαζηξέθνκαη ξήκα
(θαηάζηξεςα/θαηέζηξεςα, ζα θαηαζηξέςσ)
 ηαλ θαηαζηξέθεηο θάηη, ηνπ θάλεηο ηόζν
κεγάιεο δεκηέο, ώζηε λα είλαη άρξεζην.  Φέηνο
ηνλ ρεηκώλα ν πάγνο θαηέζηξεςε ηα πεξηζζόηεξα
θπηά ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο.  ραιάσ
 γιηηώλσ  Ο πάγνο ήηαλ θαηαζηξεπηηθόο γηα ηα
θπηά ηεο. «Ση θαηαζηξνθή!» κνπξκνύξηζε ε θπξία
Μαξγαξίηα. ♫ θα-ηα-ζηξέ-θσ
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θαηάζηξσκα --------------------------------- θαηαθεύγσ--

θαηάζηξσκα [ην] νπζηαζηηθό (θαηαζηξώκαηα)

 Σν θαηάζηξσκα ελόο πινίνπ είλαη ην εμσηεξηθό
πάλσ κέξνο ηνπ όπνπ θαζόκαζηε γηα λα βιέπνπκε
ηε ζάιαζζα θαη λα πάξνπκε θαζαξό αέξα ή γηα λα
καπξίζνπκε. ♫ θα-ηά-ζηξσ-κα

θαηαζηξώλσ ξήκα (θαηέζηξσζα, ζα
θαηαζηξώζσ)
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά άξρηζαλ λα
θαηαζηξώλνπλ ζρέδηα γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο.
Άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη κε πξνζνρή ηη ζα θάλνπλ
ζηηο δηαθνπέο ηνπο. ♫ θα-ηα-ζηξώ-λσ

θαηαθέξλσ ξήκα (θαηάθεξα, ζα θαηαθέξσ)

α
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ι
 ηαλ θαηαθέξλεηο θάηη, ην θάλεηο θαιά θαη
κ
πεηπραίλεηο ηνλ ζθνπό ζνπ.  Ο Ίγθιη κειέηεζε
λ
πνιύ θαη θαηάθεξε λα κάζεη ειιεληθά πνιύ
γξήγνξα.  θαηνξζώλσ  απνηπραίλσ
μ
 ηαλ θαηαθέξλεηο θάπνηνλ, ηνλ πείζεηο λα θάλεη
ν
απηό πνπ ζέιεηο.  Σειηθά ν Κώζηαο θαηάθεξε ηνλ
π
Νίθν λα έξζεη ζην ζπίηη ηνπ κεηά ην ζρνιείν γηα λα
παίμνπλ. ♫ θα-ηα-θέξ-λσ
ξ
ζ
θαηαθεύγσ ξήκα (θαηέθπγα, ζα θαηαθύγσ)
η
 ηαλ θαηαθεύγεηο ζ‟ έλα κέξνο, πεγαίλεηο εθεί
γηα λα ληώζεηο αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.  Ζ
π
Ρνδαιία θαηέθπγε ζηελ απνζήθε γηα λα γελλήζεη
θ
ηα κσξά ηεο.  Ζ απνζήθε έγηλε από ηόηε ην
ρ
θαηαθύγην ηεο Ρνδαιίαο. ♫ θα-ηα-θεύ-γσ
ς
- Αλ κνπ βγάιεηο δύν ζπιιαβέο, κπνξείο λα
θνηκεζείο πάλσ κνπ. Ση είκαη; ………………………….. σ
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--- θαηαθύγην ------------------------------------ θαηεβαίλσ
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θαηαθύγην [ην] νπζηαζηηθό (θαηαθύγηα)
 θαηαθεύγσ

θαηάςπμε [ε] νπζηαζηηθό (θαηαςύμεηο)

 ηελ θαηάςπμε ηνπ ςπγείνπ βάδνπκε ηξόθηκα γηα
λα παγώζνπλ, ώζηε λα ηα θξαηήζνπκε πνιύ θαηξό.
Ζ θαηάςπμε είλαη ην πην θξύν κέξνο ηνπ ςπγείνπ.
 Σα ηξόθηκα πνπ θπιάκε ζηελ θαηάςπμε είλαη
θαηεςπγκέλα. ♫ θα-ηά-ςπ-με

θαηεβάδσ ξήκα (θαηέβαζα, ζα θαηεβάζσ)

 ηαλ θαηεβάδεηο θάηη ή θάπνηνλ από θάπνπ,
αιιάδεηο ηε ζέζε ηνπο θαη ηα θέξλεηο από πάλσ
πξνο ηα θάησ.  Ζ Αζελά θαηέβαζε όια ηα βηβιία
ηεο ζην πάησκα γηα λα μεζθνλίζεη θαιά ηε
βηβιηνζήθε ηεο.  αλεβάδσ
 ηαλ θαηεβάδεηο ην θεθάιη ζνπ, ζθύβεηο θαη ην
ρακειώλεηο.  ρακειώλσ  αλεβάδσ
 ηαλ θαηεβάδεηο ηελ ηηκή θάπνηνπ πξάγκαηνο,
ηελ θάλεηο πην κηθξή.  ρακειώλσ  αλεβάδσ
 θαηέβαζκα, θάησ ♫ θα-ηε-βά-δσ

θαηεβαίλσ ξήκα (θαηέβεθα, ζα θαηέβσ)

 ηαλ θαηεβαίλεηο από θάπνπ, αιιάδεηο ζέζε,
παο από πάλσ πξνο ηα θάησ.
 «Αζελά, θαηέβα γξήγνξα από ηε ζθάια,
ζα πέζεηο» είπε ν Κώζηαο.  αλεβαίλσ
 ηαλ νη ηηκέο ή ε ζεξκνθξαζία
θαηεβαίλνπλ, γίλνληαη πην ρακειέο.
Ο πέθησ  αλεβαίλσ ♫ θα-ηε-βαί-λσ
Ο Νίθνο θαηεβαίλεη ηε ζθάια.
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θαηεξγάξεο -------------------------------------θαηεγνξώ--

θαηεξγάξεο, θαηεξγάξα, θαηεξγάξηθν επίζεην

(θαηεξγάξεδεο, θαηεξγάξεο, θαηεξγάξηθα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαηεξγάξεο, θάλεη πνλεξηέο
θαη θόιπα γηα λα πεηύρεη ηνλ ζθνπό ηνπ.
 Πνιύ θαηεξγάξα είλαη ε Ρνδαιία. ηαλ όινη
γπξίδνπλ ηελ πιάηε, αλεβαίλεη ζην ηξαπέδη γηα λα
δεη αλ κπνξεί λα θάεη θάηη.  πνλεξόο
 Ο θαηεξγάξεο θάλεη θαηεξγαξηέο, δειαδή
πνλεξηέο. ♫ θα-ηεξ-γά-ξεο

θαηεπζείαλ επίξξεκα
 «Να πάξνπκε ην πινίν ησλ νθηώ πνπ πάεη
θαηεπζείαλ ζηελ Κξήηε» είπε ν ζείνο Σάθεο. Γε
ζηακαηάεη ζε άιια λεζηά, δελ θάλεη άιιεο ζηάζεηο.
 Να παο θαηεπζείαλ γηα ύπλν, Κώζηα!
 ακέζσο ♫ θα-ηεπ-ζεί-αλ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ

ι
κ
λ
μ
θαηεύζπλζε [ε] νπζηαζηηθό (θαηεπζύλζεηο)
 Καηεύζπλζε είλαη ε πνξεία πνπ
ν
αθνινπζνύκε γηα λα πάκε θάπνπ.
π
 πνξεία ♫ θα-ηεύ-ζπλ-ζε
ξ
Τν ζήκα δείρλεη θαηεύζπλζε πξνο ηα δεμηά.
ζ
θαηέρσ ξήκα (θαηείρα, ζα θαηέρσ)  θάηνρνο
η
π
θαηεςπγκέλνο, θαηεςπγκέλε, θαηεςπγκέλν
θ
κεηνρή (θαηεςπγκέλνη, θαηεςπγκέλεο,
θαηεςπγκέλα)  θαηάςπμε
ρ
θαηεγνξώ, θαηεγνξνύκαη ξήκα (θαηεγόξεζα, ζα ς
σ
θαηεγνξήζσ)
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--- θαηεθόξα -----------------------------------θαηνξζώλσ
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 ηαλ θαηεγνξείο θάπνηνλ, ιεο πσο έρεη θάλεη
θάηη θαθό, πσο είλαη έλνρνο γηα θάηη.  Ο θύξηνο
Μηράιεο θαηεγόξεζε ηνλ Ίγθιη πσο ηνπ έζπαζε ην
ηδάκη κε ηελ κπάια ηνπ.  Ζ θαηεγνξία ηνπ θπξίνπ
Μηράιε ηξόκαμε πνιύ ηνλ Ίγθιη. Ση ζα πνπλ νη
γνλείο ηνπ; ♫ θα-ηε-γν-ξώ
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θαηνηθία [ε] νπζηαζηηθό (θαηνηθίεο)

θαηεθόξα [ε] νπζηαζηηθό (θαηεθόξεο)

 Καηεθόξα είλαη ν δξόκνο πνπ πεγαίλεη
πξνο ηα θάησ. ηελ θαηεθόξα έλα
πνδήιαην ή έλα απηνθίλεην θπιάεη πνιύ
γξήγνξα, αλ δε θξελάξνπκε ιηγάθη.
 αλεθόξα, αλήθνξνο ♫ θα-ηε-θό-ξα
ι - Λέκε θαη ν θαηήθνξνο.
 Ζ θαηνηθία είλαη ην κέξνο όπνπ κέλνπκε.  ζπίηη
 Δθεί θαηνηθνύκε. Απηόο πνπ κέλεη ζ‟ έλα ζπίηη ή
ζε κία ρώξα είλαη ν θάηνηθνο ηνπ ζπηηηνύ ή ηεο
ρώξαο. Σα θαηνηθίδηα δώα είλαη ηα δώα πνπ κέλνπλ
θνληά ζηνλ άλζξσπν θαη θακηά θνξά κέζα ζην
ζπίηη ηνπ, όπσο ν ζθύινο, ε γάηα θαη ην θαλαξίλη.
♫ θα-ηνη-θί-α

θαηνηθώ, θαηνηθνύκαη ξήκα (θαηνίθεζα, ζα
θαηνηθήζσ)  θαηνηθία

θαηνξζώλσ ξήκα (θαηόξζσζα, ζα θαηνξζώζσ)
 ηαλ θαηνξζώλεηο θάηη δύζθνιν, ην πεηπραίλεηο,
γηαηί έρεηο πξνζπαζήζεη πνιύ γη‟ απηό.
 Ζ Υηνλάηε έκεηλε κε ηνπο επηά λάλνπο θη έηζη
θαηόξζσζε λα θξπθηεί από ηελ θαθηά βαζίιηζζα.
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θάηνρνο ------------------------------------------ θαηζαξίδα- θαηαθέξλσ  απνηπραίλσ  ηαλ πξνζπαζείο
πνιύ γηα θάηη θαη ην πεηπραίλεηο, θάλεηο έλα
θαηόξζσκα. ♫ θα-ηνξ-ζώ-λσ

θάηνρνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θάηνρνη)
 ηαλ θάηη ζνπ αλήθεη, είλαη δηθό ζνπ, είζαη ν
θάηνρόο ηνπ.  Ο θύξηνο Γεκήηξεο ξσηνύζε
πνηνο είλαη ν θάηνρνο ηνπ δηπιαλνύ ζπηηηνύ πνπ
έπηαζε θσηηά.  Ο ηδηνθηήηεο  ηαλ θαηέρεηο
θάηη, είλαη δηθό ζνπ, ζνπ αλήθεη. ♫ θά-ην-ρνο

θαηξαθπιώ θαη θαηξαθπιάσ ξήκα
(θαηξαθύιεζα, ζα θαηξαθπιήζσ)
 ηαλ θαηξαθπιάο, θπιάο γξήγνξα πξνο ηα θάησ.
 Ο Κώζηαο θαηξαθύιεζε ζηηο ζθάιεο θη έζπαζε
ην ρέξη ηνπ.  Ο Κώζηαο πήξε κία θαηξαθύια ζηηο
ζθάιεο, πνπ ζα ηε ζπκάηαη ζε όιε ηνπ ηε δσή.
θαηξαθύιηζκα, θπιώ ♫ θα-ηξα-θπ-ιώ
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θαηζαβίδη [ην] νπζηαζηηθό (θαηζαβίδηα)
π
 Σν θαηζαβίδη είλαη εξγαιείν. Με ην θαηζαβίδη
ξ
βηδώλνπκε θαη μεβηδώλνπκε βίδεο.  βίδα,
ζ
βηδώλσ, μεβηδώλσ ♫ θα-ηζα-βί-δη  „ηα εξγαιεία‟
η
π
θαηζαξίδα [ε] νπζηαζηηθό (θαηζαξίδεο)
 Ζ θαηζαξίδα είλαη έλα κεγάιν καύξν ή θαθέ
θ
έληνκν πνπ κπαίλεη κεξηθέο θνξέο ζηα ζπίηηα θαη
ρ
θπθινθνξεί ηε λύρηα.  Αλ βξνύκε θαηζαξίδεο
ς
ζην ζπίηη, ηηο θπλεγάκε θαη ηηο ζθνηώλνπκε κε ην
θαηζαξηδνθηόλν. ♫ θα-ηζα-ξί-δα  „ηα έληνκα‟
σ
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--- θαηζαξηδηθηόλν --------------------------- θαηζνύθεο
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θαηζαξηδνθηόλν [ην] νπζηαζηηθό
(θαηζαξηδνθηόλα)  θαηζαξίδα

θαηζαξόια [ε] νπζηαζηηθό (θαηζαξόιεο)

 Ζ θαηζαξόια είλαη έλαλ βαζύ κεηαιιηθό ζθεύνο
κε ρεξνύιηα πνπ ην ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θνπδίλα.
ηελ θαηζαξόια καγεηξεύνπκε θαγεηό θαη
βξάδνπκε γάια ή λεξό. ♫ θα-ηζα-ξό-ια
Γεο καγεηξεύσ

θαηζαξόο, θαηζαξή, θαηζαξό επίζεην (θαηζαξνί,

θαηζαξέο, θαηζαξά)
 Σα θαηζαξά καιιηά είλαη καιιηά κε
ι πνιιέο κπνύθιεο, δελ είλαη ίζηα.  ζγνπξόο
κ  Μεξηθέο γπλαίθεο δελ είλαη επραξηζηεκέλεο
λ κε ηα ίζηα καιιηά ηνπο θαη ηα θαηζαξώλνπλ ζην
θνκκσηήξην.  ζγνπξαίλσ ♫ θα-ηζα-ξόο
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θαηζαξώλσ ξήκα (θαηζάξσζα, ζα θαηζαξώζσ)
 θαηζαξόο

θαηζίθα [ε] νπζηαζηηθό (θαηζίθεο)

 Ζ θαηζίθα είλαη έλα ζειπθό δών κε θέξαηα θαη
καθξύ ηξίρσκα. Σελ αξκέγνπκε γηα λα πηνύκε ην
γάια ηεο θαη λα θηηάμνπκε ηπξί.  Ο ηξάγνο είλαη ην
αξζεληθό ηεο θαηζίθαο θαη ην θαηζηθάθη ην κηθξό
ηεο. ηαλ θσλάδεη ε θαηζίθα, βειάδεη. ♫ θα-ηζί-θα
 „ην αγξόθηεκα‟

θαηζνύθεο, θαηζνύθα, θαηζνύθηθν επίζεην
(θαηζνύθεδεο, θαηζνύθεο, θαηζνύθηθα)
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θάησ ------------------------------------------------- θαηώθιη- ηαλ είζαη θαηζνύθεο, δείρλεηο όηη δελ έρεηο
θαιή δηάζεζε, πσο είζαη ζπκσκέλνο.  «Κώζηα,
Αζελά, πνιύ θαηζνύθεδεο είζηε θαη νη δύν ζήκεξα,
ηη ζπκβαίλεη;» ξώηεζε ν θύξηνο Γηάλλεο. «Δλώ καο
ππνζρέζεθεο ζηλεκά, ηειηθά δε ζα πάκε, λα γηαηί!»
απάληεζαλ.  Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά
θαηζνύθηαζαλ, όηαλ έκαζαλ πσο ν κπακπάο ηνπο
δελ είρε ρξόλν λα ηνπο πάεη ζηλεκά. ♫ θα-ηζνύ-θεο

θάησ επίξξεκα

 ηαλ παηάο θάηη, απηό βξίζθεηαη θάησ από ην
πόδη ζνπ.  πάλσ από
 ηαλ θαηεβαίλεηο ηηο ζθάιεο, παο θάησ. ηαλ
θάζεζαη ζην πάησκα, θάζεζαη θάησ.  πάλσ
 ηαλ θάηη θνζηίδεη θάησ από 20 επξώ, θνζηίδεη
ιηγόηεξν από 20 επξώ. ηαλ θάηη θνζηίδεη πάλσ
θάησ 20 επξώ, θνζηίδεη πεξίπνπ 20 επξώ.
 ηαλ ην δσκάηηό ζνπ είλαη άλσ θάησ, είλαη πνιύ
αθαηάζηαην. ηαλ δελ ην βάδεηο θάησ,
δελ ηα παξαηάο.  ηαλ θάηη είλαη θαηώηεξν
από θάηη άιιν, είλαη ιηγόηεξν θαιό,
είλαη ρεηξόηεξν.  αλώηεξνο
απνθάησ, θαηώηεξνο, παξαθάησ
♫ θά-ησ
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Τν απηνθηλεηάθη είλαη θάησ από ην θξεβάηη.
π
θ
θαηώηεξνο, θαηώηεξε, θαηώηεξν επίζεην
(θαηώηεξνη, θαηώηεξεο, θαηώηεξα)  θάησ
ρ
ς
θαηώθιη [ην] νπζηαζηηθό (θαηώθιηα)
 Σν θαηώθιη ηεο πόξηαο είλαη ην ζθαινπάηη θάησ σ
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--- θαύζηκα------------------------------------------- θαθεηήο
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από ηελ πόξηα ηεο εηζόδνπ ελόο ζπηηηνύ.
♫ θα-ηώ-θιη

θαύζηκα [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα θαύζηκα είλαη ηα πιηθά πνπ θαίκε γηα λα
δεζηαζνύκε θαη γηα λα θάλνπκε ηηο κεραλέο λα
δνπιεύνπλ. Σα απηνθίλεηα, ηα ηξέλα, ηα πινία θαη
ηα αεξνπιάλα ρξεηάδνληαη θαύζηκα γηα λα
θηλεζνύλ. Σν θάξβνπλν, ην πεηξέιαην, ε βελδίλε θαη
ην μύιν είλαη θαύζηκα. ♫ θαύ-ζη-κα
- Ζ ιέμε απηή ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην πιεζπληηθό
αξηζκό.

θαπηόο, θαπηή, θαπηό επίζεην (θαπηνί, θαπηέο,
θαπηά)  θαίσ

θαθέ επίζεην  θαθεηήο
θαθέο [ν] νπζηαζηηθό (θαθέδεο)

 Ο θαθέο είλαη νη ζπόξνη ελόο ζάκλνπ πνπ
θπηξώλεη ζε πνιύ δεζηέο ρώξεο. Σνπο ζπόξνπο
απηνύο ηνπο ςήλνπκε θαη ηνπο αιέζνπκε γηα λα
θηηάμνπκε ηνλ θαθέ πνπ πίλνπκε.  ην θαθελείν
πεγαίλνπλ ζπλήζσο νη κεγάινη γηα λα
θνπβεληηάζνπλ, λα πηνπλ θαθέ ή λα παίμνπλ ηάβιη.
Απηόο πνπ έρεη ην θαθελείν είλαη ν θαθεηδήο. Οη
λένη πξνηηκνύλ ηηο θαθεηέξηεο. θαθεηήο ♫ θα-θέο

θαθεηήο, θαθεηηά, θαθεηί επίζεην (θαθεηηνί,

θαθεηηέο, θαθεηηά)
 ηαλ θάηη είλαη θαθεηί, έρεη θαθέ ρξώκα, έρεη
δειαδή ην ρξώκα ηνπ θαθέ.
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θαρύπνπηνο ---------------------------------------θειαεδώ- (ζαλ νπζηαζηηθό) «Αζελά, πνην ρξώκα πξνηηκάο
ην θαθεηί ή ην πνξηνθαιί;» ξώηεζε ε Διέλε.
 θαθέ  θαθέ, θαθέο, θαθεηδήο, θαθελείν,
θαθεηέξηα ♫ θα-θε-ηήο

θαρύπνπηνο, θαρύπνπηε, θαρύπνπην επίζεην

(θαρύπνπηνη, θαρύπνπηεο, θαρύπνπηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαρύπνπηνο, δελ έρεη
εκπηζηνζύλε ζηνπο άιινπο θαη ζθέθηεηαη ζπλέρεηα
πσο έρνπλ θάλεη θάηη θαθό.  Ο θύξηνο Μηράιεο
είλαη θαρύπνπηνο απέλαληη ζε όια ηα παηδηά.
 Έρεη κεγάιε θαρππνςία. ♫ θα-ρύ-πν-πηνο

θέηθ [ην] νπζηαζηηθό
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 Σν θέηθ είλαη γιπθό πνπ ςήλεηαη ζηνλ θνύξλν
κ
κέζα ζε κηθξό ηαςάθη, ηε θόξκα. Γίλεηαη κε αιεύξη,
λ
απγά θαη βνύηπξν θαη θακηά θνξά κε θαθάν ή
θξνύηα.  Ζ Αζελά ηξειαίλεηαη γηα θέηθ ζνθνιάηα. μ
♫ θέηθ
ν
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
π
πιεζπληηθό αξηζκό.
ξ
θείκελν [ην] νπζηαζηηθό (θείκελα)
 Σν θείκελν είλαη γξακκέλεο ιέμεηο θαη πξνηάζεηο, ζ
η
ζ‟ έλα βηβιίν, έλα ηεηξάδην ή έλα ραξηί.  Ζ Αιίθε
δηαβάδεη πηα βηβιία ρσξίο εηθόλεο, κόλν κε θείκελν. π
♫ θεί-κε-λν
θ
ρ
θειαεδώ θαη θειαεδάσ ξήκα (θειάεδεζα, ζα
θειαεδήζσ)
ς
 ηαλ ηα πνπιηά βγάδνπλ ήρνπο, θειαεδνύλ.
 Ο Πηηζηθόθνο, ην θαλαξίλη ηνπ Κώζηα, αξρίδεη λα σ
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--- θειί ---------------------------------------------------- θέληξν
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θειαεδάεη κόιηο μεκεξώζεη.  Σν θειάεδεκα είλαη
ν ήρνο πνπ βγάδνπλ ηα πνπιηά. ♫ θε-ιαε-δώ

θειί [ην] νπζηαζηηθό (θειηά)

 Σν θειί ηεο θπιαθήο είλαη ην κηθξό δσκάηην όπνπ
δεη θιεηζκέλνο ν θπιαθηζκέλνο.
 ηα κνλαζηήξηα νη θαιόγεξνη θαη νη θαιόγξηεο
θνηκνύληαη ζε θειηά ♫ θε-ιί

θελό [ην] νπζηαζηηθό (θελά)

 ην θελό δελ ππάξρεη ηίπνηα.  «Κώζηα, όηαλ
αξρίζεηο ην γξάκκα γηα ηνλ ζείν Σάθε, άθεζε θελό
ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο, ζέισ λα ηνπ δσγξαθίζσ
ι θάηη» είπε ε Αζελά. ♫ θε-λό
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θέληεκα [ην] νπζηαζηηθό (θεληήκαηα)  θεληώ
θεληξί [ην] νπζηαζηηθό (θεληξηά)
 Με ην θεληξί ηνπ έλα έληνκν ηζηκπάεη ηνλ ερζξό
ηνπ θαη ηνπ ξίρλεη δειεηήξην.  Οη κέιηζζεο θαη νη
ζθήθεο ζε ηζηκπάλε κε ην θεληξί ηνπο. Αλ ην θεληξί
κείλεη κέζα ζην δέξκα ζνπ, πνλάο πνιύ. ♫ θε-ληξί

θέληξν [ην] νπζηαζηηθό (θέληξα)
 Σν θέληξν είλαη ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζηε
κέζε ελόο πξάγκαηνο ή ελόο ρώξνπ.  κέζν, κέζε
 άθξε
 Σν θέληξν είλαη ην κέξνο ηεο πόιεο πνπ καδεύεη
ηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν θαη ηε κεγαιύηεξε θίλεζε.
 ηα θέληξα πεγαίλεη ν θόζκνο γηα λα
δηαζθεδάζεη, λα θάεη, λα ρνξέςεη, λ‟ αθνύζεη
82 / 195

θεληώ ------------------------------------------------ θεξακίδη-δσληαλή κνπζηθή. ηα εκπνξηθά θέληξα
βξίζθνπκε καδεκέλα όισλ ησλ εηδώλ ηα
καγαδηά.  ηαλ θάηη βξίζθεηαη ζην
θέληξν, ην ιέκε θεληξηθό. ♫ θέ-ληξν
Τν βέινο είλαη ζην θέληξν ηνπ ζηόρνπ.

θεληώ θαη θεληάσ, θεληηέκαη ξήκα

(θέληεζα, ζα θεληήζσ)
 ηαλ θεληάο έλα ύθαζκα, ην ζηνιίδεηο
κε ζρέδηα πνπ θάλεηο κε βεινληέο.
 Σεο ζείαο Έιιεο ηεο αξέζεη πνιύ ην θέληεκα,
δειαδή ηεο αξέζεη λα θεληάεη. Σν θέληεκα όκσο
πνπ έρεη πάλσ ζην ηξαπέδη ηεο είλαη δώξν ηεο
θπξίαο Μαξγαξίηαο. ♫ θε-ληώ
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θεξαία [ε] νπζηαζηηθό (θεξαίεο)
λ
 Πνιιά έληνκα θαη ζθνπιήθηα, όπσο νη
πεηαινύδεο θαη ηα ζαιηγθάξηα, έρνπλ δπν θεξαίεο
μ
ζην θεθάιη ηνπο γηα λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ θόζκν
ν
γύξσ ηνπο θαη λα θαηαιαβαίλνπλ πνύ πεγαίλνπλ.
π
 Ζ θεξαία είλαη ην ιεπηό ζύξκα
πνπ έρνπλ νη ηειενξάζεηο θαη
ξ
ηα ξαδηόθσλα γηα λα κπνξνύλ
ζ
λα κεηαδίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα
η
ησλ ζηαζκώλ. ♫ θε-ξαί-α
Γεο έληνκν, ζαιηγθάξη
π
Οη ηαξάηζεο ζηηο πνιπθαηνηθίεο θ
είλαη γεκάηεο θεξαίεο. ρ
ς
θεξακίδη [ην] νπζηαζηηθό (θεξακίδηα)
σ
 Σα θεξακίδηα είλαη νη πήιηλεο πιάθεο πνπ
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--- θεξάζη ---------------------------------------------- θεξδίδσ
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βάδνπκε ζηηο ζθεπέο ησλ ζπηηηώλ.
♫ θε-ξα-κί-δη
Μία ζθεπή από θεξακίδηα.

θεξάζη [ην] νπζηαζηηθό (θεξάζηα)

 Σν θεξάζη είλαη έλα κηθξό θόθθηλν ζηξνγγπιό
θξνύην κε θνπθνύηζη θαη καθξύ θνηζάλη.  Ζ
θεξαζηά είλαη ην δέληξν πνπ θάλεη θεξάζηα.
Σελ άλνημε βγάδεη άζπξα ινπινύδηα θαη κε
ην μύιν ηεο θάλνπκε έπηπια. ♫ θε-ξά-ζη

θέξαην [ην] νπζηαζηηθό (θέξαηα)

 Ο ηαύξνο, ην ειάθη θαη ε θαηζίθα έρνπλ
ι θέξαηα ζην θεθάιη ηνπο. ♫ θέ-ξα-ην
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θεξαπλόο [ν] νπζηαζηηθό (θεξαπλνί)

 Ο θεξαπλόο είλαη κεγάιε δόζε ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο πνπ πέθηεη όηαλ έρεη θαηαηγίδα θαη κπνξεί
λα πξνθαιέζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο. ηαλ πέθηεη
έλαο θεξαπλόο, βιέπνπκε κία ιάκςε θαη αθνύκε κία
βξνληή. ♫ θε-ξαπ-λόο

θεξδίδσ ξήκα (θέξδηζα, ζα θεξδίζσ)

 ηαλ θεξδίδεηο ρξήκαηα, παίξλεηο ρξήκαηα γηα ηε
δνπιεηά πνπ θάλεηο.
 ηαλ θεξδίδεηο έλα βξαβείν, ακείβεζαη γηα θάηη
πνπ ην έρεηο πξνζπαζήζεη πνιύ. ηαλ όκσο
θεξδίδεηο έλα ιαρείν, ην θεξδίδεηο από ηύρε.
 ηαλ θεξδίδεηο έλαλ αγώλα, δείρλεηο πσο είζαη
θαιύηεξνο, δπλαηόηεξνο από ηνλ αληίπαιν
ζνπ.  ράλσ  ηαλ θεξδίδεηο θάηη, έρεηο
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θέξδνο---------------------------------------------------θεξλώ-θέξδνο.  όθεινο Κέξδε ιέκε θαη
ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδεη θαλείο.
♫ θεξ-δί-δσ
Ο αζιεηήο θέξδηζε ηνλ αγώλα.

θέξδνο [ην] νπζηαζηηθό (θέξδε)  θεξδίδσ
θεξί [ην] νπζηαζηηθό (θεξηά)

 Σν θεξί αλάβεη από ην θηηίιη ηνπ θαη ιηώλεη ζηγά
ζηγά από ηε θσηηά. Παιηόηεξα, όηαλ ν θόζκνο δελ
είρε ειεθηξηθό ξεύκα, ην άλαβε ην βξάδπ γηα λα
βιέπεη. Σώξα αλάβνπκε θεξηά ζηελ εθθιεζία ή ηα
έρνπκε ζην ζπίηη γηα λα ην θάλνπκε πην όκνξθν.
 Σα θεξηά ηα ζηεξεώλνπκε ζε θεξνπήγηα.
♫ θε-ξί
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Ο Πηλόθην δελ έβιεπε ζην ζθνηάδη
λ
θη άλαςε έλα θεξί.
μ
θεξθίδα [ε] νπζηαζηηθό (θεξθίδεο)
ν
 ηηο θεξθίδεο θάζνληαη νη ζεαηέο, όηαλ
π
παξαθνινπζνύλ έλαλ αγώλα ζην ζηάδην ή ζην
γήπεδν. Οη θεξθίδεο είλαη ζεηξέο από θαζίζκαηα.
ξ
♫ θεξ-θί-δα
ζ
η
θέξκα [ην] νπζηαζηηθό (θέξκαηα)
 Σν θέξκα είλαη λόκηζκα θηηαγκέλν από
π
κέηαιιν. πλήζσο έρεη κηθξόηεξε αμία από
θ
ην ραξηνλόκηζκα. ♫ θέξ-κα
Ο Δεκεηξάθεο αδεηάδεη ηα θέξκαηα ρ
από ην πνξηνθόιη ηνπ κπακπά ηνπ. ς
σ
θεξλώ θαη θεξλάσ, θεξληέκαη ξήκα (θέξαζα,
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--- θέηζαπ ----------------------------------------------- θεθάιη
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ζα θεξάζσ)
 ηαλ θεξλάο θάπνηνλ, ηνπ πξνζθέξεηο θάηη λα
θάεη ή λα πηεη θαη πιεξώλεηο εζύ γη‟ απηό.  Ζ
Αζελά θέξαζε όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο γιπθά, γηαηί
είρε ηε γηνξηή ηεο.  Δίρε θέξεη έλα κεγάιν θνπηί κε
θεξάζκαηα. «Σα γιπθά είλαη θέξαζκα γηα ηε γηνξηή
κνπ» είπε. ♫ θεξ-λώ

κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

θεθαιαία [ηα] νπζηαζηηθό

θέηζαπ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θέηζαπ είλαη έηνηκε ζάιηζα από ληνκάηα. Σν
βάδνπκε ζε καγεηξεκέλα θαγεηά γηα λα ηα θάλνπκε
πην λόζηηκα. ♫ θέ-ηζαπ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ι πιεζπληηθό αξηζκό.  „ην πάξηη‟
 Σα θεθαιαία είλαη ηα κεγάια γξάκκαηα
ηεο αιθαβήηαο. Με θεθαιαία αξρίδνπλ νη
πξνηάζεηο, ηα νλόκαηά καο θαη ηα νλόκαηα ησλ
πόιεσλ.  κηθξά  θεθάιη ♫ θε-θα-ιαί-α
- Πνηα άιια νλόκαηα αξρίδνπλ κε θεθαιαία;

θεθάιαο [ν] νπζηαζηηθό (θεθάιεο)  θεθάιη
θεθάιη [ην] νπζηαζηηθό (θεθάιηα)

 Σν θεθάιη είλαη ην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ησλ
αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ όπνπ βξίζθνληαη ηα
κάηηα, ην ζηόκα, ε κύηε θαη ηα απηηά.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη θεθάιη, όηαλ είλαη πνιύ
έμππλνο άλζξσπνο. Δπίζεο ιέκε όηη θάλεηο ηνπ
θεθαιηνύ ζνπ, όηαλ θάλεηο απηό πνπ ζέιεηο ρσξίο
λα δεηήζεηο ηε γλώκε θαλελόο.  ηαλ θάπνηνο
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θεθαιηά ------------------------------------------------- θήπνο-έρεη κεγάιν θεθάιη, ιέκε πσο έρεη θεθάια ή πσο
είλαη ν ίδηνο θεθάιαο. ηαλ πνλάεη ην θεθάιη ζνπ,
έρεηο πνλνθέθαιν. ηαλ ρηππάο θάηη κε ην θεθάιη
ζνπ, ηνπ δίλεηο θεθαιηά. ♫ θε-θά-ιη  „ην ζώκα
καο‟

θεθαιηά [ε] νπζηαζηηθό (θεθαιηέο)  θεθάιη
θέθη [ην] νπζηαζηηθό (θέθηα)
 ηαλ είκαζηε ραξνύκελνη, έρνπκε θαιή δηάζεζε
θαη γειάκε, έρνπκε θέθηα.  ηα θέθηα ηνπ είλαη
ζήκεξα ν θύξηνο Μηράιεο. Δίπε θαιεκέξα ζε όινπο
ρακνγειώληαο.  Δίλαη θεθάηνο. ♫ θέ-θη

θεθηέο [ν] νπζηαζηηθό (θεθηέδεο)

 Οη θεθηέδεο είλαη κηθξέο κπάιεο από θηκά, ςσκί,
απγά, ιάδη, θξεκκύδη θαη κπαραξηθά πνπ
ηεγαλίδνληαη ζε θαπηό ιάδη ή ςήλνληαη ζηνλ
θνύξλν. ♫ θε-θηέο

θεδεκόλαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θεδεκόλεο)

 Κεδεκόλεο είλαη απηνί πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα
έλα παηδί, δειαδή νη γνλείο ηνπ ή θάπνηνη άιινη, αλ
ην παηδί έρεη κείλεη ρσξίο γνλείο ή κέλνπλ καθξηά.
♫ θε-δε-κό-λαο

θήπνο [ν] νπζηαζηηθό (θήπνη)

 Ο θήπνο είλαη ν θξαγκέλνο ρώξνο έμσ από έλα
ζπίηη. ηνλ θήπν θπηεύνπκε ινπινύδηα, δέληξα θαη
θακηά θνξά θαη ιαραληθά.  Ο θεπνπξόο
πιεξώλεηαη γηα λα θξνληίδεη ηνπο θήπνπο ησλ
αλζξώπσλ. ηνλ δσνινγηθό θήπν βξίζθνληαη
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--- θεπνπξόο ------------------------------------- θηλδπλεύσ
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καδεκέλα πνιιά δώα από άιιεο ρώξεο, θη έηζη
κπνξνύκε λα ηα δνύκε από θνληά. αλζόθεπνο,
ιαραλόθεπνο ♫ θή-πνο

θεπνπξόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θεπνπξνί)
 θήπνο

θεξνπήγην [ην] νπζηαζηηθό (θεξνπήγηα)  θεξί
θηάιηα [ηα] νπζηαζηηθό)

 Με ηα θηάιηα βιέπεηο πην θαιά
ηα αληηθείκελα ή ηα κέξε πνπ βξίζθνληαη
καθξηά. ♫ θηά-ιηα

θηζάξα [ε] νπζηαζηηθό (θηζάξεο)

 Ζ θηζάξα είλαη έλα μύιηλν κνπζηθό όξγαλν κε έμη
ρνξδέο. Σελ θηζάξα ηελ παίδνπκε κε ηα δάρηπια.
 Ο θηζαξίζηαο θεξδίδεη ιεθηά παίδνληαο θηζάξα
γηα ηνπο άιινπο. ♫θη-ζά-ξα  „ηα κνπζηθά όξγαλα‟

θηιό [ην] νπζηαζηηθό (θηιά)
 ηαλ δπγηδόκαζηε, βιέπνπκε ην βάξνο καο ζε
θηιά. Έλα θηιό είλαη ρίιηα γξακκάξηα. ♫ θη-ιό

θηκσιία [ε] νπζηαζηηθό (θηκσιίεο)
 ην ζρνιείν όηαλ θάπνηνο γξάθεη ζηνλ πίλαθα,
γξάθεη κε θηκσιία. Με θηκσιία γξάθνπκε ζηνπο
καύξνπο πίλαθεο θαη κε καξθαδόξν ζηνπο
άζπξνπο πίλαθεο. ♫ θη-κσ-ιί-α

θηλδπλεύσ ξήκα (θηλδύλεπζα, ζα θηλδπλεύζσ)
 ηαλ θηλδπλεύεηο από θάηη ή λα πάζεηο θάηη,
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θίλδπλνο----------------------------------------------- θίλεζε -κπνξεί λα γίλεη θάηη πνιύ θαθό ζε ζέλα.  «Αλ
πεγαίλεηο κε ην πνδήιαην ζε δξόκνπο κε πνιιά
απηνθίλεηα, θηλδπλεύεηο λα ζε ρηππήζνπλ» είπε ν
ζείνο Αιέθνο ζηελ Αζελά.  Αλ μεράζεηο λα
θιείζεηο ην κάηη ηεο θνπδίλαο, ν θίλδπλνο λα πηάζεη
θσηηά ην ζπίηη είλαη κεγάινο. επηθίλδπλνο
♫ θηλ-δπ-λεύ-σ

θίλδπλνο [ν] νπζηαζηηθό (θίλδπλνη)
 θηλδπλεύσ

θηλεκαηνγξάθνο [ν] νπζηαζηηθό
(θηλεκαηνγξάθνη)
 Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε ηέρλε ηνπ λα θάλεη
θαλείο ηαηλίεο, δειαδή λα θηηάρλεη ηζηνξίεο κε
εηθόλεο, εζνπνηνύο θαη κνπζηθή.  Ο κπακπάο
ηνπ Νίθνπ έρεη ζε βίληεν πνιιέο ηαηλίεο ηνπ παιηνύ
ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ.  Ο θηλεκαηνγξάθνο
είλαη θαη ν ρώξνο όπνπ πεγαίλνπκε γηα λα δνύκε
ηαηλίεο.  πρλά ηηο Κπξηαθέο ν Κώζηαο θαη ε
Αζελά πεγαίλνπλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ην
ζέαηξν.  ζηλεκά ♫ θη-λε-κα-ην-γξά-θνο

θίλεζε [ε] νπζηαζηηθό (θηλήζεηο)

 Ζ Ρνδαιία παξαθνινπζνύζε ηηο θηλήζεηο ηνπ
Πηηζηθόθνπ κέζα ζην θινπβί, δειαδή
παξαθνινπζνύζε πώο ην θαλαξίλη άιιαδε ζέζε
κέζα ζην θινπβί.
 Ο Κώζηαο ρσξίο λα ην ζέιεη έθαλε κία απόηνκε
θίλεζε θη έξημε ην βάδν ηεο κακάο ηνπ. Κνύλεζε έλα
κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ.
 ην θέληξν ηεο πόιεο έρεη πάληα πνιιή θίλεζε.
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--- θηλεηό ---------------------------------------------- θίηξηλνο
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Έρεη πνιύ θόζκν, απηνθίλεηα θαη θαζαξία.
 εξεκία, εζπρία  ηαλ θάπνηνο αιιάδεη ζέζε,
θηλείηαη. θνπλώ, θηλεηό, αθίλεηνο, θηλνύκελα
ζρέδηα, απηνθίλεην ♫ θί-λε-ζε

θηλεηό [ην] νπζηαζηηθό (θηλεηά)

 Σν θηλεηό είλαη ηειέθσλν ρσξίο θαιώδην πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θη έμσ από ην ζπίηη.
 ζηαζεξό (ηειέθσλν)  θίλεζε, θηλώ ♫ θη-λε-ηό
- Λέκε θαη ην θηλεηό ηειέθσλν.

θηλνύκελα ζρέδηα [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα θηλνύκελα ζρέδηα είλαη ηαηλίεο γηα
ι ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ηελ ηειεόξαζε.
Οη ήξσέο ηνπο είλαη ζρέδηα πνπ
κ θηλνύληαη.  θίλεζε, θηλώ
λ ♫ θη-λνύ-κε-λα ζρέ-δη-α
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Η Αζελά θαη ν Δεκεηξάθεο βιέπνπλ
θηλνύκελα ζρέδηα ζηελ ηειεόξαζε.

θηλώ, θηλνύκαη ξήκα (θίλεζα, ζα θηλήζσ)
 θίλεζε

θηηξηλίδσ ξήκα (θηηξίληζα, ζα θηηξηλίζσ)
 θίηξηλνο
[

θίηξηλνο, θίηξηλε, θίηξηλν επίζεην
(θίηξηλνη, θίηξηλεο, θίηξηλα)
 Σν ώξηκν ιεκόλη είλαη θίηξηλν. Κίηξηλνο είλαη θαη
ν θξόθνο ηνπ απγνύ.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν θίηξηλν είλαη ην αγαπεκέλν
ρξώκα ηεο Διέλεο.
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θιαδί ---------------------------------------------------- θιέβσ- Λέκε όηη θάπνηνο γίλεηαη θίηξηλνο από ηνλ θόβν
ηνπ.  ηαλ θάπνηνο θηηξηλίδεη, γίλεηαη θίηξηλνο.
♫ θί-ηξη-λνο  „ηα ρξώκαηα‟

θιαδί [ην] νπζηαζηηθό (θιαδηά)

 Σα θιαδηά ελόο δέληξνπ βγαίλνπλ από
ηνλ θνξκό ηνπ. Πάλσ ζ‟ απηά βγαίλνπλ
ηα θύιια, ηα ινπινύδηα θαη νη θαξπνί ηνπ δέληξνπ.
 θιαξί, θισλάξη ♫ θια-δί
Γεο δέληξν

θιαίσ, θιαίγνκαη ξήκα (έθιαςα, ζα θιάςσ)

 ηαλ θιαηο, ρύλεηο δάθξπα γηαηί είζαη ιππεκέλνο,
ζπγθηλεκέλνο ή ηξνκαγκέλνο.
 ηαλ θιαίγεζαη, όιν παξαπνληέζαη γηα θάηη πνπ
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη ζνβαξό.
 ηαλ βάδεηο ηα θιάκαηα, θιαηο. ηαλ θιαηο
ζπλέρεηα, ζε ιέλε θιαςηάξε. ♫ θιαί-σ

θιάκα [ην] νπζηαζηηθό (θιάκαηα)  θιαίσ
θιαξί [ην] νπζηαζηηθό (θιαξηά)

 Σν θιαξί είλαη ην θιαδί ηνπ δέληξνπ ή ηνπ
ζάκλνπ.  θιαδί, θισλάξη ♫ θια-ξί

θιαςηάξεο, θιαςηάξα, θιαςηάξηθν επίζεην

(θιαςηάξεδεο, θιαςηάξεο, θιαςηάξηθα)  θιαίσ

θιέβσ ξήκα (έθιεςα, ζα θιέςσ)

 ηαλ θιέβεηο, παίξλεηο από θάπνηνλ
θάηη πνπ δε ζνπ αλήθεη.  ην έξγν πνπ
έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα κπήθαλ θιέθηεο
ζ‟ έλα θνζκεκαηνπσιείν θη έθιεςαλ
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--- θιεηδαξάο ------------------------------------------- θιείλσ
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πνιιά θνζκήκαηα.  Απηνί πνπ θιέβνπλ είλαη
θιέθηεο θη απηό πνπ θάλνπλ ιέγεηαη θινπή ή
θιεςηά. ♫ θιέ-βσ
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θιεηδώλσ, θιεηδώλνκαη ξήκα (θιείδσζα, ζα

θιεηδαξάο [ν] νπζηαζηηθό (θιεηδαξάδεο)
 θιεηδί

θιεηδαξηά [ε] νπζηαζηηθό (θιεηδαξηέο)  θιεηδί
θιεηδί [ην] νπζηαζηηθό (θιεηδηά)

 Με ην θιεηδί θιείλνπκε ηελ πόξηα έηζη ώζηε λα
κελ αλνίγεη ρσξίο ην θιεηδί. Σελ θιεηδώλνπκε.
 ηαλ θιείλεηο έλα ζπξηάξη, έλα ληνπιάπη ή
ι κία πόξηα κε θιεηδί, ηα θιεηδώλεηο. Γηα λα
θιεηδώζεηο κία πόξηα, βάδεηο ην θιεηδί ζηελ
κ θιεηδαξηά θαη ην ζηξίβεηο. Απηόο πνπ θηηάρλεη
λ θιεηδηά ιέγεηαη θιεηδαξάο. θιείδσκα ♫ θιεη-δί
θιεηδώζσ)  θιεηδί

θιείλσ, θιείλνκαη ξήκα (έθιεηζα, ζα θιείζσ)

 Έθαλε ηόζν θξύν, πνπ ε Αζελά έθιεηζε ην
παξάζπξν γηα λα κελ κπαίλεη ην θξύν κέζα. Ήηαλ
ήδε θξπσκέλε θαη ε θσλή ηεο είρε θιείζεη.
 αλνίγσ
 «Κιείζε ηελ ηειεόξαζε επηηέινπο!» θώλαμε ν
θύξηνο Μηράιεο ζηε ζεία ηνπ.  ζβήλσ  αλάβσ
 Ζ Αζελά έθιεηζε ηα έμη, δειαδή έγηλε έμη ρξνλώλ.
 «Γηαηί ηα καγαδηά είλαη θιεηζηά ηελ Κπξηαθή;»
ξώηεζε ε Αζελά. Γηαηί δε ιεηηνπξγνύλ;  αλνηρηόο
♫ θιεί-λσ
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θιεηζηόο ---------------------------------------------- θιηληθή--

θιεηζηόο, θιεηζηή, θιεηζηό επίζεην (θιεηζηνί,
θιεηζηέο, θιεηζηά)  θιείλσ

θιέθηεο [ν], θιέθηξα [ε] (θιέθηεο, θιέθηξεο)
 θιέβσ

θιήκα [ην] νπζηαζηηθό (θιήκαηα)

 Σν θιήκα είλαη ην θπηό πνπ βγάδεη ην ζηαθύιη.
 ακπέιη  Ζ θιεκαηαξηά είλαη ην θιήκα πνπ ην
έρνπλ αθήζεη λα κεγαιώζεη θαη ην έρνπλ ζηεξεώζεη
ζε ηνίρν, ζε θξάρηε ή ζε ζηέγε. ♫ θιή-κα

θιεκαηαξηά [ε] νπζηαζηηθό (θιεκαηαξηέο)
 θιήκα

α
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κ
θιήζε [ε] νπζηαζηηθό (θιήζεηο)
λ
 Ζ θιήζε είλαη ην ραξηί πνπ αθήλνπλ νη
ηξνρνλόκνη ζη‟ απηνθίλεηα, όηαλ είλαη
μ
παξθαξηζκέλα ζε απαγνξεπκέλν ρώξν. ην ραξηί
ν
απηό ζεκεηώλνπλ ην πξόζηηκν πνπ πξέπεη λα
πιεξώζεη ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ.
π
 ηαλ δέρεζαη κία ηειεθσληθή θιήζε, θάπνηνο ζε ξ
παίξλεη ηειέθσλν, ελώ όηαλ θάλεηο κία ηειεθσληθή
θιήζε, παίξλεηο εζύ θάπνηνλ ηειέθσλν. ♫ θιή-ζε ζ
η
θιίκα [ην] νπζηαζηηθό (θιίκαηα)
π
 ηαλ ξσηάκε ηη θιίκα έρεη κία πεξηνρή, ξσηάκε ηη
θαηξό θάλεη ζπλήζσο ζ‟ απηήλ ηελ πεξηνρή, δειαδή θ
αλ έρεη θξύν ή δέζηε, αλ έρεη ήιην ή αλ βξέρεη θαη
ρ
ρηνλίδεη ζπρλά. ♫ θιί-κα
ς
σ
θιηληθή [ε] νπζηαζηηθό (θιηληθέο)
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--- θιίλσ -------------------------------------------------- θινπή
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 Έλα λνζνθνκείν έρεη πνιιέο θιηληθέο. ηελ
παηδηαηξηθή θιηληθή πεγαίλνπλ η‟ άξξσζηα παηδηά.
 ηε γπλαηθνινγηθή θιηληθή πεγαίλνπλ νη γπλαίθεο
πνπ είλαη έηνηκεο λα γελλήζνπλ.
 Ζ θιηληθή είλαη έλα ηδησηηθό λνζνθνκείν. ηελ
θιηληθή πάκε όηαλ έρνπκε έλα πξόβιεκα πγείαο
πνπ δελ κπνξνύκε λ‟ αληηκεησπίζνπκε κόλνη καο
ζην ζπίηη. ♫ θιη-λη-θή

θιίλσ, θιίλνκαη ξήκα (έθιηλα, ζα θιίλσ)

 Ζ δαζθάια ηεο Αζελάο ξώηεζε πώο θιίλεηαη ην
ξήκα «βγαίλσ», δειαδή ξώηεζε πώο αιιάδεη ζε
όινπο ηνπο ρξόλνπο.  Όζηεξα έδσζε γηα ην ζπίηη
ι κία άζθεζε κε ηελ θιίζε ηνπ νπζηαζηηθνύ «δάζνο»,
δειαδή κία άζθεζε γηα ην πώο αιιάδεη ζηνλ εληθό
κ θαη ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό ζε όιεο ηηο πηώζεηο.
λ ♫ θιί-λσ

μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

θιίζε [ε] νπζηαζηηθό (θιίζεηο)  θιίλσ
θιόνπλ [ν] νπζηαζηηθό»

 Ο θιόνπλ θάλεη αζηείεο γθξηκάηζεο, αζηεία
θόιπα θη είλαη ληπκέλνο κε πνιύρξσκα ξνύρα. Σν
πξόζσπό ηνπ είλαη έληνλα βακκέλν θαη θάλεη
ηνλ θόζκν λα γειάεη, όηαλ εκθαλίδεηαη ζην
ηζίξθν ή ζε παηδηθέο γηνξηέο. ♫ θιό-νπλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

Έλαο θιόνπλ βγήθε από ην θνπηί.

θινπή [ε] νπζηαζηηθό (θινπέο)  θιέβσ
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θινηζηά -------------------------------------------------- θόβσ--

θινηζηά [ε] νπζηαζηηθό (θινηζηέο)

 ηαλ δίλεηο κία θινηζηά, ρηππάο
θάπνηνλ ή θάηη δπλαηά κε ην
πόδη ζνπ.  ηαλ δίλεηο θινηζηά, θινηζάο θάηη ή
θάπνηνλ ♫ θιν-ηζηά

θινηζώ θαη θινηζάσ ξήκα (θιόηζεζα, ζα
θινηζήζσ)  θινηζηά

θινπβί [ην] νπζηαζηηθό (θινπβηά)

 Σν θινπβί είλαη έλαο θιεηζηόο ρώξνο
κε θάγθεια γηα κηθξά ή κεγάια δώα
πνπ γηα θάπνην ιόγν δελ κπνξνύλ
λα δνπλ ειεύζεξα. ♫ θινπ-βί
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ι
Η κατκνύ είλαη κέζα ζην θινπβί. κ
λ
θινύβηνο, θινύβηα, θινύβην επίζεην (θινύβηνη,
θινύβηεο, θινύβηα)
μ
 Έλα θινύβην απγό είλαη ηόζν κπαγηάηηθν, πνπ
ν
είλαη ζρεδόλ άδεην.  ηαλ θάπνηνο είλαη αλόεηνο,
π
ιέκε όηη ην θεθάιη ηνπ είλαη θινύβην. ♫ θινύ-βηνο
ξ
θισλάξη [ην] νπζηαζηηθό (θισλάξηα)
ζ
 Σα θισλάξηα είλαη ηα λέα, κηθξά θαη ηξπθεξά
η
θιαδηά ελόο δέληξνπ ή ζάκλνπ.  θιαδί, θιαξί
♫ θισ-λά-ξη Γεο δέληξν
π
θ
θισζηή [ε] νπζηαζηηθό (θισζηέο)
ρ
 Με θισζηή θαη κε βειόλα ξάβνπκε ηα ξνύρα.
 λήκα ♫ θισ-ζηή
ς
σ
θόβσ, θόβνκαη ξήκα (έθνςα, ζα θόςσ)
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α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έθνςε ην ςσκί ζε θέηεο
θαη ηηο κνίξαζε ζε όινπο.  δηαηξώ
 ηαλ θόβεηο ηα καιιηά ζνπ, ηα θάλεηο
πην θνληά.  θνληαίλσ
 Ζ Διέλε δελ πξόζερε θαη θόπεθε κε ην καραίξη.
 πιεγώλνκαη, ηξαπκαηίδνκαη
 Ζ Αιίθε έθνςε ηηο θσηνγξαθίεο από ην
πεξηνδηθό.  αθαηξώ
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο πξνζπάζεζε θαη
θαηάθεξε λα θόςεη ην θάπληζκα.  ζηακαηώ
 Ζ κακά ηεο Διέλεο θνίηαμε ην πιεγσκέλν δάρηπιό
ηεο θαη είδε πσο ην θόςηκν ήηαλ πνιύ βαζύ. Σν
καραίξη ήηαλ πνιύ θνθηεξό. θνκκάηη ♫ θό-βσ

θνηιάδα [ε] νπζηαζηηθό (θνηιάδεο)

 Ζ θνηιάδα είλαη κία κεγάιε επίπεδε πξάζηλε
έθηαζε αλάκεζα ζε βνπλά. πλήζσο κέζα από ηελ
θνηιάδα πεξλάεη έλα πνηάκη. ♫ θνη-ιά-δα

θνηιηά [ε] νπζηαζηηθό (θνηιηέο)

 Ζ θνηιηά είλαη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο θάησ από
ηε κέζε ζνπ θαη πάλσ από ηε ιεθάλε ζνπ. Δθεί
πεγαίλεη ην θαγεηό πνπ έρεηο θάεη.  θνίινο
♫θνη-ιηά  ην „ζώκα καο‟

θνίινο, θνίιε, θνίιν επίζεην (θνίινη, θνίιεο,
θνίια)
 ηαλ θάηη είλαη θνίιν, θάλεη θακπύιε θαη κπαίλεη
- Πνηεο θνηιάδεο μέξεηο ζηελ Διιάδα;
- Βξεο κεξηθέο από απηέο ζην ράξηε πνπ ππάξρεη
ζηελ ηάμε ζνπ.
96 / 203

θνηκάκαη ----------------------------------------------- θνηλόο-πξνο ηα κέζα.  θπξηόο ♫ θνί-ινο

θνηκάκαη ξήκα (θνηκήζεθα, ζα θνηκεζώ)
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 ηαλ θνηκάζαη, είζαη ζπλήζσο μαπισκέλνο ζην
θξεβάηη ζνπ κε θιεηζηά κάηηα θαη ζηακαηάο λα
ζθέθηεζαη. ε παίξλεη ν ύπλνο. Βιέπεηο όκσο
όλεηξα θαη θακηά θνξά εθηάιηεο. ηαλ θνηκάζαη
ειαθξηά, μππλάο εύθνια. ηαλ θνηκάζαη βαξηά, δε
ζε μππλάεη ηίπνηα.  μππλώ
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλόεηνο ή πνιύ
θνπξαζκέλνο θαη θάλεη ιάζε, ιέκε όηη
θνηκάηαη όξζηνο.  θνηκίδσ,
απνθνηκίδσ, απνθνηκηέκαη
♫ θνη-κά-καη
Οη λάλνη θνηκνύληαη. ι

θνηκίδσ ξήκα (θνίκηζα, ζα θνηκίζσ)

κ
 ηαλ θνηκίδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα θνηκεζεί ή λ
ηνλ βάδεηο γηα ύπλν.  «Πάσ λα θνηκίζσ ην κσξό.
μ
Δίλαη ήδε αξγά» είπε ε ζεία Καηεξίλα.  θνηκάκαη,
ν
απνθνηκίδσ, απνθνηκηέκαη ♫ θνη-κί-δσ
π
θνηλόο, θνηλή, θνηλό επίζεην (θνηλνί, θνηλέο,
ξ
θνηλά)
ζ
 ηαλ θάηη είλαη θνηλό, αλήθεη ζ‟ όινπο, όινη
κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ.  ην
η
μελνδνρείν ν ζείνο Σάθεο θαη ε ζεία Έιιε είραλ δηθό π
ηνπο δσκάηην αιιά είραλ θνηλό κπάλην κε ηνλ θύξην
θ
Γηάλλε θαη ηελ θπξία Μαξγαξίηα.
 «Γηα ην θνηλό θαιό αο θξαηάκε ηνπο δξόκνπο θαη
ρ
ηα πεδνδξόκηα θαζαξά» είπε ε δαζθάια ζηα παηδηά. ς
Γηα ην θαιό όισλ καο.  αηνκηθόο, πξνζσπηθόο
σ
 Σν θνηλό ρεηξνθξόηεζε κ‟ ελζνπζηαζκό ηνπο
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--- θνηηάδσ --------------------------------------------- θόθαιν
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εζνπνηνύο. Κνηλό ιέκε ηνπο ζεαηέο. ♫ θνη-λόο

θνηηάδσ ή θνηηώ θαη θνηηάσ, θνηηάδνκαη ή

θνηηηέκαη ξήκα (θνίηαμα, ζα θνηηάμσ)
 «Κνίηα ιίγν, Κώζηα, ν θύξηνο Μηράιεο θάηη
θηηάρλεη» είπε ε Αζελά.  βιέπσ Ζ Αζελά θνίηαδε
γηα πνιιή ώξα από ην παξάζπξν ηνλ θύξην Μηράιε
λα πεξηπνηείηαη ηα ινπινύδηα ηνπ.  παξαηεξώ
 «Να θνηηάο ηε δνπιεηά ζνπ θαη λα κελ αζρνιείζαη
κε ηνπο άιινπο» είπε ν θύξηνο Μηράιεο ζηελ Αζελά,
όηαλ ηελ είδε. Να ελδηαθέξεζαη γηα ηε δνπιεηά ζνπ.
 «Πάεη, δελ είλαη θαιά ν θύξηνο Μηράιεο. Να πάεη
λα θνηηαρηεί ζε θαλέλαλ γηαηξό» ζθέθηεθε ε Αζελά.
ι  εμεηάδσ  Ζ Αζελά έξημε έλα ηειεπηαίν θνίηαγκα
από ην παξάζπξν θαη ην έθιεηζε.  καηηά
κ ♫ θνη-ηά-δσ
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θνθαιάθη [ην] νπζηαζηηθό» (θνθαιάθηα)
 θόθαιν

θνθαιηάξεο, θνθαιηάξα, θνθαιηάξηθν επίζεην
(θνθαιηάξεδεο, θνθαιηάξεο, θνθαιηάξηθα)
 θόθαιν

θόθαιν [ην] νπζηαζηηθό (θόθαια)
 ια ηα θόθαια καδί ελόο δώνπ ή ελόο αλζξώπνπ
θάλνπλ ηνλ ζθειεηό ηνπ. Σα θόθαια είλαη άζπξα θαη
ζθιεξά.  ηαλ θάπνηνο είλαη πνιύ αδύλαηνο, ηνλ
ιέκε θνθαιηάξε ή ιέκε πσο είλαη πεηζί θαη θόθαιν.
Κάηη πνπ είλαη θηηαγκέλν από θόθαιν, είλαη
θνθάιηλν. ηαλ θνθαιώλεηο από ην θξύν ή από
θόβν, δελ κπνξείο λα θνπλεζείο. Ζ Αζελά θνξάεη
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θνθαιώλσ -------------------------------------------- θνηλόο-ζπρλά θνθαιάθηα ζηα καιιηά ηεο.
♫ θό-θα-ιν
- Πνην δών αγαπάεη ηα θόθαια; Γεο ζάβσ

θνθαιώλσ ξήκα (θνθάισζα, ζα θνθαιώζσ)
 θόθαιν

θνθθηλίδσ ξήκα (θνθθίληζα, ζα θνθθηλίζσ)
 θόθθηλν

θόθθηλνο, θόθθηλε, θόθθηλν επίζεην (θόθθηλνη,

θόθθηλεο, θόθθηλα)
 ηαλ θάηη είλαη θόθθηλν, έρεη ην ρξώκα ηεο
παπαξνύλαο ή ηνπ θεξαζηνύ.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν θόθθηλν είλαη ην αγαπεκέλν
ρξώκα ηεο Αιίθεο.  ηαλ ζπκώλεη ν θύξηνο
Μηράιεο, θνθθηλίδεη νιόθιεξνο. ♫ θόθ-θη-λνο
 „ηα ρξώκαηα‟
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θόθθνο [ν] νπζηαζηηθό (θόθθνη)
 Οη ζπόξνη ηνπ ξπδηνύ θαη ηνπ ζηηαξηνύ είλαη πνιύ π
κηθξνί θαη ιέγνληαη θόθθνη.  Μεηά ηνλ γάκν ηεο
ξ
ζείαο Καηεξίλαο, ηίλαδαλ όινη ηνπο θόθθνπο ξπδνύ
από πάλσ ηνπο.  Κόθθν ιέκε θαη θάηη πνιύ κηθξό ζ
πνπ κνηάδεη κε θόθθν.  Οη θόθθνη ηεο άκκνπ είλαη η
ακέηξεηνη. ♫ θόθ-θνο
π
θ
θνηλόο [ν] νπζηαζηηθό (θόθνξεο)
 Ο θόθνξαο είλαη ην αξζεληθό ηεο θόηαο. ε θάζε
ρ
θνηέηζη ππάξρεη πάληα έλαο θόθνξαο. ηαλ
ς
μεκεξώλεη, ν θόθνξαο θσλάδεη θηθηξίθνπ θαη καο
μππλάεη.  πεηεηλόο ♫ θό-θν-ξαο  „ην αγξόθηεκα‟ σ
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--- θνιάδ ------------------------------------------------ θόιαζε
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θνιάδ [ην] νπζηαζηηθό

 Ο Νίθνο θηηάρλεη έλα θνιάδ από ραξηί, ύθαζκα
θαη κπνγηά γηα λα ην θάλεη δώξν ζηε κακά ηνπ πνπ
γηνξηάδεη. Ο Νίθνο θηηάρλεη έλαλ πίλαθα θνιιώληαο
δηαθνξεηηθά πιηθά. ♫ θν-ιάδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θνιαθεύσ, θνιαθεύνκαη ξήκα (θνιάθεςα /

θνιάθεπζα, ζα θνιαθέςσ / θνιαθεύζσ)
 ηαλ θνιαθεύεηο θάπνηνλ, ηνπ ιεο θαιά ιόγηα
ρσξίο λα ηα πηζηεύεηο γηα λα θεξδίζεηο θάηη απ‟
απηόλ.
ι  ηαλ θνιαθεύεζαη από θάηη, αηζζάλεζαη
κ πεξήθαλνο γηα ηνπο επαίλνπο πνπ ζνπ θάλνπλ.
 Απηόο πνπ θνιαθεύεη ζπλέρεηα θάπνηνλ είλαη
λ
θόιαθαο θαη απηά πνπ ιέεη είλαη θνιαθείεο.
μ ♫ θν-ια-θεύ-σ
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θνιάλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θνιάλ είλαη έλα παληειόλη πνιύ ζηελό πνπ
θνιιάεη ζην ζώκα. ♫ θν-ιάλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θόιαζε [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ θόιαζε γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο είλαη εθεί πνπ
πεγαίλνπλ νη ςπρέο ησλ θαθώλ αλζξώπσλ κεηά ηνλ
ζάλαην ηνπο. Δθεί ππνθέξνπλ ζπλέρεηα θαη
ηηκσξνύληαη έηζη γηα ην θαθό πνπ έθαλαλ όζν
δνύζαλ ζηε γε.  παξάδεηζνο ♫ θό-ια-ζε
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θνιηέ ----------------------------------------------- θνινθύζα--

θνιηέ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θνιηέ είλαη έλα θόζκεκα πνπ νη γπλαίθεο
θνξνύλ ζηνλ ιαηκό ηνπο. ♫ θν-ιηέ Γεο θόζκεκα
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θόιια [ε] νπζηαζηηθό (θόιιεο)

 ηαλ ζπάεη ή ζθίδεηαη θάηη, ην θνιιάκε κε θόιια.
 Μία θόιια ραξηί είλαη έλα θύιιν ραξηί.
 θνιιώ, θνιιεηόο ♫ θόι-ια

θνιιώ θαη θνιιάσ ξήκα (θόιιεζα, ζα θνιιήζσ)

 ηαλ θνιιάο θάηη, ην ελώλεηο κε θάηη άιιν
ρξεζηκνπνηώληαο θόιια.  Ζ Αζελά θόιιεζε ηα
γξακκαηόζεκα ζην γξάκκα.  μεθνιιάσ
 ηαλ θνιιάο κία αξξώζηηα ζε θάπνηνλ, ηνπ ηε
κεηαδίδεηο.
 ηαλ κία ηζίρια έρεη θνιιήζεη ζηα παπνύηζηα
ζνπ, δε θεύγεη εύθνια.  μεθνιιάσ
 Σα ζπίηηα ηνπ θπξίνπ Γηάλλε θαη ηνπ θπξίνπ
Μηράιε είλαη θνιιεηά ην έλα δίπια ζην άιιν.
κσο ν θνιιεηόο ηνπ θίινο είλαη ν θύξηνο
Γεκήηξεο. ♫ θνι-ιώ
Η Αιίθε θνιιάεη αθίζεο.

θνινθύζα [ε] νπζηαζηηθό (θνινθύζεο)

 Ζ θνινθύζα είλαη έλα κεγάιν πνξηνθαιί
ζηξνγγπιό θνινθύζη.  Γηα λα κπνξέζεη ε
ηαρηνπνύηα λα πάεη ζηνλ ρνξό, ε λνλά ηεο
κεηακόξθσζε κία θνινθύζα ζε αζηξαθηεξή άκαμα.
 θνινθύζη ♫ θν-ιν-θύ-ζα
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--- θνινθύζη ------------------------------------ θνιπκβεηήο
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θνινθύζη [ην] νπζηαζηηθό (θνινθύζηα)

 Σν θνινθύζη είλαη ν θαξπόο ηεο θνινθπζηάο.
Δίλαη έλα πξάζηλν καθξόζηελν ιαραληθό πνπ
ηξώγεηαη βξαζηό, ηεγαλεηό ή γεκηζηό.
 θνινθύζα, θνινθπζηά, θνινθπζάθη ♫ θν-ιν-θύ-ζη

θνιόλα [ε] νπζηαζηηθό (θνιόλεο)

 Οη θνιόλεο είλαη ζηελόκαθξεο θαη ζηεξίδνπλ έλα
θηίξην. Μπνξεί λα είλαη καξκάξηλεο, μύιηλεο ή
κεηαιιηθέο. Οη θνιόλεο ρξεζηκεύνπλ θαη γηα
λα ζηεξεώλεηαη πάλσ ηνπο θάηη.  Γίπια
ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ Κώζηα
ππάξρεη κία θνιόλα ηεο ΓΔΖ. ♫ θν-ιό-λα

Οη ηνπξίζηεο ζαπκάδνπλ ηηο καξκάξηλεο θνιόλεο
ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ λαώλ.

θόιπν [ην] νπζηαζηηθό (θόιπα)

 ηαλ θάλεηο έλα θόιπν, ρξεζηκνπνηείο έλαλ
έμππλν αιιά όρη πάληα ζσζηό ηξόπν γηα λα
θαηαθέξεηο θάηη.  Ζ Αιίθε ήζειε λα βξεη έλα
θόιπν γηα λα γιηηώζεη ην δηαγώληζκα.
 Ο ηαρπδαθηπινπξγόο θάλεη θόιπα κε πεξηζηέξηα,
ραξηηά θαη θνπλέιηα πνπ βγάδεη από ην θαπέιν ηνπ.
♫ θόι-πν

θνιπκβεηήξην [ην] νπζηαζηηθό (θνιπκβεηήξηα)
 θνιπκπώ

θνιπκβεηήο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θνιπκβεηέο,
θνιπκβήηξηεο)  θνιπκπώ
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θνιπκπώ ------------------------------------- θνκκσηήξην--

θνιπκπώ θαη θνιπκπάσ ξήκα

(θνιύκπεζα, ζα θνιπκπήζσ)
 ηαλ μέξεηο λα θνιπκπάο, μέξεηο λα θηλείζαη ζην
λεξό ρσξίο λα θηλδπλεύεηο λα πληγείο.  Ζ Αιίθε
μέξεη θαιό θνιύκπη. Σνπ ρξόλνπ ζα πάεη θαη ζην
θνιπκβεηήξην. Μήπσο ζέιεη λα γίλεη θνιπκβήηξηα;
♫ θν-ιπ-κπώ

θόκηθο θαη θόκηθ [ην] νπζηαζηηθό

 Σα θόκηθο είλαη ζθίηζα πνπ όια καδί δηεγνύληαη
κία ηζηνξία. Κόκηθο ιέκε θαη ην πεξηνδηθό πνπ έρεη
ηέηνηα ζθίηζα.  Ο Αζηεξίμ είλαη ην αγαπεκέλν
θόκηθο ηνπ Νίθνπ. ♫ θό-κηθο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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θνκκάηη [ην] νπζηαζηηθό (θνκκάηηα)
μ
 Κνκκάηη ιέκε ην κέξνο ελόο πξάγκαηνο πνπ ην
έρνπκε θόςεη, ζπάζεη, ζθίζεη ή ρσξίζεη.  Ο Ίγθιη ν
έδσζε κία θινηζηά ζηελ κπάια θη έζπαζε θαηά
π
ιάζνο ην ηδάκη ηνπ θπξίνπ Μηράιε ζε ρίιηα
θνκκάηηα. Ο θύξηνο Μηράιεο έηξσγε εθείλε ηελ ώξα ξ
έλα ηειεπηαίν θνκκάηη πίηζα.  κέξνο
ζ
 ηαλ θνκκαηηάδεηο θάηη, ην θόβεηο ζε
η
πνιιά θνκκάηηα. θόβσ ♫ θνκ-κά-ηη
π
Έλα θνκκάηη πίηζα.
θ
ρ
θνκκσηήξην [ην] νπζηαζηηθό (θνκκσηήξηα)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα πάεη θάζε κήλα ζην
ς
σ
Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ θόκηθο;
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--- θνκκσηήο ------------------------------------------ θόκπνο
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θνκκσηήξην γηα λα θνπξεπηεί θαη λα ρηεληζηεί.
 Ο θύξηνο Νίθνο, ν θνκκσηήο, μέξεη όια ηα κπζηηθά
ηεο γεηηνληάο, αθνύ κε ην ςαιίδη θαη ηε ρηέλα ζην
ρέξη θνπβεληηάδεη όζε ώξα δνπιεύεη κε ηνπο
πειάηεο ηνπ. ♫ θνκ-κσ-ηή-ξη-ν

θνκκσηήο [ν], θνκκώηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(θνκκσηέο, θνκκώηξηεο) θνκκσηήξην

θνκπηνύηεξ [ην] θαη θνκπηνύηεξ [ν] νπζηαζηηθό

 Σν θνκπηνύηεξ είλαη ε αγγιηθή ιέμε πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε αληί γηα ηε ιέμε ππνινγηζηήο.
♫ θν-κπηνύ-ηεξ
ι - Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζην;
πιεζπληηθό αξηζκό.
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θνκπιηκέλν θαη θνπιηκέλην [ην] νπζηαζηηθό
(θνκπιηκέληα/θνπιηκέληα)
 ηαλ θάλνπκε έλα θνκπιηκέλν, ιέκε θάηη ζε
θάπνηνλ πνπ ηνλ θνιαθεύεη.  Ζ ζεία Καηεξίλα
άθνπζε πνιιά θνκπιηκέληα γηα ην θαηλνύξην ηεο
θνπζηάλη. ♫ θν-κπιη-κέλ-ην

θνκπνιόη [ην] νπζηαζηηθό (θνκπνιόγηα)

 Σν θνκπνιόη είλαη ράληξεο πεξαζκέλεο
ζε ζθνηλί. Οη άθξεο ηνπ ζθνηληνύ ελώλνληαη
κε θόκπν. Παιηόηεξα ήηαλ ην αγαπεκέλν
παηρλίδη ησλ αληξώλ γηα λ‟ απαζρνινύλ
ηα ρέξηα ηνπο, όηαλ δελ έθαλαλ ηίπνηα.
 θόκπνο ♫ θν-κπν-ιόη

θόκπνο [ν] νπζηαζηηθό (θόκπνη)
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θνκπόζηα ---------------------------------------- θνλζέξβα- Ο Κώζηαο ζηε βηαζύλε ηνπ αληί λα δέζεη θηόγθν
ηα θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ ηνπ, ηα έδεζε θόκπν
θαη ηώξα δελ κπνξεί λα ηα ιύζεη.  θνκπνιόη
♫ θό-κπνο

θνκπόζηα [ε] νπζηαζηηθό (θνκπόζηεο)

 Ζ θνκπόζηα είλαη θξνύηα θνκκέλα ζε κηθξά
θνκκάηηα θαη βξαζκέλα ζε λεξό θαη δάραξε.
 «Μκκ, ε ζεία Έιιε έθηηαμε δεζηή θνκπόζηα κήιν
κε θαλέια!» θώλαμε ε Αζελά. ♫ θν-κπό-ζηα

θνκθεηί θαη θνλθεηί [ην] νπζηαζηηθό

 Σα θνκθεηί είλαη κηθξά θνκκαηάθηα ρξσκαηηζηό
ραξηί πνπ πεηάκε ζηηο απνθξηάηηθεο γηνξηέο.
 ραξηνπόιεκνο ♫ θνκ-θε-ηί
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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θνκςόο, θνκςή, θνκςό επίζεην (θνκςνί, θνκςέο, ν
θνκςά)
π
 ηαλ θάπνηνο είλαη θνκςόο, είλαη πάληα
πεξηπνηεκέλνο θαη ληπκέλνο κε γνύζην.  Ζ
ξ
Αζελά πηζηεύεη πσο ε κακά ηεο είλαη ε πην θνκςή
ζ
θαη όκνξθε γπλαίθα ζηνλ θόζκν. ♫ θνκ-ςόο
η
π
θνλζέξβα [ε] νπζηαζηηθό (θνλζέξβεο) ♫
 Ζ θνλζέξβα είλαη έλα θαιά θιεηζκέλν
θ
κεηαιιηθό θνπηί κε ηξνθή πνπ δηαηεξείηαη έμσ
ρ
από ην ςπγείν ζε θαιή θαηάζηαζε γηα πνιύ θαηξό.
ς
Κνλζέξβα ιέκε θαη ηελ ηξνθή πνπ είλαη κέζα ζηελ
θνλζέξβα. ♫ θνλ-ζέξ-βα
σ
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--- θνλζέξην-------------------------------------------- θνληόο
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θνλζέξην [ην] νπζηαζηηθό (θνλζέξηα)
 θνληζέξην

θνληά επίξξεκα

 ηαλ θάηη είλαη θνληά, δε ρξεηάδεηαη λα
πεξπαηήζεηο πνιύ γηα λα ην βξεηο.  Σν ζπίηη ηνπ
θπξίνπ Μηράιε είλαη πνιύ θνληά ζην ζπίηη ηνπ
Κώζηα.  πιάη, δίπια  καθξηά
 «Δίλαη θνληά κεζάλπρηα, όινη γηα ύπλν!» είπε ε
θπξία Μαξγαξίηα.  «Άληε, θνληεύνπκε λα
θηάζνπκε ζηελ παξαιία» είπε ν ζείνο Σάθεο. Ζ πην
θνληηλή παξαιία είλαη έλα ρηιηόκεηξν από εδώ. Αλ
δελ είζηε πνιύ θνπξαζκέλνη, παηδηά, κπνξείηε λα
ι πάηε κε ηα πόδηα». ♫ θν-ληά
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θνληαίλσ ξήκα (θόληπλα, ζα θνληύλσ)  θνληόο
θνληάξη [ην] νπζηαζηηθό (θνληάξηα)

 Σν θνληάξη είλαη έλα θνκκάηη μύιν, ίζην, καθξύ
θαη ιείν γηα λα ην πηάλνπκε εύθνια. Παιηόηεξα ην
θνληάξη ήηαλ όπιν.  «Μαξγαξίηα, αύξην είλαη
εζληθή γηνξηή, έια λα θξεκάζνπκε ηε ζεκαία ζην
θνληάξη θαη λα ηε βάινπκε ζην κπαιθόλη» είπε ν
θύξηνο Γηάλλεο. ♫ θν-ληά-ξη

θνληεύσ ξήκα (θόληεςα, ζα θνληέςσ)  θνληά
θνληόο, θνληή, θνληό επίζεην (θνληνί, θνληέο,
θνληά)  ηαλ θάπνηνο είλαη θνληόο, είλαη
κηθξόηεξνο ζε ύςνο από ηνπο άιινπο.  Ζ
Υηνλάηε είδε μαθληθά κπξνζηά ηεο επηά θνληά
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θνληνύιεο ------------------------------------------ θνπαλώ-αλζξσπάθηα. Ήηαλ νη επηά λάλνη.  ςειόο
 ηαλ θάηη είλαη θνληό, έρεη κηθξόηεξν κήθνο απ‟
όζν πξέπεη.  «νπ είλαη θνληό ην παληειόλη
Κώζηα, ςήισζεο πνιύ θέηνο» είπε ε κακά ηνπ.
 κηθξόο  καθξύο  Ζ Διέλε είλαη θνληνύια
αιιά δελ ην παξαδέρεηαη. Υζεο δήηεζε από ηε κακά
ηεο λα θνληύλεη όιεο ηεο ηηο θνύζηεο. «Γελ είλαη
ηεο κόδαο νη καθξηέο» είπε.  καθξαίλσ ♫ θν-ληόο

θνληνύιεο, θνληνύια, θνληνύιηθν επίζεην

(θνληνύιεδεο, θνληνύιεο, θνληνύιηθα)  θνληόο

θνληζέξην θαη θνλζέξην [ην] νπζηαζηηθό
(θνληζέξηα)
 Σν θνλζέξην είλαη κία ζπλαπιία όπνπ αθνύκε
θιαζηθή κνπζηθή. ♫ θν-ληζέξ-ην

θνπάδη [ην] νπζηαζηηθό (θνπάδηα)

 Έλα θνπάδη πξόβαηα είλαη πνιιά πξόβαηα καδί.
♫ θν-πά-δη
Γεο βνζθόο

θνπαλώ θαη θνπαλάσ, θνπαληέκαη ξήκα

(θνπάλεζα, ζα θνπαλήζσ)
 ην έξγν πνπ έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα ν θιέθηεο
άξρηζε λα θνπαλάεη κε καλία ηελ πόξηα γηα λα ηε
ζπάζεη. Σεο έδηλε δπλαηά ρηππήκαηα.
 ρηππάσ, δέξλσ
 Έλαο ζπκκαζεηήο ηεο Αιίθεο ηελ θνπαλάεη
κεξηθέο θνξέο από ην ζρνιείν ρσξίο λα ηνλ δεη
θαλείο. Φεύγεη θξπθά, ην ζθάεη.  Από ηηο πνιιέο
θνπάλεο θηλδπλεύεη λα ράζεη ηε ρξνληά ηνπ.
♫ θν-πα-λώ
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--- θνπέια --------------------------------------------- θνξδόλη
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θνπέια [ε] νπζηαζηηθό (θνπέιεο)

 Κνπέια ιέκε ηελ έθεβε θαη ηελ πνιύ λέα
γπλαίθα.  Ζ Αιίθε είλαη νιόθιεξε θνπέια πηα,
βνεζάεη ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη κειεηάεη κόλε
ηεο.  λέα  γξηά, ειηθησκέλε ♫ θν-πέ-ια

θόπνο [ν] νπζηαζηηθό (θόπνη)

 Ο θόπνο είλαη ε θνπξαζηηθή πξνζπάζεηα πνπ
θάλνπκε γηα λα θαηαθέξνπκε θάηη.  Ο Ίγθιη έκαζε
ηα ειιεληθά ρσξίο πνιύ θόπν.  δπζθνιία
 επθνιία ♫ θό-πνο

θόξα [ε] νπζηαζηηθό (θόξεο)

 Ζ θόξα είλαη ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ςσκηνύ. Ζ
θόξα είλαη πην ηξαγαλή θαη πην ζθνύξα από ηελ
ςίρα ηνπ ςσκηνύ. ♫ θό-ξα

θνξάθη [ην] νπζηαζηηθό (θνξάθηα)

 Σν θνξάθη είλαη έλα καύξν πνπιί πνπ ηξώεη ην
θξέαο άιισλ δώσλ. ♫ θν-ξά-θη

θνξδέια [ε] νπζηαζηηθό (θνξδέιεο)

 Ζ θνξδέια είλαη έλα ζηελόκαθξν
θνκκάηη ύθαζκα, ραξηί ή άιιν πιηθό.
Με ηελ θνξδέια δέλνπκε, ζηεξεώλνπκε
ή ζηνιίδνπκε θάηη, όπσο έλα παθέην,
ηα καιιηά καο ή έλα ξνύρν. ♫ θνξ-δέ-ια

θνξδόλη [ην] νπζηαζηηθό (θνξδόληα)

 Σα θνξδόληα ρξεζηκεύνπλ γηα λα δέλεηο ηα
παπνύηζηα ζνπ. ♫ θνξ-δό-λη
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θνξδώλνκαη --------------------------------------- θνξλίδα--

θνξδώλνκαη ξήκα (θνξδώζεθα, ζα θνξδσζώ)

 ηαλ θνξδώλεζαη, θξαηάο ην θεθάιη ςειά θαη
κηιάο, θηλείζαη ή ζηέθεζαη πεξήθαλα, γηαηί ληώζεηο
πσο μερσξίδεηο από ηνπο άιινπο.  Ο Νίθνο
θνξδώλεηαη, επεηδή είλαη ν πην ςειόο ζηελ ηάμε.
♫ θνξ-δώ-λν-καη

θόξε [ε] νπζηαζηηθό (θόξεο)

 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έρεη κία θόξε, ηελ Αζελά θη
έλαλ γην, ηνλ Κώζηα.
 Ζ θόξε ηνπ καηηνύ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ
καηηνύ θη έρεη ζθνύξν ρξώκα.  θνξίηζη ♫ θό-ξε
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 Ζ Διέλε θαη ε Αζελά είλαη θνξίηζηα, είλαη κηθξέο
κ
αθόκα. ηαλ κεγαιώζνπλ, ζα γίλνπλ γπλαίθεο.
λ
 θόξε ♫ θνξίηζη
μ
θνξκί [ην] νπζηαζηηθό (θνξκηά)
ν
 Ο Κώζηαο ζαπκάδεη ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, γηαηί
π
έρνπλ δπλαηό, γπκλαζκέλν θνξκί.
ξ
 ζώκα ♫ θνξ-κί
ζ
θνξκόο [ν] νπζηαζηηθό (θνξκνί)
η
 Ο θνξκόο ηνπ δέληξνπ είλαη ην ρνληξό μύιηλν
π
κέξνο ηνπ θάησ από ηα θιαδηά θαη πάλσ από ηηο
θ
ξίδεο ηνπ. ♫ θνξ-κόο
Γεο δέληξν
ρ
θνξλίδα [ε] νπζηαζηηθό (θνξλίδεο)
ς
 ε θνξλίδα βάδνπκε κία εηθόλα, έλαλ πίλαθα ή κία
σ
θσηνγξαθία.  Ο θύξηνο Γηάλλεο βάδεη ζε

θνξίηζη [ην] νπζηαζηηθό (θνξίηζηα)
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--- θνξντδεύσ ------------------------------------- θνζθηλίδσ
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θνξλίδα ηηο πην όκνξθεο δσγξαθηέο ηεο Αζελάο.
 θάδξν ♫ θνξ-λί-δα

θνξντδεύσ ξήκα (θνξόηδεςα, ζα θνξντδέςσ)

 ηαλ θνξντδεύεηο θάπνηνλ, ηνλ πεηξάδεηο γηα
θάπνην ειάηησκα, θάπνηα αδπλακία ηνπ ή γηα θάηη
αζπλήζηζην πνπ έρεη ε εκθάληζή ηνπ θαη
πξνζπαζείο λα θάλεηο ηνπο άιινπο λα γειάζνπλ κ‟
απηό.  Σα παηδηά θνξόηδεπαλ ηνλ Ίγθιη γηα ηα
ιάζε πνπ έθαλε ζηα ειιεληθά ζηελ αξρή ηεο
ρξνληάο θη απηόο ζηελνρσξηόηαλ.
 ηαλ θνξντδεύεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα
πηζηέςεη θάηη πνπ δελ είλαη αιήζεηα.  «Κώζηα,
ι κελ πηζηεύεηο ηνλ Νίθν πνπ ιέεη πσο μέξεη θαξάηε,
ζε θνξντδεύεη» είπε ε Αζελά.  «Μελ πηζηεύεηο ό,ηη
κ ζνπ ιέλε, κελ είζαη θνξόηδν» είπε ε Αζελά. ηαλ
λ θνξντδεύεηο, κηιάο θνξντδεπηηθά. ♫ θν-ξντ-δεύ-σ
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θνξόλα [ε] νπζηαζηηθό (θνξόλεο)

 Ζ θνξόλα είλαη ην ρξπζό ζηξνγγπιό θόζκεκα
πνπ βάδνπλ νη πξίγθηπεο θαη νη βαζηιηάδεο ζην
θεθάιη ηνπο.  ζηέκκα ♫ θν-ξό-λα

θνξπθή [ε] νπζηαζηηθό (θνξπθέο)

 Ζ θνξπθή είλαη ην ςειόηεξν ζεκείν ελόο βνπλνύ
ή ελόο ιόθνπ.  πξόπνδεο
 Κνξπθή ιέκε θαη ην ςειόηεξν ζεκείν ελόο
δέληξνπ ή θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο. ♫ θν-ξπ-θή
Γεο βνπλό

θνζθηλίδσ ξήκα (θνζθίληζα, ζα θνζθηλίζσ)
 θόζθηλν
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θόζθηλν --------------------------------------------------- θόηα--

α
β
 Σν θόζθηλν είλαη ζηξνγγπιό, ζπλήζσο μύιηλν θη
έρεη κία βάζε κε πνιύ κηθξέο ηξύπεο πνπ ζρεδόλ δε γ
θαίλνληαη. Με ην θόζθηλν θαζαξίδνπκε ην αιεύξη.
δ
ηαλ ην αιεύξη πεξλάεη κέζα από ηηο ηξύπεο, ζην
ε
θόζθηλν κέλνπλ νη πην ρνληξνί θόθθνη ή άιια
δ
ζθνππηδάθηα.  Με ην θόζθηλν θνζθηλίδνπκε ην
αιεύξη. ♫ θό-ζθη-λν
ε
ζ
θόζκεκα [ην] νπζηαζηηθό (θνζκήκαηα)
η
 Σα βξαρηόιηα, ηα θνιηέ, ηα δαρηπιίδηα θαη ηα
ζθνπιαξίθηα είλαη θνζκήκαηα πνπ ηα θνξάκε
θ

θόζθηλν [ην] νπζηαζηηθό (θόζθηλα)

γηα λα ζηνιίζνπκε ηα ρέξηα καο, ηνλ ιαηκό καο
θαη η‟ απηηά καο.  Σν θνζκεκαηνπσιείν
είλαη ην θαηάζηεκα πνπ πνπιάεη αζεκέληα
θαη ρξπζά θνζκήκαηα. ♫ θό-ζκε-κα

ι
κ
λ
Μία πξηγθίπηζζα κε πνιιά θνζκήκαηα.
μ
ν
θόζκνο [ν] νπζηαζηηθό (θόζκνη)
 «Παληνύ ζηνλ θόζκν ππάξρνπλ θησρά παηδάθηα, π
αο κελ ην μερλάκε» είπε ε δαζθάια. ‟ νιόθιεξε ηε
ξ
γε ππάξρνπλ θησρά παηδάθηα.  Έθηηαμε ν θαηξόο
ζ
θαη πνιύο θόζκνο πάεη ζηε ζάιαζζα γηα κπάλην.
Πνιινί άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα.
η
♫ θό-ζκνο
π
θ
θνζηίδσ ξήκα (θόζηηζα, ζα θνζηίζσ)
 «Ση σξαίν πνδήιαην! Πόζν θνζηίδεη;» είπε ε
ρ
Αζελά. Πόζν θάλεη;  ζηνηρίδσ ♫ θν-ζηί-δσ
ς
σ
θόηα [ε] νπζηαζηηθό (θόηεο)
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--- θνηέηζη --------------------------------------------- θνηζίδα
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 Ζ θόηα είλαη έλα ζειπθό πνπιί. Σν αξζεληθό ηνπ
είλαη ν θόθνξαο θαη ηα κηθξά ηνπ ηα θνηνπνπιάθηα.
ηαλ θσλάδεη, θαθαξίδεη. Ο άλζξσπνο ηξώεη ηα
απγά θαη ην θξέαο ηεο θόηαο.  Ο θόθνξαο, νη
θόηεο θαη ηα θνηνπνπιάθηα θνηκνύληαη ζην θνηέηζη.
ηαλ ηξώκε ην θξέαο ηεο θόηαο, ιέκε όηη ηξώκε
θνηόπνπιν. ♫ θό-ηα  „ην αγξόθηεκα‟

θνηέηζη [ην] νπζηαζηηθό (θνηέηζηα)  θόηα
θνηόπνπιν [ην] νπζηαζηηθό» (θνηόπνπια)
 θόηα

θνηζάλα [ε] νπζηαζηηθό (θνηζάλεο)

 ηαλ ιεο θνηζάλεο, ιεο αλνεζίεο.  «Νίθν, ηη
θνηζάλα ήηαλ απηή πνπ πέηαμεο» είπε ε Διέλε.
«Δίλαη δπλαηόλ ε Γαιιία λα βξίζθεηαη ζηελ Αθξηθή»
 βιαθεία ♫ θν-ηζά-λα

θνηζάλη [ην] νπζηαζηηθό (θνηζάληα)
 Ζ Αζελά θξεκάεη ζη‟ απηηά ηεο ηα θεξάζηα κε ηα
θνηζάληα ηνπο ζαλ ζθνπιαξίθηα. Σα θνηζάληα είλαη
ηα ιεπηά θισλαξάθηα απ‟ όπνπ θξέκνληαη ηα
θεξάζηα. ♫ θν-ηζά-λη

θνηζίδα [ε] νπζηαζηηθό (θνηζίδεο)
 Μεξηθά θνξίηζηα θάλνπλ ηα καθξηά καιιηά
ηνπο θνηζίδα, δειαδή ηα ρσξίδνπλ ζε ηνύθεο
θαη ηα πιέθνπλ κέρξη ηελ άθξε ηνπο, όπνπ ηα
δέλνπλ κε ιάζηηρν, θνξδέια ή θνθαιάθη.
 ηαλ ηα καιιηά ηεο Αζελάο καθξαίλνπλ πνιύ, ηα
θάλεη θνηζίδα πίζσ ή δπν κηθξέο θνηζίδεο, κία από
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θόηζνο -------------------------------------------- θνπβέληα-θάζε κεξηά ηνπ πξνζώπνπ.  θόηζνο, θνηζηδάθη
♫ θν-ηζί-δα

θόηζνο [ν] νπζηαζηηθό (θόηζνη)

 ηαλ κία γπλαίθα θάλεη θόηζν ηα θνηζίδα καθξηά
καιιηά ηεο, ηα ηπιίγεη θαη ηα ζηεξεώλεη ζην πίζσ
κέξνο ηνπ θεθαιηνύ.  θνηζίδα ♫ θό-ηζνο

θνπβαδάθη [ην] νπζηαζηηθό (θνπβαδάθηα)
 θνπβάο

θνπβαιώ θαη θνπβαιάσ, θνπβαιηέκαη ξήκα
(θνπβάιεζα, ζα θνπβαιήζσ)
 ηαλ παίξλεηο ζηα ρέξηα ζνπ θάηη βαξύ θαη ην
κεηαθέξεηο θάπνπ αιινύ, ην θνπβαιάο.  «Αζελά,
Κώζηα, βνεζήζηε κε ιηγάθη, δελ κπνξώ λα
θνπβαιήζσ κόλε κνπ όια απηά ηα πξάγκαηα».
 κεηαθέξσ  «Χρ, από ην πνιύ θνπβάιεκα
πόλεζε ε κέζε κνπ» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
♫ θνπ-βα-ιώ

θνπβάο [ν] νπζηαζηηθό (θνπβάδεο)

 Ο θνπβάο είλαη έλα δνρείν από κέηαιιν ή
πιαζηηθό. Δίλαη ζπλήζσο πην ζηελόο ζην θάησ
κέξνο ηνπ, έρεη έλα ρεξνύιη θαη ρξεζηκεύεη γηα λα
θνπβαιάκε λεξό.  Σα παηδηά παίδνπλ ζηελ
παξαιία κε ηα θνπβαδάθηα θαη ηα θηπάξηα ηνπο.
♫ θνπ-βάο  „ην αγξόθηεκα‟

θνπβέληα [ε] νπζηαζηηθό (θνπβέληεο)

 «Γε ζέισ άιιεο θνπβέληεο, ζέισ εζπρία» είπε ν
θύξηνο Μηράιεο.  ιόγηα «Γε ζα θάλσ θακία
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--- θνπβεληηάδσ --------------------------- θνπδνπλίζηξα
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θνπβέληα καδί ζνπ» είπε ζηελ Αζελά.  ζπδήηεζε
 ηαλ θνπβεληηάδεηο, ζπδεηάο κε θάπνηνλ.
♫ θνπ-βέ-ληα

θνπβεληηάδσ ξήκα (θνπβέληηαζα, ζα
θνπβεληηάζσ)  θνπβέληα

θνπβέξηα [ε] νπζηαζηηθό (θνπβέξηεο)

 Ζ θνπβέξηα είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη ύθαζκα
πνπ βάδνπκε ζην θξεβάηη γηα λα ζθεπαδόκαζηε.
Δίλαη ζπλήζσο κάιιηλε ή βακβαθεξή.
♫ θνπ-βέξ-ηα  „ηα ξνύρα‟

θνπδνύλη [ην] νπζηαζηηθό (θνπδνύληα)
 ην ρσξηό ηα πξόβαηα θαη νη θαηζίθεο θνξάλε
ζηνλ ιαηκό ηνπο έλα θνπδνύλη. Σν θνπδνύλη κνηάδεη
κε κηθξή θακπάλα.
 «Υηππάεη ην θνπδνύλη, πήγαηλε λ‟ αλνίμεηο ηελ
πόξηα» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά.
 Ζ Αζελά θαηαιαβαίλεη πσο έξρεηαη ν κπακπάο
ηεο από ηα θιεηδηά ηνπ πνπ θνπδνπλίδνπλ, δειαδή
αθνύγνληαη ζαλ θνπδνύλη. ♫ θνπ-δνύ-λη

θνπδνπλίδσ ξήκα (θνπδνύληζα, ζα
θνπδνπλίζσ)  θνπδνύλη

θνπδνπλίζηξα [ε] νπζηαζηηθό (θνπδνπλίζηξεο)
 Ζ θνπδνπλίζηξα είλαη έλα παηρλίδη γηα κσξά.
Έρεη κέζα ηεο δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ζε
θάζε θίλεζε θνπδνπλίδνπλ ή βγάδνπλ άιιν
παηρληδηάξηθν ήρν.  θνπδνύλη,
θνπδνπλίδσ ♫ θνπ-δνπ-λί-ζηξα
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θνπδίλα -------------------------------------- θνπθνπβάγηα--

θνπδίλα [ε] νπζηαζηηθό (θνπδίλεο)
 Ζ θνπδίλα είλαη ν ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ όπνπ
καγεηξεύνπκε θαη ηξώκε.
 Ζ θνπδίλα είλαη κία κεγάιε κεηαιιηθή ζπζθεπή
πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα θαη ηελ έρνπκε
γηα λα καγεηξεύνπκε ην θαγεηό καο.  Σα
θνπδηληθά είλαη ηα ζθεύε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα
λα καγεηξέςνπκε ζηελ θνπδίλα. ♫ θνπ-δί-λα
 „ε θνπδίλα‟

θνπδηληθά [ηα] νπζηαζηηθό  θνπδίλα
θνύθια [ε], θνύθινο [ν] νπζηαζηηθό (θνύθιεο,
θνύθινη)
 Ζ θνύθια είλαη έλα παηρλίδη πνπ κνηάδεη
κε άλζξσπν.
 Κνύθια ή θνύθιν ιέκε θαη κία γπλαίθα ή
έλα άληξα πνπ είλαη πνιύ όκνξθνη.  Σν
θνπθιόζπηην είλαη έλα κηθξό ςεύηηθν ζπίηη κε πνιύ
κηθξά έπηπια θαη κηθξά θνπθιάθηα γηα λα παίδνπλ
ηα παηδηά. ♫ θνύ-θια

θνπθιόζπηην [ην] νπζηαζηηθό (θνπθιόζπηηα)
 θνύθια

θνύθνο [ν] νπζηαζηηθό (θνύθνη)

 Ο θνύθνο είλαη έλα πνπιί πνπ δεη ζην δάζνο.
Έρεη γθξη θηεξά κε καύξεο ξίγεο θαη είλαη κεγάιν
όζν έλα πεξηζηέξη. ♫ θνύ-θνο

θνπθνπβάγηα [ε] νπζηαζηηθό (θνπθνπβάγηεο)
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--- θνπθνύια -------------------------------------- θνπινύξα
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 Ζ θνπθνπβάγηα είλαη έλα πνπιί κε κεγάιν
θεθάιη θαη κεγάια κάηηα. Βγαίλεη από ηε
θσιηά ηεο ηε λύρηα. ♫ θνπ-θνπ-βά-γηα

θνπθνύια [ε] νπζηαζηηθό (θνπθνύιεο)

 Ζ θνπθνύια είλαη ην θνκκάηη ηνπ παιηνύ ή ηνπ
αδηάβξνρνπ πνπ πξνζηαηεύεη ην θεθάιη καο από ηε
βξνρή θαη ην θξύν. ♫ θνπ-θνύ-ια

θνπθνπιώλσ, θνπθνπιώλνκαη ξήκα

(θνπθνύισζα, ζα θνπθνπιώζσ)
 ηαλ θνπθνπιώλεηο θάηη, ην ζθεπάδεηο ηειείσο κε
θάηη γηα λα ην πξνζηαηέςεηο ή γηα λα ην θξύςεηο.
ι  Ζ Διέλε θνπθνύισζε γξήγνξα ην ιεξσκέλν
θάζηζκα κ‟ έλα ύθαζκα γηα λα κελ ην δεη θαλείο.
κ ♫ θνπ-θνπ-ιώ-λσ
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θνπθνπλάξη [ην] νπζηαζηηθό (θνπθνπλάξηα)
 πεύθν

θνπθνύηζη [ην] νπζηαζηηθό (θνπθνύηζηα)

 Πνιιά θξνύηα έρνπλ θνπθνύηζηα.
Άιια Δίλαη κηθξά, όπσο ηνπ ζηαθπιηνύ ή
ηνπ κήινπ θαη άιια είλαη κεγάια, όπσο
ηνπ βεξίθνθνπ. ηαλ ηξώκε απηά
ηα θξνύηα, βγάδνπκε από κέζα ηα θνπθνύηζηα
ηνπο, γηαηί είλαη πνιύ ζθιεξά. ♫ θνπ-θνύ-ηζη

θνπινύξα [ε] νπζηαζηηθό (θνπινύξεο)

 Ζ θνπινύξα είλαη έλα κεγάιν ζηξνγγπιό ςσκί κε
ηξύπα ζηε κέζε.  θνπινύξη, θνπινπξάθη,
θνπινπξηάδσ ♫ θνπ-ινύ-ξα
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--------------------------------------------------------- ε θνπδίλα--

θνπξηίλα
βξαζηήξαο

καραίξη

πξίδα

βξύζε

πηάηα

θνπηάιη

πηξνύλη

λεξνρύηεο

ρεξνύιη
ληνπιάπη
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--- θνπινπξάθη --------------------------------- θνπκπάξνο
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θνπινπξάθη [ην] νπζηαζηηθό (θνπινπξάθηα)
 θνπινύξη

θνπινύξη [ην] νπζηαζηηθό (θνπινύξηα)

 Σν θνπινύξη είλαη έλα κηθξό ζηξνγγπιό ςσκάθη
πνπ έρεη κία κεγάιε ηξύπα ζηε κέζε. Σν θνπινύξη
είλαη παζπαιηζκέλν κε πνιύ ζνπζάκη.  Σν
θνπινπξάθη είλαη έλα κηθξό γιπθό πνπ κνηάδεη κε
κπηζθόην. πλήζσο είλαη ζηξνγγπιό ή κνηάδεη κε
θνηζίδα. ♫ θνπ-ινπ-ξά-θη

θνπινπξηάδσ, θνπινπξηάδνκαη ξήκα

(θνπινύξηαζα, ζα θνπινπξηάζσ)
 ηαλ θνπινπξηάδεζαη, ιπγίδεηο έηζη
ην ζώκα ζνπ, πνπ παίξλεη ην ζρήκα ηεο
θνπινύξαο. ηαλ θνπινπξηάδεηο θάηη, ηνπ δίλεηο
ζηξνγγπιό ζρήκα ζαλ ηεο θνπινύξαο.  Μόιηο
ε Αζελά άλνημε ηελ πόξηα ηεο απνζήθεο, είδε ηε
Ρνδαιία θνπινπξηαζκέλε γύξσ από ηα γαηάθηα ηεο.
 θνπινύξα, θνπινύξη ♫ θνπ-ινπ-ξηά-δσ

θνπκπαξάο [ν] νπζηαζηηθό (θνπκπαξάδεο)

 Ο θνπκπαξάο είλαη έλα δνρείν, ζπλήζσο
πήιηλν. Έρεη κία ζηελή θαη κηθξή ηξύπα γηα
λα ξίρλνπκε κέζα θέξκαηα. ηνλ θνπκπαξά θπιάκε
ηηο νηθνλνκίεο καο θαη γηα λα ηηο πάξνπκε πξέπεη
λα ηνλ ζπάζνπκε ή λα ηνλ αλνίμνπκε κε θιεηδί.
♫ θνπ-κπα-ξάο

θνπκπάξνο [ν], θνπκπάξα [ε] νπζηαζηηθό
(θνπκπάξνη, θνπκπάξεο)
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θνπκπί ------------------------------------------------ θνπλέιη- «Ο θνπκπάξνο είλαη απηόο πνπ παληξεύεη έλα
δεπγάξη, δειαδή πνπ αιιάδεη ηα ζηέθαλα ζηνλ
γάκν όηαλ γίλεηαη ζηελ εθθιεζία ή πνπ γίλεηαη
κάξηπξαο ζηνλ γάκν όηαλ γίλεηαη ζην δεκαξρείν»
♫ θνπ-κπά-ξνο

θνπκπί [ην] νπζηαζηηθό (θνπκπηά)
 Σα παιηά, ηα ζαθάθηα, ηα παληειόληα,
ηα πνπθάκηζα θαη νη δαθέηεο έρνπλ θνπκπηά.
Σα θνπκπηά είλαη ξακκέλα πάλσ ζηα ξνύρα θαη
ρξεζηκεύνπλ γηα λα θιείλνπλ θαη λ‟ αλνίγνπλ
θάπνηα κέξε ησλ ξνύρσλ, όηαλ ρξεηαζηεί.
 Γηα λ‟ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί κία ειεθηξηθή
ζπζθεπή, όπσο ε ηειεόξαζε ή ην αζαλζέξ, πξέπεη
λα παηήζεηο ην θνπκπί ηνπο.  ηαλ θνπκπώλεηο
ην παιηό ζνπ, ην θιείλεηο κε ηα θνπκπηά.
 μεθνπκπώλσ Γηα λα θνπκπώζεηο έλα ξνύρν,
βάδεηο ηα θνπκπηά ζηηο θνπκπόηξππεο. ♫ θνπ-κπί
 „ε θνπδίλα‟
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θνπκπόηξππα [ε] νπζηαζηηθό) (θνπκπόηξππεο) π
 θνπκπί
ξ
ζ
θνπκπνύξαο [ν] νπζηαζηηθό (θνπκπνύξεο)
 Κνπκπνύξα ιέκε ηνλ πνιύ θαθό καζεηή, απηόλ
η
πνπ δελ είλαη θαιόο ζηα καζήκαηα. ♫ θνπ-κπνύ-ξαο π
θνπκπώλσ, θνπκπώλνκαη ξήκα (θνύκπσζα, ζα θ
θνπκπώζσ)  θνπκπί
ρ
ς
θνπλέιη [ην] νπζηαζηηθό (θνπλέιηα)
σ
 Σν θνπλέιη είλαη έλα κηθξό δών κε καθξηά απηηά
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--- θνύληα ------------------------------------------------- θνπλώ
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πνπ ηξώεη ρόξηα θαη θαξόηα. Σν ζειπθό ηνπ, ε
θνπλέια, γελλάεη πνιιά θνπλειάθηα. Ο άλζξσπνο
ηξώεη ην θξέαο ηνπ.  θνπλέια, θνπλειάθη
♫ θνπ-λέ-ιη  „ην αγξόθηεκα‟
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θνπλνύπη [ην] νπζηαζηηθό (θνπλνύπηα)

θνύληα [ε] νπζηαζηηθό (θνύληεο)

 Ζ θνύληα είλαη κία ζαλίδα ή έλα θάζηζκα
πνπ θξέκεηαη κε ζθνηλί ή αιπζίδεο από
θάπνπ ςειά. Δθεί θάζνληαη ηα παηδηά
θαη θνπληνύληαη κπξνο πίζσ.
 Ζ θνύληα ηνπ κσξνύ είλαη έλα κηθξό
θξεβάηη πνπ θνπληέηαη γηα λα λαλνπξίδεηαη ην κσξό.
 θνπλώ ♫ θνύ-ληα
 Σν θνπλνύπη είλαη έλα πνιύ κηθξό έληνκν κε
θηεξά πνπ ηνπ αξέζεη ε πγξαζία θαη πνπ βνπίδεη
ελνριεηηθά. Σζηκπάεη ηνλ άλζξσπν θαη ηα δώα γηα
λα ξνπθήμεη αίκα. Σν ηζίκπεκά ηνπ καο θάλεη λα
μπλόκαζηε. ♫ θνπ-λνύ-πη  „ηα έληνκα‟

θνπλνππίδη [ην] νπζηαζηηθό (θνπλνππίδηα)
 Σν θνπλνππίδη είλαη ζηξνγγπιό ιαραληθό
πνπ η‟ άζπξα ηνπ ινπινύδηα ηξώγνληαη
ζπλήζσο βξαζηά. ♫ θνπ-λνπ-πί-δη

θνπλώ θαη θνπλάσ, θνπληέκαη ξήκα (θνύλεζα, ζα
θνπλήζσ)
 ηαλ θνπλάο θάηη, θάπνηνλ ή έλα κέξνο ηνπ
ζώκαηνο ζνπ, ηνπο αιιάδεηο ζέζε. πλήζσο θνπλάο
θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξό από ηε κία κεξηά
ηνπ.  Ζ Ρνδαιία θνύλεζε ηελ νπξά ηεο
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θνύπα ------------------------------------------------θνπξάδσ-ραξνύκελα, όηαλ είδε ηνλ Κώζηα θαη ηελ Αζελά λα
κπαίλνπλ ζηελ απνζήθε.
 ηαλ θάηη θνπληέηαη ή θνπλάεη, δελ είλαη ζηαζεξό.
 «Κώζηα, ην ηξαπέδη θνπληέηαη, βάιε έλα ραξηάθη
θάησ από ην πόδη ηνπ» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.
«Χξαία, ηώξα δελ θνπλάεη πηα!»
 Ο θύξηνο Μηράιεο δελ ην θνπλάεη από ην ζπίηη
ηνπ. Γε βγαίλεη θαζόινπ έμσ.  θνύληα, θηλώ
♫ θνπ-λώ

θνύπα [ε] νπζηαζηηθό (θνύπεο)

 Ζ θνύπα είλαη έλα κπνι ή έλα κεγάιν θιηηδάλη.
 Μία θνύπα αιεύξη είλαη ην αιεύξη πνπ
ρσξάεη κέζα ζηελ θνύπα.  Γηα ηε δύκε
ε θπξία Μαξγαξίηα ρξεηάζηεθε κία θνύπα
γάια θαη δύν θνύπεο αιεύξη. ♫ θνύ-πα

θνππί [ην] νπζηαζηηθό (θνππηά)

 Με ηα θνππηά ζπξώρλνπκε ην λεξό πξνο ηα
πίζσ θη έηζη θάλνπκε κία βάξθα λα πξνρσξήζεη.
Σν θνππί είλαη καθξύ θαη μύιηλν θαη ζηεξεώλεηαη
ζηε βάξθα γηα λα κελ πέζεη ζην λεξό θαη ραζεί.
 θσπειαζία, θσπειάηεο, θσπειαηώ ♫ θνπ-πί

θνπξάγην [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρεηο θνπξάγην, έρεηο ηε δύλακε θη αληέρεηο
κία δύζθνιε θαηάζηαζε.  Μεηά ηε ιεζηεία ζην
καγαδί ηνπ, ν θύξηνο Μηράιεο θάλεη θνπξάγην θαη
πεξηκέλεη λα βξεζνύλ νη θιέθηεο. ♫ θνπ-ξά-γην

θνπξάδσ, θνπξάδνκαη ξήκα (θνύξαζα, ζα
θνπξάζσ)
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--- θνύξαζε -------------------------------------------- θνπξέιη
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 ηαλ θνπξάδεζαη, ράλεηο ηηο δπλάκεηο ζνπ.  Ο
Κώζηαο θνπξάζηεθε, γηαηί έπαηδε πνδόζθαηξν κε
ηηο ώξεο. Γύξηζε ζπίηη πνιύ θνπξαζκέλνο.
 μεθνπξάδσ
 «Κνπξάζηεθα λα ζε πεξηκέλσ πηα, πόηε
ζα έξζεηο;» είπε ε Αζελά ζηελ Διέλε.
Βαξέζεθα λα ζε πεξηκέλσ.
 θνπξαζκέλνο  μεθνύξαζηνο
θνύξαζε  μεθνύξαζε
♫ θνπ-ξά-δσ
Η ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε
θνπξάζηεθε θαη ζηάζεθε ιίγν λα μεθνπξαζηεί.

θνύξαζε [ε] νπζηαζηηθό  θνπξάδσ
θνπξδίδσ, θνπξδίδνκαη ξήκα (θνύξδηζα, ζα
θνπξδίζσ)
 ηαλ θνπξδίδεηο έλα ξνιόη ή έλα παηρλίδη,
γπξίδεηο έλα θνπκπί ηνπ θη αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί,
δειαδή νη δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ πξνρσξνύλ θαη
δείρλνπλ ηελ ώξα, θαη ην παηρλίδη παίξλεη κπξνο.
 Σα θνπξδηζηά παηρλίδηα ζέινπλ θνύξδηζκα,
πξέπεη λα ηα θνπξδίδνπκε θάζε ιίγν θαη ιηγάθη.
♫ θνπξ-δί-δσ
- Λέκε θαη θνπξλίδσ.

θνπξέαο [ν] νπζηαζηηθό (θνπξείο)  θνπξεύσ
θνπξείν [ην] νπζηαζηηθό (θνπξεία)  θνπξεύσ
θνπξέιη [ην] νπζηαζηηθό (θνπξέιηα)

 Σν θνπξέιη είλαη έλα θνκκάηη ύθαζκα ή έλα
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θνπξειηάδσ -----------------------------------------θνύξζα-ξνύρν πνπ είλαη ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε, γηαηί έρεη
παιηώζεη ή γηαηί έρεη ζθηζηεί.  «Σα έθαλεο
θνπξέιηα ηα ξνύρα ζνπ Κώζηα» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα.  «Σα θνπξέιηαζεο ηα ξνύρα ζνπ. Σα
έζθηζεο ηειείσο. Πόζεο θνξέο ζα ζνπ πσ λ‟
αιιάδεηο ξνύρα, όηαλ παίδεηο πνδόζθαηξν;»
ζπλέρηζε. ♫ θνπ-ξέ-ιη

θνπξειηάδσ, θνπξειηάδνκαη ξήκα (θνπξέιηαζα,
ζα θνπξειηάζσ)  θνπξέιη

θνπξεύσ, θνπξεύνκαη ξήκα (θνύξεςα, ζα

θνπξέςσ)
 ηαλ ν θνπξέαο θνπξεύεη θάπνηνλ, ηνπ θόβεη ηα
καιιηά.  Οη άληξεο πεγαίλνπλ ζην θνπξείν γηα λα
ηνπο θνπξέςεη ή λα ηνπο μπξίζεη ν θνπξέαο. ηαλ νη
γπλαίθεο ζέινπλ λα θνπξεπηνύλ, πεγαίλνπλ γηα
θνύξεκα ζην θνκκσηήξην. ♫ θνπ-ξεύ-σ

θνπξληάδσ ξήκα (θνύξληαζα, ζα θνπξληάζσ)

 ηαλ ηα πνπιηά θνπξληάδνπλ ην
βξάδπ, καδεύνληαη θαη γίλνληαη ζαλ κπαιίηζεο γηα
λα θνηκεζνύλ. Μεξηθέο θνξέο θνπξληάδνπλ θαη νη
άλζξσπνη.  Ζ Αζελά θνύξληαζε ζηελ αγθαιηά ηεο
κακάο ηεο. Σεο αξέζνπλ ηα ράδηα πξηλ πάεη γηα
ύπλν. ♫ θνπξ-ληά-δσ

θνύξζα [ε] νπζηαζηηθό (θνύξζεο)

 ε κία θνύξζα απηνθηλήησλ, η‟ απηνθίλεηα
αγσλίδνληαη γηα ην πνην ζα ηξέμεη πην γξήγνξα θαη
- Πώο ιέκε ηε γπλαίθα πνπ καο θνπξεύεη;
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--- θνπξζάξνο ---------------------------------------- θνπηάιη
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ζα θηάζεη πην γξήγνξα ζην ηέξκα. ♫ θνύξ-ζα

θνπξζάξνο [ν] νπζηαζηηθό (θνπξζάξνη)

 Οη θνπξζάξνη παιηόηεξα ιήζηεπαλ πινία ζηε
ζάιαζζα.  πεηξαηήο ♫ θνπξ-ζά-ξνο
 „ηα παξακύζηα‟

θνπξηίλα [ε] νπζηαζηηθό (θνπξηίλεο)

 Οη θνπξηίλεο είλαη κεγάια θνκκάηηα
από ύθαζκα πνπ ηα θξεκάκε κπξνζηά
από ηα παξάζπξα γηα λα κε καο βιέπνπλ
από έμσ θαη γηα λα κε κπαίλεη ην δπλαηό
θσο ηεο κέξαο ζην ζπίηη. ♫ θνπξ-ηί-λα

θνπζηνύκη θαη θνζηνύκη [ην] νπζηαζηηθό
(θνπζηνύκηα/θνζηνύκηα)
 Σν θνπζηνύκη είλαη έλα παληειόλη θη έλα
ζαθάθη από ην ίδην ύθαζκα πνπ θνξηνύληαη
καδί, ζπλήζσο κ‟ έλα πνπθάκηζν κέζα από ην
ζαθάθη. ♫ θνπ-ζηνύ-κη

θνύηα [ε] νπζηαζηηθό (θνύηεο)  θνπηί
θνπηάβη [ην] νπζηαζηηθό (θνπηάβηα)

 Σν θνπηάβη είλαη ην κηθξό ηνπ ζθύινπ.
 Υζεο ν θύξηνο Μηράιεο βξήθε κία θνύηα
κε ηέζζεξα θνπηάβηα ζηνλ θήπν ηνπ. Ση ζα
ηα θάλεη άξαγε;  θνπηαβάθη ♫ θνπ-ηά-βη

θνπηάιη [ην] νπζηαζηηθό (θνπηάιηα)
 Με ην θνπηάιη ηξώκε ζνύπα ή ζεξβίξνπκε ην
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θνπηαιηά ------------------------------------------------ θνπηί-θαγεηό. Με ην θνπηάιη ή ην θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ
ηξώκε ην γιπθό θαη ην παγσηό.  Με ην θνπηαιάθη
αλαθαηεύνπκε ηνλ θαθέ. Μία θνπηαιηά δάραξε είλαη
ε δάραξε πνπ ρσξάεη ζ‟ έλα θνπηάιη. Με ηελ
θνπηάια αλαθαηεύνπκε ή ζεξβίξνπκε ην θαγεηό. Σν
γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ είλαη θηηαγκέλν από θξνύηα
θαη πνιιή δάραξε.
♫ θνπ-ηά-ιη  „ε θνπδίλα‟, „ην πάξηη‟

θνπηαιηά [ε] νπζηαζηηθό (θνπηαιηέο)  θνπηάιη
θνπηακάξα [ε] νπζηαζηηθό (θνπηακάξεο)
 θνπηόο
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θνύηειν [ην] νπζηαζηηθό (θνύηεια)
κ
 Σν θνύηειν είλαη ην κέξνο ηνπ πξνζώπνπ κεηαμύ
λ
ησλ θξπδηώλ θαη ησλ καιιηώλ.  Ο Κώζηαο
μ
θνίηαδε ηνλ ζείν ηνπ πνπ κάδεπε ηηο ειηέο θαη
ζθνύπηδε ηνλ ηδξώηα από ην θνύηειό ηνπ.
ν
 κέησπν ♫ θνύ-ηε-ιν
π
ξ
θνπηί [ην] νπζηαζηηθό (θνπηηά)
 Σν θνπηί αλνίγεη θαη θιείλεη κ‟ έλα θαπάθη. Δίλαη
ζ
κηθξό ή κεγάιν, ηεηξάγσλν ή ζηξνγγπιό θαη
η
θηηάρλεηαη από ραξηόλη, κέηαιιν ή μύιν ή άιιν
πιηθό. Μέζα ζην θνπηί βάδνπκε πξάγκαηα γηα λα ηα π
θ
θπιάμνπκε ή λα ηα κεηαθέξνπκε.  Γηα λα
κεηαθέξνπκε πξάγκαηα, ηα βάδνπκε ζπρλά ζε
ρ
θνύηεο, δειαδή ζε κεγάια ραξηνλέληα θνπηηά. Σα
ς
ζπίξηα ηα έρνπκε ζε ζπηξηόθνπηα. ♫ θνπ-ηί
σ
Γεο θιόνπλ
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--- θνπηόο------------------------------------------ θνπηζαίλσ
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θνπηόο, θνπηή, θνπηό επίζεην (θνπηνί, θνπηέο,
θνπηά)
 Ο θνπηόο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζθεθηεί, είλαη
αλόεηνο.  ραδόο  έμππλνο  ηαλ θάπνηνο δε
ζθέθηεηαη πξηλ κηιήζεη, ιέεη θνπηακάξεο.
 αλνεζία, ραδνκάξα ♫ θνπ-ηόο

θνπηνπιώ θαη θνπηνπιάσ, θνπηνπιηέκαη ξήκα

(θνπηνύιεζα, ζα θνπηνπιήζσ)
 ηαλ θνπηνπιάο θάπνηνλ ή θάπνπ, ρηππάο ην
κπξνζηηλό κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ζνπ.  Μέζα ζην
ζθνηάδη ε Αζελά δελ είδε όηη ε πόξηα ήηαλ θιεηζηή
ι θαη θνπηνύιεζε πάλσ ηεο.
 Λέκε όηη θνπηνπιάο από ηελ θνύξαζε, όηαλ
κ λπζηάδεηο ηόζν πνιύ πνπ δελ κπνξείο λα θξαηήζεηο
λ ην θεθάιη ζνπ όξζην. ♫ θνπ-ηνπ-ιώ
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θνπηξνπβάια [ε] νπζηαζηηθό (θνπηξνπβάιεο)
 θνπηξνπβαιώ

θνπηξνπβαιώ θαη θνπηξνπβαιάσ,
θνπηξνπβαιηέκαη ξήκα (θνπηξνπβάιεζα, ζα
θνπηξνπβαιήζσ)
 ηαλ θνπηξνπβαιάο, ράλεηο ηελ ηζνξξνπία ζνπ
θαη πέθηεηο πξνο ηα θάησ κε ην θεθάιη.
 θαηξαθπιάσ  Παίξλεηο θνπηξνπβάιεο.
♫ θνπ-ηξνπ-βα-ιώ

θνπηζαίλσ, θνπηζαίλνκαη ξήκα (θνπηζάζεθα, ζα
θνπηζαζώ)  θνπηζόο
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θνπηζόο ------------------------------------------θνπθαίλσ--

θνπηζόο, θνπηζή, θνπηζό επίζεην (θνπηζνί,

θνπηζέο, θνπηζά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θνπηζόο, δελ πεξπαηάεη
θαιά, γηαηί πνλάεη ην πόδη ηνπ ή γηαηί είλαη
αλάπεξνο.  Ζ Αζελά θνπηζαίλεη, γηαηί πνλάεη ην
πόδη ηεο. Δίλαη ζαλ λα έρεη θνπηζαζεί. Πεγαίλεη
θνύηζα θνύηζα, ζαλ θνπηζή. Σν θνπηζό είλαη έλα
παηρλίδη όπνπ, αθνύ ζρεδηάζνπκε κε θηκσιία
ηεηξάγσλα ζην έδαθνο, ζπξώρλνπκε από ην έλα
ηεηξάγσλν ζην άιιν κία πέηξα πεδώληαο ζην έλα
πόδη. ♫ θνπ-ηζόο

θνπηζνπιηά [ε] νπζηαζηηθό (θνπηζνπιηέο)

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ

ι
κ
θνπηζνπιώ θαη θνπηζνπιάσ ξήκα
λ
(θνπηζνύιεζα, ζα θνπηζνπιήζσ)
μ
 ην κπαιθόλη ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο έξρνληαη
ζπλέρεηα πεξηζηέξηα θαη θνπηζνπιάλε.
ν
 Γε ζηακαηά λα θαζαξίδεη ηηο θνπηζνπιηέο ηνπο.
π
♫ θνπ-ηζνπ-ιώ
ξ
θνύηζνπξν [ην] νπζηαζηηθό (θνύηζνπξα)
ζ
 Σα θνύηζνπξα είλαη θνκκάηηα από ηνλ θνξκό
η
ελόο δέληξνπ πνπ ηα έρνπκε αθήζεη λα μεξαζνύλ
π
θαη ηα θαίκε ζην ηδάθη.
 Κνύηζνπξν ιέκε θνξντδεπηηθά θάπνηνλ, όηαλ δελ θ
κπνξεί λα κάζεη θάηη.  θνπκπνύξαο ♫ θνύ-ηζνπ-ξν ρ
ς
θνπθαίλσ, θνπθαίλνκαη ξήκα (θνύθαλα, ζα
σ
θνπθάλσ)  θνπθόο
 θνπηζνπιώ
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--- θνπθάια ---------------------------------------------θνρύιη
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θνπθάια [ε] νπζηαζηηθό (θνπθάιεο)  θνύθηνο
θνπθέην [ην] νπζηαζηηθό (θνπθέηα)

 Σα θνπθέηα είλαη θαξακέιεο από δάραξε θαη
ακύγδαιν θαη ηα ηξώκε ζε γάκνπο θαη βαθηίζηα.
♫ θνπ-θέ-ην

θνύθηνο, θνύθηα, θνύθην επίζεην (θνύθηνη,

θνύθηεο, θνύθηα)
 ηαλ θάηη είλαη θνύθην, είλαη άδεην ζην
εζσηεξηθό ηνπ.  «Έζπαζα έλα θαξύδη αιιά ήηαλ
θνύθην, δελ είρε ηίπνηε κέζα» είπε ν Ίγθιη.
 Ζ θνπθάια είλαη έλα άλνηγκα πνπ γίλεηαη κε ηνλ
ι ρξόλν ζηνλ θνξκό ελόο γέξηθνπ δέληξνπ. Δθεί κέζα
κ θξύβνληαη δηάθνξα κηθξά δώα όπσο ν ζθίνπξνο.
 ηξύπα ♫ θνύ-θηνο

λ
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θνπθόο, θνπθή, θνπθό επίζεην (θνπθνί, θνπθέο,
θνπθά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θνπθόο, δελ αθνύεη θαζόινπ.
 Έρεη θνπθαζεί. μεθνπθαίλσ ♫ θνπ-θόο

θνθίλη [ην] νπζηαζηηθό (θνθίληα)

 Σν θνθίλη είλαη έλα κεγάιν θαη βαζύ θαιάζη όπνπ
βάδνπκε θξνύηα ή άιια ηξόθηκα γηα λα ηα
κεηαθέξνπκε. ♫ θν-θί-λη

θνθηεξόο, θνθηεξή, θνθηεξό επίζεην (θνθηεξνί,
θνθηεξέο, θνθηεξά)  θόβσ

θνρύιη [ην] νπζηαζηηθό (θνρύιηα)
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θόςηκν ------------------------------------------------- θξαηώ- Σα θνρύιηα είλαη κηθξά όζηξαθα δώσλ πνπ δνπλ
ζηε ζάιαζζα. Σα βξίζθνπκε μεξακέλα ζηελ
παξαιία, γηαηί ηα έρεη βγάιεη εθεί ην θύκα.
♫ θν-ρύ-ιη  „ε ζάιαζζα‟

θόςηκν [ην] νπζηαζηηθό (θνςίκαηα)  θόβσ
θξαγηόλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θξαγηόλ είλαη έλα γπλαηθείν θαιιπληηθό. Με ην
θξαγηόλ βάθνπλ νη γπλαίθεο ηα ρείιηα ηνπο.
♫ θξα-γηόλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

α
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κ
 ηαλ θάπνηνο νδεγεί κνηνζηθιέηα ή πνδήιαην,
πξέπεη λα θνξάεη θξάλνο ζην θεθάιη. Αλ πάζεη
λ
αηύρεκα, ην θξάλνο ζα πξνζηαηέςεη ην θεθάιη ηνπ
μ
από ηα ρηππήκαηα. ♫ θξά-λνο
ν
θξαζί [ην] νπζηαζηηθό (θξαζηά)
π
 Σν θξαζί είλαη έλα πνηό από ζηαθύιη θαη αιθνόι.
ξ
Αλ θάπνηνο πηεη πνιύ θξαζί, δαιίδεηαη θαη πνλάεη ην
ζ
θεθάιη ηνπ. ♫ θξα-ζί
η
θξαηώ θαη θξαηάσ, θξαηηέκαη ξήκα (θξάηεζα, ζα π
θξαηήζσ)
θ
 ηαλ θξαηάο θάηη, ην έρεηο ζην ρέξη ζνπ θαη δελ
πέθηεη θάησ.  αθήλσ
ρ
 Σν ιεσθνξείν ζηακάηεζε απόηνκα θαη νη
ς
επηβάηεο θξαηήζεθαλ απ‟ όπνπ βξήθαλ γηα λα κελ
πέζνπλ. Ο θύξηνο Γηάλλεο θξάηεζε ηελ Αζελά από σ

θξάλνο [ην] νπζηαζηηθό (θξάλε)
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--- θξάηνο ---------------------------------------------- θξεβάηη
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ην ρεξάθη ηεο.  πηάλσ
 ηαλ ε Αζελά θεύγεη γηα δηαθνπέο, ε
Διέλε θξαηάεη ηε Ρνδαιία.  θπιάσ
 Ζ θαινθαηξία θξάηεζε ηξεηο κέξεο κόλν.
Μεηά από ηξεηο κέξεο ν θαηξόο άιιαμε, ρεηξνηέξεςε.
 Ο θύξηνο Μηράιεο πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ηνλ
ζθύιν ηνπ από ην ινπξί αιιά απηόο ηνπ μέθπγε θη
άξρηζε λα ηξέρεη.  ζπγθξαηώ ♫ θξα-ηώ
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θξαπγή [ε] νπζηαζηηθό (θξαπγέο)

θξάηνο [ην] νπζηαζηηθό (θξάηε)

 Έλα θξάηνο είλαη κία ρώξα κε ηελ θπβέξλεζή
ηεο. ♫ θξά-ηνο
 Ζ θξαπγή είλαη ε δπλαηή θσλή πνπ βγάδεηο, όηαλ
ληώζεηο μαθληθό πόλν, θόβν ή ραξά. ♫ θξαπ-γή

θξέαο [ην] νπζηαζηηθό (θξέαηα)

 Σν θξέαο είλαη ε ζάξθα ησλ δώσλ. Σν θξέαο ην
καγεηξεύνπκε θαη ην ηξώκε.  Σν θξέαο ην
αγνξάδνπκε ζηα θξενπσιεία από ηνλ θξενπώιε.
♫ θξέ-αο

θξεβάηη [ην] νπζηαζηηθό (θξεβάηηα)

 Σν θξεβάηη είλαη ην έπηπιν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
ε πνηνλ αθήλεη ε Αζελά ηε Ρνδαιία όηαλ
πεγαίλεη δηαθνπέο; Φάμε ζηηο ιέμεηο εκπηζηεύνκαη,

θξαηώ
- Ζ Διιάδα αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
- Ξέξεηο θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;
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θξεβαηνθάκαξα ----------------------------------- θξεκώ-γηα λα θνηκόκαζηε.
 Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε έπεζε ζην θξεβάηη κε
ζαξάληα ππξεηό. Αξξώζηεζε πνιύ.
 Σν θξεβάηη βξίζθεηαη ζηελ
θξεβαηνθάκαξα, δειαδή ζην δσκάηην
όπνπ θνηκόκαζηε. ♫ θξε-βά-ηη
Ο λάλνο θξύθηεθε θάησ από ην θξεβάηη.

θξεβαηνθάκαξα [ε] νπζηαζηηθό
(θξεβαηνθάκαξεο)  θξεβάηη

θξέκα [ε] νπζηαζηηθό (θξέκεο)
 Ο ζείνο Αιέθνο πξνηηκάεη λα θηηάρλεη ηα
καθαξόληα ηνπ ζηνλ θνύξλν κε ηπξί θαη θξέκα
γάιαθηνο. Ζ θξέκα γάιαθηνο είλαη ην πην παρύ
κέξνο από ην γάια.
 ηαλ ε θπξία Μαξγαξίηα ζέιεη λα θηηάμεη θξέκα
βαλίιηα, αλαθαηεύεη δάραξε, απγά θαη βξαζηό γάια
κε βαλίιηα.
 ηαλ ν ήιηνο θαίεη, ε Αζελά δελ μερλάεη λα βάδεη
αληειηαθή θξέκα. ♫ θξέ-κα
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θξεκάια [ε] νπζηαζηηθό (θξεκάιεο)  θξεκώ
ζ
θξεκάζηξα [ε] νπζηαζηηθό (θξεκάζηξεο)
η
 θξεκώ
π
θ
θξεκώ θαη θξεκάσ, θξεκηέκαη θαη θξέκνκαη ξήκα
(θξέκαζα, ζα θξεκάζσ)
ρ
 ηαλ θξεκάο θάηη από θάπνπ, ην ζηεξεώλεηο από
ς
ην πην ςειό ηνπ κέξνο.  Ζ Αζελά θξέκαζε ην
σ
παιηό ηεο ζηε ληνπιάπα αιιά ην κεηάλησζε.
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--- θξεκκύδη --------------------------------------------- θξίθνο
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 «Σν παιηό κνπ θξέκεηαη ζηελ ληνπιάπα. Μνπ ην
θέξλεηο, ζε παξαθαιώ, Κώζηα;» είπε ε Αζελά.
 Ο Νίθνο ηξειαίλεηαη λα θξεκηέηαη από ηα θιαδηά
ησλ δέληξσλ θαη λα πεγαίλεη κε δύλακε κπξνο
πίζσ. «Δίλαη πνιύ επηθίλδπλν!» ηνπ ιέεη πάληα ε
Διέλε.  ηηο θξεκάζηξεο θξεκάκε ξνύρα. Ζ
θξεκάια είλαη παηρλίδη γηα παηδηά. ηα
θανπκπόηθα έξγα νη θαινί θξεκνύλ ηνπο
θαθνύο από ηελ θξεκάια. ♫ θξε-κώ
Η γηαγηά θξεκάεη ην ξνύρν ζηελ θξεκάζηξα.

θξεκκύδη [ην] νπζηαζηηθό (θξεκκύδηα)

 Σν θξεκκύδη έρεη έληνλε θαη ιίγν θαπηεξή γεύζε.
ι Σν βάδνπκε ζηηο ζαιάηεο σκό ή ην καγεηξεύνπκε.
ηαλ ην θαζαξίδνπκε, ηζνύδνπλ ηα κάηηα καο.
κ
♫ θξεκ-κύ-δη
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θξενπσιείν [ην] νπζηαζηηθό (θξενπσιεία)
 θξέαο

θξενπώιεο [ν] νπζηαζηηθό (θξενπώιεο)  θξέαο
θξέπα [ε] νπζηαζηηθό (θξέπεο)

 Ζ θξέπα είλαη κία πνιύ ιεπηή πίηα πνπ γίλεηαη
από δύκε κε απγά, γάια θαη ιίγν αιεύξη. Σελ
ηεγαλίδνπκε θαη ηε γεκίδνπκε κε θάηη γιπθό ή
αικπξό. Σελ ηπιίγνπκε ζε ξνιό ή ζηα ηέζζεξα.
♫ θξέ-πα

θξίθνο [ν] νπζηαζηηθό (θξίθνη)
- Πώο αιιηώο ιέκε ηνλ θξενπώιε; Σν θξενπσιείν;
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θξνθόδεηινο ----------------------------------------- θξύβσ--

α
β
γ
δ
θξνθόδεηινο [ν] νπζηαζηηθό (θξνθόδεηινη)
ε
 Ο θξνθόδεηινο είλαη έλα πνιύ κεγάιν εξπεηό
πνπ κνηάδεη κε ηεξάζηηα ζαύξα αιιά έρεη κεγάια
δ
ζαγόληα θαη πνιιά θαη κπηεξά δόληηα. Εεη ζε
πνηάκηα θαη ιίκλεο ζε πνιύ δεζηέο θαη πγξέο ρώξεο. ε
ζ
♫ θξν-θό-δεη-ινο  „ηα δώα‟
η
θξόθνο [ν] νπζηαζηηθό (θξόθνη)
θ
 Ο θξόθνο ηνπ απγνύ είλαη ην εζσηεξηθό θίηξηλν
 Ο θξίθνο είλαη ζηξνγγπιόο ζαλ δαρηπιίδη. Οη
αιπζίδεο είλαη θηηαγκέλεο από πνιινύο θξίθνπο.
♫ θξί-θνο

κέξνο ηνπ. ♫ θξό-θνο

θξόηνο [ν] νπζηαζηηθό (θξόηνη)

 Ο θξόηνο είλαη έλαο δπλαηόο ζύληνκνο ζόξπβνο
ζαλ ππξνβνιηζκόο.  Σν κσξό ηεο ζείαο
Καηεξίλαο ηξόκαμε από ηνπο θξόηνπο ησλ
θσηνβνιίδσλ ην Πάζρα θη άξρηζε λα θιαίεη.
 βξόληνο  ρεηξνθξνηώ ♫ θξό-ηνο

θξνπαζάλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θξνπαζάλ είλαη έλα γιπθό από ζθνιηάηα
ζε ζρήκα κηζνθέγγαξνπ. ♫ θξνπ-α-ζάλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε
ζηνλ πιεζπληθό αξηζκό.

θξύβσ, θξύβνκαη ξήκα (έθξπςα, ζα θξύςσ)

 ηαλ θξύβεηο θάηη, ην βάδεηο ζ‟ έλα κέξνο πνπ
θαλείο άιινο δε ζα ζθεθηεί λα ςάμεη γηα λα ην βξεη.
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--- θξπνιόγεκα ---------------------------------------- θξύνο
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 «Γηαηί κνπ έθξπςεο πσο είζαη άξξσζηνο,
Κώζηα;» ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα. Γηαηί ην
θξάηεζεο κπζηηθό;
 ηαλ θξύβεηο θάηη, ην ζθεπάδεηο γηα λα κε ην
δνπλ νη άιινη ή κπαίλεηο κπξνζηά ηνπ γηα λα κε
θαίλεηαη.  Σα ζύλλεθα έθξπςαλ ηνλ ήιην. Ση ζα
γηλόηαλ κε ηελ εθδξνκή;  θαλεξώλσ, δείρλσ
 Σν θξπθηό είλαη έλα παηρλίδη. Απηόο πνπ
ηα θπιάεη, ςάρλεη λα βξεη πνύ θξύθηεθαλ
νη άιινη. Ζ θξπςώλα είλαη ην κέξνο πνπ
θξύβνπκε θάηη. θξπθόο ♫ θξύ-βσ
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 θξπνινγώ

θξπνιόγεκα [ην] νπζηαζηηθό (θξπνινγήκαηα)
θξπνινγώ ξήκα (θξπνιόγεζα, ζα θξπνινγήζσ)
 ηαλ θξπνινγείο, θηεξλίδεζαη θαη ηξέρεη ε κύηε
ζνπ.  «Κξπνινγήζακε όινη ζηελ εθδξνκή, γηαηί
γίλακε κνύζθεκα από ηε βξνρή» είπε ν Ίγθιη.
 Πάζακε όινη θξπνιόγεκα. θξύν, θξπώλσ
♫ θξπ-ν-ιν-γώ

θξύνο, θξύα, θξύν επίζεην (θξύνη, θξύεο, θξύα)

 ηαλ θάηη είλαη θξύν, έρεη πνιύ ρακειή
ζεξκνθξαζία.  «Ζ ζάιαζζα είλαη πνιύ θξύα,
πάγσζαλ ηα πόδηα κνπ» θώλαμε ε Αζελά. «Κάλεη
πνιύ θξύν. Κξύσζα. Ση θξύν είλαη απηό!»
 παγσκέλνο, ςπρξόο  δεζηόο, ζεξκόο, θαπηόο
 Ζ Αζελά άξπαμε έλα θξύσκα θη όιν θηεξλίδεηαη.
 θξπνιόγεκα Δίλαη πνιύ θξπσκέλε. θξύν
 δέζηε θξπώλσ  δεζηαίλσ, δεζηαίλνκαη ♫ θξύ-νο
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θξύζηαιιν -----------------------------------------θξπώλσ--

θξύζηαιιν [ην] νπζηαζηηθό (θξύζηαιια)

 Σν θξύζηαιιν είλαη έλα πνιύ θαζαξό θαη
ιακπεξό γπαιί πνπ ην αγνξάδνπκε αθξηβά θαη πνπ
βγάδεη πνιύ επράξηζην ήρν, όηαλ ην ρηππάκε
ειαθξά κε θάηη ζθιεξό.  Ζ γηαγηά έδεημε ηα
πνηήξηα από θξύζηαιιν ζηελ Αζελά θαη ηεο
ππνζρέζεθε λα ηεο ηα δώζεη, όηαλ κεγαιώζεη.
 Ζ ζάιαζζα ήηαλ θξύζηαιιν ζήκεξα. Λακπεξή,
θαζαξή, ήξεκε θαη θξύα. ♫ θξύ-ζηαι-ιν

θξπθόο, θξπθή, θξπθό επίζεην (θξπθνί, θξπθέο,
θξπθά)
 ηαλ θάηη είλαη θξπθό, δε θαίλεηαη θαη θαλείο δελ
μέξεη πσο ππάξρεη.  ,ηη θάλεη ν θύξηνο Μηράιεο
ην θξαηάεη θξπθό.  κπζηηθόο  θαλεξόο
 Καξθώλεη θάηη θξπθά, δε ζέιεη λα ην κάζνπλ νη
γείηνλεο.  θαλεξά θξύβσ ♫ θξπ-θόο

θξπθηό [ην] νπζηαζηηθό  θξύβσ
θξπςώλα [ε] νπζηαζηηθό (θξπςώλεο)  θξύβσ
θξύσκα [ην] νπζηαζηηθό (θξπώκαηα)  θξύνο
θξπώλσ ξήκα (θξύσζα, ζα θξπώζσ)  θξύνο
- Δίκαη ην αληίζεην ηνπ δεζηόο. Ση είκαη;
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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--- θηήκα ------------------------------------------ θπβέξλεζε
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θηήκα [ην] νπζηαζηηθό (θηήκαηα)

 Σν θηήκα είλαη έλα θνκκάηη γεο πνπ αλήθεη ζε
θάπνηνλ θαη πνπ αλ ζέιεη, κπνξεί λα ην
θαιιηεξγήζεη. ♫ θηή-κα

θηελίαηξνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θηελίαηξνη)
 θηήλνο

θηήλνο [ην] νπζηαζηηθό (θηήλε)

 Παιηόηεξα ηα κεγάια δώα ηα έιεγαλ θηήλε.
ήκεξα ιέκε όηη θάπνηνο είλαη θηήλνο γηα λα
δείμνπκε πσο ζπκπεξηθέξεηαη πάξα πνιύ άζρεκα,
ι ζαλ δών.  Ο θηελίαηξνο είλαη ν γηαηξόο πνπ
θξνληίδεη ηα δώα. Ο θηελνηξόθνο έρεη δώα πνπ ηα
κ ηξέθεη γηα ην γάια θαη ην θξέαο ηνπο. ♫ θηή-λνο
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θηελνηξόθνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θηελνηξόθνη)
 θηήλνο

θηίδσ ξήκα (έθηηζα, ζα θηίζσ)  ρηίδσ
θηίξην [ην] νπζηαζηηθό (θηίξηα)
 Σα ζπίηηα, ηα ζρνιεία, νη εθθιεζίεο θαη ην
δεκαξρείν είλαη θηίξηα. Δίλαη κεγάιεο θαηαζθεπέο
πνπ ηηο έρνπκε ρηίζεη κε ηζηκέλην θη άιια πιηθά
 Σν γξαθείν ηνπ θπξίνπ Γηάλλε βξίζθεηαη ζ‟ έλα
κεγάιν θηίξην κε πνιινύο νξόθνπο. ♫ θηί-ξη-ν

θπβέξλεζε [ε] νπζηαζηηθό (θπβεξλήζεηο)
 θπβεξλώ
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θπβεξλήηεο ----------------------------------------- θύθινο--

θπβεξλήηεο [ν] νπζηαζηηθό (θπβεξλήηεο)
 θπβεξλώ

θπβεξλώ θαη θπβεξλάσ ξήκα (θπβέξλεζα, ζα

θπβεξλήζσ)
 ηαλ θάπνηνο θπβεξλάεη κία ρώξα, είλαη
ππεύζπλνο γη‟ απηήλ, είλαη ν αξρεγόο ηεο.
 ηαλ θάπνηνο θπβεξλάεη έλα θαξάβη ή έλα
αεξνπιάλν, ην νδεγεί εθεί πνπ πξέπεη λα πάεη.
 ινη καδί νη άλζξσπνη πνπ θπβεξλνύλ κία ρώξα
ιέγνληαη θπβέξλεζε. Ο θπβεξλήηεο ελόο πινίνπ
είλαη ν θαπεηάληνο ηνπ. ♫ θπ-βεξ-λώ

θύβνο [ν] νπζηαζηηθό (θύβνη)
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ι
 Ο θύβνο είλαη έλα ζηεξεό ζώκα κε έμη ίζεο
κ
ηεηξάγσλεο πιεπξέο. Σν δάξη είλαη έλαο θύβνο.
λ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ κε δύν
μ
θύβνπο δάραξεο. ♫ θύ-βνο  „ηα ζρήκαηα‟
ν
θπδώλη [ην] νπζηαζηηθό (θπδώληα)
π
 Σν θπδώλη είλαη έλα ζηξνγγπιό ρλνπδσηό
ξ
θξνύην κε ζθνύξν θίηξηλν ρξώκα. Ζ γεύζε ηνπ δελ
είλαη νύηε γιπθηά νύηε πηθξή, αιιά μηλνύηζηθε.
ζ
 Ο θύξηνο Μηράιεο ηξώεη ην θπδώλη ςεηό κε
η
δάραξε θαη θαλέια.  Σν δέληξν πνπ θάλεη ηα
π
θπδώληα είλαη ε θπδσληά. ♫ θπ-δώ-λη
θ
θύθινο [ν] νπζηαζηηθό (θύθινη)
ρ
 Ο θύθινο είλαη έλα ζηξνγγπιό ζρήκα πνπ κνηάδεη
ς
κε δαρηπιίδη ή κε ξόδα.  Ο Ίγθιη έθηηαμε έλαλ
θύθιν κε ην κνιύβη ηνπ. ♫ θύ-θινο  „ηα ζρήκαηα‟ σ
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--- θπθινθνξία ------------------------------------- θπιηθείν
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θπθινθνξία [ε] νπζηαζηηθό (θπθινθνξίεο)
 θπθινθνξώ

θπθινθνξώ ξήκα (θπθινθόξεζα, ζα

θπθινθνξήζσ)
 ηαλ έλα απηνθίλεην θπθινθνξεί, θηλείηαη ζηνπο
δξόκνπο.
 ηαλ θπθινθνξείο ζηελ πόιε ή ζην ρσξηό,
βγαίλεηο έμσ θαη πεξπαηάο.
 ηαλ ην αίκα θπθινθνξεί ζηηο θιέβεο, θπιάεη ζ‟
απηέο.  Ο θώδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο κάο ιέεη
πώο πξέπεη λα θπθινθνξνύλ ζηνπο δξόκνπο νη
άλζξσπνη θαη η‟ απηνθίλεηα. ♫ θπ-θιν-θν-ξώ
ι Γεο θώδηθαο
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θύθλνο [ν] νπζηαζηηθό (θύθλνη)

 Ο θύθλνο είλαη έλα ιεπθό όκνξθν πνπιί κε ςειό
ιαηκό πνπ δεη ζηηο ιίκλεο.  Ο ζείνο Σάθεο
δηεγήζεθε ζηελ Αζελά ην παξακύζη κε ην
αζρεκόπαπν πνπ έγηλε θύθλνο. ♫ θύ-θλνο

θπιηέκαη ξήκα (θπιίζηεθα, ζα θπιηζηώ)

 ηαλ θπιηέζαη ζηα ρώκαηα, έρεηο μαπιώζεη θάησ
θαη γπξλάο από ηε κία θαη από ηελ άιιε πιεπξά.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά θπιίζηεθαλ ζηελ άκκν
θαη γύξηζαλ ζην ζπίηη γεκάηνη ρώκαηα.
 θπιώ ♫ θπ-ιηέ-καη

θπιηθείν [ην] νπζηαζηηθό (θπιηθεία)

 ην θπιηθείν κπνξείο λ‟ αγνξάζεηο θάηη λα θαο ή
Μέζα κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε θνξώ. Ση θάλσ;
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θύιηλδξνο---------------------------------------- θπλεγεηό--

α
β
γ
θύιηλδξνο [ν] νπζηαζηηθό (θύιηλδξνη)
 Σν θνπηί ηεο πνξηνθαιάδαο είλαη έλαο θύιηλδξνο, δ
ε
έρεη ην ζρήκα ηνπ θπιίλδξνπ. ♫ θύ-ιηλ-δξνο
 „ηα ζρήκαηα‟
δ
ε
θπιώ θαη θπιάσ ξήκα (θύιεζα, ζα θπιήζσ)
ζ
 ηαλ έλα πξάγκα θπιάεη ζε κία επηθάλεηα,
θηλείηαη ζπλέρεηα πξνο ηα κπξνζηά θαη γύξσ από
η
ηνλ εαπηό ηνπ.  Σν δαρηπιίδη ηεο Αιίθεο θύιεζε
θ
ζην πάησκα. Ακέζσο έηξεμε ν Κώζηαο λα ην
ζεθώζεη.
ι
 Ζ Αζελά ήηαλ ηόζν ιππεκέλε, πνπ από ηα κάηηα
κ
ηεο θπινύζαλ δάθξπα. Έηξεραλ δάθξπα.
λ
 Ζ κέξα θύιεζε ήζπρα. Πέξαζε ρσξίο θαζαξίεο.
 θπιηέκαη, θπιηόκελεο ζθάιεο ♫ θπ-ιώ
μ
ν
θύκα [ην] νπζηαζηηθό (θύκαηα)
π
 ηαλ θπζάεη αέξαο, ε ζάιαζζα έρεη θύκαηα. Σν
θύκα είλαη ε κάδα ηνπ λεξνύ πνπ αλεβνθαηεβαίλεη.
ξ
 ηαλ έξρεηαη έλα θύκα θαθνθαηξίαο, ν θαηξόο
ζ
ραιάεη γηα ιίγν.  ηαλ ε ζεκαία θπκαηίδεη από ηνλ
αέξα, θνπληέηαη όπσο ε ζάιαζζα πνπ θάλεη θύκαηα. η
π
Σα θπκαηηζηά καιιηά δελ είλαη ίζηα αιιά κνηάδνπλ
κε θύκαηα. ♫ θύ-κα  „ν θαηξόο‟
θ
θπκαηίδσ ξήκα (θπκάηηζα, ζα θπκαηίζσ)  θύκα ρ
ς
θπλεγεηό [ην] νπζηαζηηθό (θπλεγεηά)  θπλεγώ σ
λα πηεηο. Κπιηθεία ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, ζηνλ
ζηαζκό ή ζην κέξνο πνπ δνπιεύνπκε. ♫ θπ-ιη-θεί-ν
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--- θπλήγη -------------------------------------- θππειινύρνο
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θπλήγη [ην] νπζηαζηηθό (θπλήγηα)  θπλεγώ
θπλεγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θπλεγνί)  θπλεγώ
θπλεγώ θαη θπλεγάσ ξήκα (θπλήγεζα, ζα

θπλεγήζσ)
 ηαλ θπλεγάο θάπνηνλ, ηξέρεηο
από πίζσ ηνπ γηα λα ηνλ πηάζεηο.
 ηαλ θάπνηνο θπλεγάεη, ε δνπιεηά ηνπ ή ην ρόκπη
ηνπ είλαη λα ζθνηώλεη άγξηα δώα.
 ην θπλεγεηό ηα παηδηά θπλεγνύλ ην έλα ην άιιν.
Έλαο θπλεγόο θπλεγάεη δώα, πεγαίλεη δειαδή γηα
θπλήγη. ♫ θπ-λε-γώ

θππαξίζζη [ην] νπζηαζηηθό (θππαξίζζηα)

 Σν θππαξίζζη είλαη έλα ςειό δέληξν κε ίζην
θνξκό θαη πινύζηα πξάζηλα θύιια.
 ηαλ θάπνηνο είλαη πνιύ ςειόο, ιέκε πσο είλαη
ζαλ θππαξίζζη. ♫ θπ-πα-ξίζ-ζη

θύπειιν [ην] νπζηαζηηθό (θύπειια)

 Σν θύπειιν είλαη έλα ρακειό θαη θαξδύ δνρείν
κε ρεξνύιη γηα λα πίλεηο γάια, θαθέ ή ηζάη.
 θνύπα
 Κύπειιν ιέκε θαη ην βξαβείν πνπ παίξλεη ν
ληθεηήο ζ‟ έλαλ δηαγσληζκό.  Κππειινύρνο είλαη
ε νκάδα πνπ παίξλεη ην θύπειιν.
♫ θύ-πει-ιν Γεο βξαβείν

θππειινύρνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θππειινύρνη)
 θύπειιν

140 / 226

θπξηεύσ ---------------------------------------------- θπξηόο--

θπξηεύσ ξήκα (θπξίεπζα, ζα θπξηεύζσ)
 θύξηνο

θύξηνο, θύξηα, θύξην επίζεην (θύξηνη, θύξηεο,

θύξηα)
 ηαλ θάηη είλαη θύξην, είλαη κεγαιύηεξν ή πην
ζεκαληηθό ζε ζρέζε κε άιια.  Σν θύξην
πξόβιεκα ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε ήηαλ λα βξεζεί ν
δηαξξήθηεο ηνπ καγαδηνύ ηνπ.  ζεκαληηθόο,
βαζηθόο
 Κύξηα ιέγνληαη ηα νλόκαηα ησλ αλζξώπσλ θαη
ησλ ηόπσλ.  Σν όλνκα «Μαξγαξίηα» είλαη έλα
θύξην όλνκα.  Σεο Αζελάο ηεο αξέζεη θπξίσο ε
δσγξαθηθή, δειαδή ε δσγξαθηθή ηεο αξέζεη
πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε άιιν. ♫ θύ-ξη-νο

θύξηνο [ν], θπξία [ε] νπζηαζηηθό (θύξηνη, θπξίεο)

 ήκεξα ήξζαλ ζην ζπίηη ν θύξηνο Γεκήηξεο θαη
κία θπξία από ην δηπιαλό καγαδί.
 Κπξία ιέκε ηε δαζθάια καο ζην ζρνιείν θαη
θύξην ηνλ δάζθαιό καο.
 Ο θύξηνο ελόο ζπηηηνύ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ.
 ηαλ ν ζηξαηόο θπξηεύεη κία πόιε, πνιεκάεη θαη
ηελ θάλεη δηθή ηνπ, ηελ θαηαθηά. ♫ θύ-ξη-νο

θπξηόο, θπξηή, θπξηό επίζεην (θπξηνί, θπξηέο,

θπξηά)
 ηαλ θάηη είλαη θπξηό, θάλεη κία θακπύιε πξνο
ηα έμσ. Κπξηό ιέκε θαη θάηη πνπ κνηάδεη κε
Πνηα άιια θύξηα νλόκαηα μέξεηο;
141 / 226-227

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

--- θύηηαξν ------------------------------------------- θσδηθόο
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θακπνύξα.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε έρεη θπξηή
κύηε.  θνίινο ♫ θπξ-ηόο

θύηηαξν [ην] νπζηαζηηθό (θύηηαξα)  Σν θύηηαξν
είλαη ην κηθξόηεξν κέξνο ηνπ ζώκαηνο όισλ ησλ
δσληαλώλ νξγαληζκώλ. ♫ θύη-ηα-ξν

θπςέιε [ε] νπζηαζηηθό (θπςέιεο)

 Κπςέιε ιέκε ην κέξνο όπνπ κέλνπλ νη κέιηζζεο
θαη θηηάρλνπλ ην κέιη ηνπο.
 Κπςέιε ιέκε θαη όιεο ηηο κέιηζζεο πνπ κέλνπλ
ζην ίδην κέξνο. ♫ θπ-ςέ-ιε

θώδηθαο [ν] νπζηαζηηθό (θώδηθεο)

 Ο θώδηθαο είλαη κία νκάδα από ζύκβνια ή
γξάκκαηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ζηέιλνπκε
κελύκαηα.  Σα ζήκαηα Μνξο είλαη έλαο θώδηθαο
επηθνηλσλίαο.  Ο ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο είλαη
έλαο αξηζκόο, δηαθνξεηηθόο γηα θάζε πόιε πνπ ηνλ
γξάθεηο ζηε δηεύζπλζή ζνπ. Γξάθεηαη θαη Σ.Κ. Ο
θώδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο είλαη θαλόλεο γηα
ηνπο πεδνύο θαη ηνπο νδεγνύο. Γξάθεηαη θαη Κ.Ο.Κ.
♫ θώ-δη-θαο Γεο θπθινθνξία

θσδηθόο [ν] νπζηαζηηθό (θσδηθνί)

 Ο θσδηθόο είλαη έλαο αξηζκόο πξηλ από έλα
- Πνηνο είλαη ν δηθόο ζνπ ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο;
…………………………………
- Πνηνο είλαη ν θσδηθόο ηειεθώλνπ ηεο πεξηνρήο
πνπ κέλεηο; ……………………………………………
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θώινο -------------------------------------------- θσπειάηεο --

α
β
γ
θώινο [ν] νπζηαζηηθό (θώινη)
δ
 Ο θώινο είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο θάησ
από ηε κέζε ζνπ. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε ε
απηή όηαλ κηιάκε κε ηνπο θίινπο καο θαη όρη όηαλ
δ
γξάθνπκε.  πνπόο, πηζηλόο  ηαλ θάλεηο
ε
θσινηνύκπα, έρεηο ηα ρέξηα ζην πάησκα θαη ηα
πόδηα ςειά θαη γπξλάο από ηελ άιιε κεξηά.
ζ
♫ θώ-ινο
η
θ
θσκσδία [ε] νπζηαζηηθό (θσκσδίεο)
 Ζ θσκσδία είλαη κία ηαηλία ή έλα ζίξηαι πνπ ζε
ι
θάλεη λα γειάο.  ηξαγσδία  Έλαο θσκηθόο
κ
εζνπνηόο παίδεη ζε θσκσδίεο. ♫ θσ-κσ-δί-α
λ
θώλνο [ν] νπζηαζηηθό (θώλνη)
μ
 Ο θώλνο είλαη έλα ζηεξεό ζρήκα. Σν ρσλάθη ηνπ
ν
παγσηνύ θαη ην θαπέιν ηεο κάγηζζαο είλαη θώλνη.
π
♫ θώ-λνο  „ηα ζρήκαηα‟
ξ
θσπειάηεο [ν], θσπειάηξηα [ε] νπζηαζηηθό
ζ
(θσπειάηεο, θσπειάηξηεο)
η
 Ο θσπειάηεο είλαη έλαο αζιεηήο πνπ θνπλάεη ηα
π
θνππηά ζε κία βάξθα, δειαδή θσπειαηεί.
 Κσπειαζία είλαη ην άζιεκα πνπ θάλεη ν
θ
θσπειάηεο, όηαλ θσπειαηεί. θνππί
ρ
♫ θσ-πε-ιά-ηεο
ς
- Λέκε θαη ε θσπειάηηζζα.
σ
ηειεθσληθό λνύκεξν, δηαθνξεηηθόο γηα θάζε πόιε ή
ρσξηό. ♫ θσ-δη-θόο
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