ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
Η . Σ . Τ . Δ . « Γ Η Ο Φ ΑΝ Σ Ο  »

Αγγειηθή Δπζπκίνπ Ζιίαο Γήκνο
Μαξία Μεηζηάθε Ηνπιία Αληύπα
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Μαξία Μεηζηάθε Ηνπιία Αληύπα
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Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Γεκήηξηνο Βιάρνο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ

Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθό θαη ην
Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Σύπαο

ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ

ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

Πξνέιεπζε Υάξηε ηεο Διιάδαο
«Γλσξίδσ ηελ Διιάδα» Γεσγξαθία Δ΄ Γεκνηηθνύ,
Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηιίσλ, Έθδνζε Γ΄,
Αζήλα 2005

ηαβάλη ----------------------------------------------------- ηάδσ--

Ση
ταβάνι [ην] νπζηαζηηθό (ηαβάληα)

 Σν ηαβάλη είλαη ην κέξνο ηνπ δσκαηίνπ πνπ είλαη
πάλσ από ην θεθάιη ζνπ.  νξνθή  πάησκα
♫ ηα-βά-λη

ηαβέξλα [ε] νπζηαζηηθό (ηαβέξλεο)

 Ζ ηαβέξλα είλαη έλα ιατθό εζηηαηόξην πνπ
πξνζθέξεη θαγεηό θαη πνηό.  ςαξνηαβέξλα
♫ ηα-βέξ-λα

ηάβιη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηάβιη είλαη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη πνπ
παίδεηαη κε δύν δάξηα θαη ηξηάληα
πνύιηα. ♫ ηά-βιη
- Ζ ιέμε ηάβιη δε ρξεζηκνπνηείηαη
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ηαγέξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηαγέξ είλαη κία θνύζηα θη έλα ζαθάθη από ην
ίδην ύθαζκα πνπ θνξηνύληαη καδί. ♫ ηα-γέξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ηάδσ ξήκα (έηαμα, ζα ηάμσ)

 ηαλ ηάδεηο ζε θάπνηνλ θάηη, ηνπ ην ππόζρεζαη.
 «Ο κπακπάο κνύ έηαμε λα πάκε καδί γηα κπάια
αιιά ην μέραζε!» είπε ν Κώζηαο.
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--- ηαΐδσ ----------------------------------------------- ηαηξηάδσ
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 ηαλ ηάδεηο θάηη ζηνλ Θεό ή ηνπο Αγίνπο,
ππόζρεζαη λα ηνπο ην αθηεξώζεηο.
 Ζ ζεία ηνπ θύξηνπ Μηράιε έθαλε ηάκα κία
ιακπάδα ζαλ ην κπόη ηεο. ♫ ηά-δσ

ηαΐδσ ξήκα (ηάηζα, ζα ηαΐζσ)

 ηαλ ηαΐδεηο θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο λα θάεη.
 Σν κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο ζέιεη ηάηζκα θάζε
ηξεηο ώξεο. ♫ ηα-ΐ-δσ

ηαηλία [ε] νπζηαζηηθό (ηαηλίεο)

 Ζ ηαηλία είλαη έλα έξγν πνπ βιέπεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ζηελ ηειεόξαζε.  θηικ
 Σαηλία ιέκε θαη κία καθξόζηελε ινπξίδα από
ραξηί ή ύθαζκα.  Ο θύξηνο Γηάλλεο έθιεηζε ην
θνπηί κε κία θνιιεηηθή ηαηλία.  θνξδέια ♫ ηαη-λί-α

ηαίξη [ην] νπζηαζηηθό  ηαηξηάδσ
ηαηξηάδσ ξήκα (ηαίξηαμα θαη ηαίξηαζα,

ζα ηαηξηάμσ θαη ζα ηαηξηάζσ)
 ηαλ δύν πξάγκαηα ηαηξηάδνπλ, ζπλήζσο
κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκε καδί
ζαλ ζύλνιν.
 «Απηή ε θόθθηλε ηζάληα ηαηξηάδεη κε ηα θόθθηλα
παπνύηζηα κνπ» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 «Γε κνπ ηαηξηάδεη απηό ην θόξεκα!» είπε ε ζεία
Έιιε. Γε κνπ πάεη. «Με παραίλεη!» ζπλέρηζε.
 ηαλ δελ ηαηξηάδεηο κε θάπνηνλ, δελ έρεηε ίδην
ραξαθηήξα, δελ έρεηε ίδηεο ηδέεο.  Υζεο ε Αζελά
δελ έβξηζθε ην ηαίξη ηεο θάιηζαο ηεο. Έηζη θόξεζε
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ηαθνύλη ----------------------------------------- ηαιαηπσξώ-δύν θάιηζεο πνπ δελ ήηαλ θαη ηόζν ηαηξηαζηέο.
Ήηαλ παξάηαηξεο. ♫ ηαη-ξηά-δσ

ηαθνύλη [ην] νπζηαζηηθό (ηαθνύληα)

 Σν ηαθνύλη είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ παπνπηζηνύ
καο. Δθεί παηάεη ε θηέξλα ηνπ πνδηνύ καο.
Σα ηαθνύληα είλαη θηηαγκέλα από ιάζηηρν,
μύιν ή δέξκα θαη βγαίλνπλ ζε δηάθνξα
ζρέδηα. ♫ ηα-θνύ-λη

ηαθηηθόο, ηαθηηθή, ηαθηηθό επίζεην (ηαθηηθνί,
ηαθηηθέο, ηαθηηθά)  ηάμε

ηαθηνπνηώ, ηαθηνπνηνύκαη ξήκα (ηαθηνπνίεζα,

ζα ηαθηνπνηήζσ)
 ηαλ ηαθηνπνηείο ηα πξάγκαηά ζνπ, ηα
ηνπνζεηείο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε.
 ζπκκαδεύσ, ζπγπξίδσ  Κάζε άββαην ν
Κώζηαο θαη ε Αζελά ηαθηνπνηνύλ ην δσκάηηό ηνπο.
Φξνληίδνπλ λα είλαη ηαθηνπνηεκέλν.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο είπε πσο ζα ηαθηνπνηήζεη ην
δήηεκα ηεο εθδξνκήο. Θα θαλνλίζεη πνύ ζα πάλε
θαη πνύ ζα κείλνπλ.  ξπζκίδσ, θαλνλίδσ
 ηαθηνπνίεζε ♫ ηα-θην-πνη-ώ

ηαιαηπσξώ, ηαιαηπσξνύκαη ξήκα
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(ηαιαηπώξεζα, ζα ηαιαηπσξήζσ)
θ
 ηαλ ηαιαηπσξείο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα πνλά ή
ρ
λα ζηελνρσξηέηαη. Σνλ θάλεηο λα ππνθέξεη.
 Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο ηαιαηπσξνύλ ζπρλά
ς
ηα δώα: ηνπο ηξαβνύλ ηελ νπξά.
σ
 «Με ηαιαηπώξεζε απηή ε άζθεζε κέρξη λα ηε
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--- ηαιέλην ----------------------------------------------- ηακίαο

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η

ιύζσ!» είπε ε Αζελά ζηελ θπξία Μαξγαξίηα.
Με παίδεςε.  θνπξάδσ, παηδεύσ, βαζαλίδσ,
ηπξαλλώ  αλαθνπθίδσ, μεθνπξάδσ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έδεζε κία θνβεξή ηαιαηπσξία
πεξηκέλνληαο δύν ώξεο όξζηνο ζηελ νπξά ζηελ
ηξάπεδα. ♫ ηα-ιαη-πσ-ξώ

ηαιέλην [ην] νπζηαζηηθό (ηαιέληα)

 ηαλ έρεηο έλα ηαιέλην, κπνξείο λα θάλεηο θάηη
πνιύ θαιά. ινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη κ‟ έλα
ηαιέλην.  Ζ Αζελά έρεη ην ηαιέλην ηεο ζείαο ηεο:
δσγξαθίδεη πνιύ όκνξθα.  ράξηζκα
 Σαιέλην ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ έρεη ηαιέλην.
♫ ηα-ιέ-λην

ηαιθ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηαιθ είλαη κία άζπξε αξσκαηηθή ζθόλε πνπ
ηε βάδνπκε ζην δέξκα καο.
Σαιθ βάδνπκε ζπρλά ζηα κσξά. ♫ ηαιθ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηακείν [ην] νπζηαζηηθό (ηακεία)

 Σν ηακείν είλαη έλα θνπηί ή έλα ζπξηάξη όπνπ
θπιάκε ηα ρξήκαηα.
π
 Σακείν ιέκε θαη ην γξαθείν πνπ είλαη ππεύζπλν
θ γηα ηηο πιεξσκέο.  Ο Κώζηαο είλαη θέηνο ν
ρ ηακίαο ηεο ηάμεο ηνπ: καδεύεη όια ηα ρξήκαηα πνπ
ηνπ δίλνπλ θάζε κήλα νη ζπκκαζεηέο ηνπ. ♫ ηα-κεί-ν

ς
σ ηακίαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ηακίεο)  ηακείν
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ηακπέια -------------------------------------------------- ηάμε--

ηακπέια [ε] νπζηαζηηθό (ηακπέιεο)

 Ζ ηακπέια είλαη κία επηθάλεηα από μύιν, ραξηί ή
πιαζηηθό πνπ γξάθεη έλα κήλπκα γηα λα
πιεξνθνξεί ηνλ θόζκν γηα θάηη. Σακπέιεο έρνπλ
απέμσ ηα καγαδηά.  Σν καγαδί ηνπ θπξίνπ
Γεκήηξε έρεη πάλσ από ηελ είζνδν κία ηακπέια
πνπ γξάθεη ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ.  πηλαθίδα, επηγξαθή
♫ ηα-κπέ-ια

ηακπιό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηακπιό είλαη έλαο πίλαθαο πνπ έρεη πάλσ ηνπ
θνπκπηά ή όξγαλα γηα λα ειέγρνπκε κ‟ απηά ηηο
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.  Ζ Αζελά θνίηαδε ην
ηεξάζηην ηακπιό ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ζην
γξαθείν ηνπ κπακπά ηεο.  πίλαθαο
 Σακπιό ιέκε θαη ηελ ηεηξάγσλε επηθάλεηα πνπ
είλαη πίζσ από ην θαιάζη ηνπ κπάζθεη. ♫ ηα-κπιό
ηαλάιηα [ε] νπζηαζηηθό (ηαλάιηεο)
 Ζ ηαλάιηα είλαη έλα εξγαιείν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ηξαβάκε θαη λα βγάδνπκε ηα
θαξθηά.  δαγθάλα, ηζηκπίδα ♫ ηα-λά-ιηα
 „ηα εξγαιεία‟

ηάμε [ε] νπζηαζηηθό (ηάμεηο)

 Ζ ηάμε ζνπ είλαη ν ρώξνο όπνπ θάλεηο κάζεκα
ζην ζρνιείν.
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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--- ηαμί -------------------------------------------------ηαμηδεύσ
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 Σάμε ιέκε θαη ην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ
πξέπεη λα δηδαζθόκαζηε ζε κία ρξνληά.
 Ζ έθηε ηάμε είλαη ε πην δύζθνιε απ‟ όιεο
ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ.
 Σάμε είλαη όκσο θαη όινη νη καζεηέο πνπ
παξαθνινπζνύλ ηα ίδηα καζήκαηα γηα κία ρξνληά.
 ιε ε ηξίηε ηάμε επηζθέθηεθε ην κνπζείν.
 ηαλ όια ηα πξάγκαηα ζην δσκάηηό ζνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζηε ζέζε ηνπο, ππάξρεη ηάμε.
 αθαηαζηαζία  Ο Κώζηαο είλαη πνιύ ηαθηηθόο,
πάληνηε έρεη ηάμε κέζα ζην δσκάηηό ηνπ.
 άηαθηνο, αθαηάζηαηνο ηαθηνπνηώ ♫ ηά-με
 „ζην ζρνιείν‟

ηαμί [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηαμί είλαη έλα απηνθίλεην πνπ καο κεηαθέξεη
όπνπ ζέινπκε θη εκείο πιεξώλνπκε γη‟ απηό ηνλ
νδεγό.  Ο νδεγόο ηνπ ηαμί, ιέγεηαη ηαμηηδήο.
♫ ηα-μί  „ε πόιε‟
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηαμηδεύσ ξήκα (ηαμίδεςα, ζα ηαμηδέςσ)

 ηαλ ηαμηδεύεηο, πεγαίλεηο από ηνλ ηόπν πνπ
κέλεηο ζ‟ έλαλ άιιν ηόπν θαη κέλεηο εθεί γηα θάπνην
ρξνληθό δηάζηεκα.
 «Πνύ ηαμηδεύεηο πάιη, Αζελά;» θώλαμε ε
δαζθάια. Πνύ γπξλάεη ην κπαιό ζνπ; Γηαηί είζαη
αθεξεκέλε;  Σνπ ζείνπ Σάθε ηνπ αξέζνπλ πνιύ
ηα ηαμίδηα. Δίλαη έλαο πξόζπκνο ηαμηδηώηεο. Ο
ζείνο Σάθεο έρεη έλα κεγάιν ηαμηδησηηθό γξαθείν
ζην Ζξάθιεην. ♫ ηα-μη-δεύ-σ
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ηαμίδη ---------------------------------------------------- ηάπεξ--

α
β
γ
ηαμηδηώηεο [ν], ηαμηδηώηηζζα [ε] νπζηαζηηθό
(ηαμηδηώηεο, ηαμηδηώηηζζεο)  ηαμηδεύσ
δ
ηαμηηδήο [ν], ηαμηηδνύ [ε] νπζηαζηηθό (ηαμηηδήδεο) ε
δ
 ηαμί
ε
ηάπα [ε] νπζηαζηηθό (ηάπεο)
ζ
 Ζ ηάπα είλαη έλα θνκκάηη από μύιν ή θειιό,
η
ζπλήζσο ζηξνγγπιό γηα λα βνπιώλνπκε έλα
θ
άλνηγκα.  Ο ζείνο Αιέθνο έβγαιε ηελ ηάπα γηα λ‟
αδεηάζεη ηελ κπαληέξα. ♫ ηά-πα
ι
κ
ηαπεηλόο, ηαπεηλή, ηαπεηλό επίζεην (ηαπεηλνί,
λ
ηαπεηλέο, ηαπεηλά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ηαπεηλόο, δελ
μ
ππεξεθαλεύεηαη θαη δελ έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ
ν
εαπηό ηνπ.  ζεκλόο
 Σαπεηλό ιέκε θαη θάηη αζήκαλην ή θάηη πνπ δε καο π
εληππσζηάδεη.  Οη επηά λάλνη δνύζαλ ζ‟ έλα
ξ
κηθξό ηαπεηλό ζπηηάθη.  ηαλ ηαπεηλώλνπκε
ζ
θάπνηνλ, ηνλ πξνζβάιινπκε κε πνιύ άζρεκν
η
ηξόπν. ♫ ηα-πεη-λόο

ηαμίδη [ην] νπζηαζηηθό (ηαμίδηα)  ηαμηδεύσ

ηαπεηλώλσ ξήκα (ηαπείλσζα, ζα ηαπεηλώζσ)
 ηαπεηλόο

ηάπεξ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν ηάπεξ είλαη έλα πιαζηηθό ή γπάιηλν δνρείν
κε θαπάθη όπνπ βάδνπκε ηα ηξόθηκα γηα λα κέλνπλ
11 / 447-448

π
θ
ρ
ς
σ

--- ηαπεηζαξία---------------------------------- ηαξαθνπλώ
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θξέζθα. ♫ ηά-πεξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

π
θ
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ς
σ

ηαξαθνπλώ θαη ηαξαθνπλάσ, ηαξαθνπληέκαη

ηαπεηζαξία [ε] νπζηαζηηθό (ηαπεηζαξίεο)

 Σαπεηζαξία ιέκε ην θάιπκκα από ραξηί ή
πιαζηηθό πνπ βάδνπκε ζηελ επηθάλεηα ελόο ηνίρνπ
γηα λα ηνλ θάλνπκε πην όκνξθν.
 Με ηαπεηζαξία ληύλνπκε θαη ηνπο θαλαπέδεο θαη
ηηο θαξέθιεο. Ζ ηαπεηζαξία είλαη από ύθαζκα,
δέξκα ή πιαζηηθό. ♫ ηα-πε-ηζα-ξί-α

ηαξάδσ, ηαξάδνκαη ξήκα (ηάξαμα, ζα ηαξάμσ)

ηαλ θάπνηνο ή θάηη καο ηαξάδεη, καο
ηαξαθνπλά.  Ζ Αζελά ηάξαμε κ‟ έλα μύιν ην λεξό
ηεο πηζίλαο.
 ηαλ θάηη καο ηαξάδεη, καο αλαζηαηώλεη ή καο
ηαιαηπσξεί. Πξνθαιεί ηαξαρή.  Ζ εμαθάληζε ηεο
Ρνδαιίαο ηάξαμε πνιύ ηελ Αζελά.  αλαζηαηώλσ,
ηξνκάδσ  εξεκώ, θαζεζπράδσ  Ζ Αζελά δελ
ήζειε λα θάλεη κπάλην. Ζ ζάιαζζα ήηαλ πνιύ
ηαξαγκέλε, γηαηί θπζνύζε πνιύ. Ο Νίθνο είλαη
κεγάινο ηαξαμίαο, δεκηνπξγεί ζπρλά θαζαξίεο,
είλαη δειαδή ηαξαρνπνηόο. ηαξαρή ♫ ηα-ξά-δσ
ξήκα (ηαξαθνύλεζα, ζα ηαξαθνπλήζσ)
 ηαλ ηαξαθνπλάο θάπνηνλ, ηνλ θνπλάο δπλαηά.
 Ο Κώζηαο έπηαζε ηελ Αζελά από ηνπο ώκνπο θαη
ηελ ηαξαθνύλεζε δπλαηά γηα λα μππλήζεη.
 ηαξάδσ  εξεκώ ♫ ηα-ξα-θνπ-λώ
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ηαξάηζα ---------------------------------------------- ηαύξνο--

ηαξάηζα [ε] νπζηαζηηθό (ηαξάηζεο)
 Ζ ηαξάηζα είλαη ε επίπεδε ζηέγε ελόο θηηξίνπ.
Δίλαη ζηξσκέλε κε ηζηκέλην ή πιάθεο.
 Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε απιώλεη ηα ξνύρα ηεο
ζηελ ηαξάηζα. ♫ ηα-ξά-ηζα

ηάξηα [ε] νπζηαζηηθό (ηάξηεο)
 Ζ ηάξηα είλαη ζαλ ζηξνγγπιή αλνηρηή πίηα πνπ
είλαη θηηαγκέλε από κία ζθηρηή δύκε. Αλ είλαη
γιπθηά, έρεη γέκηζε από θξέκα θαη θξνύηα ή
καξκειάδα. Αλ είλαη αικπξή, ηε γεκίδνπκε κε ηπξί
θαη άιια πιηθά. ♫ ηάξ-ηα

ηάζε [ε] νπζηαζηηθό (ηάζεηο)
 Ο Νίθνο έρεη ηελ ηάζε λα ιέεη αζηεία, θαη όινη λα
γεινύλ. πλήζσο ιέεη αζηεία.
 ηαλ πέθηεη ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο, δελ έρνπκε
ξεύκα. ♫ ηά-ζε

ηαηνπάδ [ην] νπζηαζηηθό)
 Σν ηαηνπάδ είλαη κία εηθόλα ή έλα ζρέδην πνπ
ραξάδνπλ θάπνηνη άλζξσπνη ζην δέξκα ηνπο κε
κπνγηά πνπ ζπλήζσο δε θεύγεη. ♫ ηα-ηνπ-άδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ηαύξνο [ν] νπζηαζηηθό (ηαύξνη)
 Ο ηαύξνο είλαη ην αξζεληθό βόδη.
 Σαύξν ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ είλαη
πνιύ δπλαηόο. ♫ ηαύ-ξνο
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--- ηαπηόηεηα ---------------------------------- ηαρπδξόκνο
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ηαπηόηεηα [ε] νπζηαζηηθό (ηαπηόηεηεο)
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ηαρπδξνκείν [ην] νπζηαζηηθό (ηαρπδξνκεία)

 Ζ ηαπηόηεηα είλαη έλα επίζεκν ραξηί πνπ γξάθεη
ηα ζηνηρεία καο θη έρεη κία θσηνγξαθία καο.  Κάζε
θνξά πνπ ηαμηδεύνπκε κε αεξνπιάλν πξέπεη λα
έρνπκε καδί ηελ αζηπλνκηθή καο ηαπηόηεηα.
 Σαπηόηεηα ιέκε θαη ην θόζκεκα πνπ θνξάο ζην
ρέξη ζνπ θαη πνπ γξάθεη ην όλνκά ζνπ.
♫ ηαπ-ηό-ηε-ηα

ηάθνο [ν] νπζηαζηηθό (ηάθνη)

 Ο ηάθνο είλαη ην κέξνο όπνπ βάδνπλ ην ζώκα
ηνπ λεθξνύ. Δίλαη έλαο ιάθθνο κέζα ζηε γε πνπ
ηνλ ζθεπάδνπλ κε ρώκα.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ηάθνο, όηαλ θξαηάεη ηα
κπζηηθά ησλ άιισλ θαη δε ιέεη ηίπνηε ζε θαλέλαλ.
 λεθξνηαθείν ♫ ηά-θνο

ηαρπδαθηπινπξγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(ηαρπδαθηπινπξγνί)
 Ο ηαρπδαθηπινπξγόο κπνξεί λα
κεηαθηλεί θαη λα εμαθαλίδεη πξάγκαηα κε ηα
επηδέμηα δάρηπιά ηνπ. Οη ζεαηέο πνπ ηνλ
βιέπνπλ κέλνπλ έθπιεθηνη, γηαηί απηά πνπ
θάλεη κνηάδνπλ κε καγηθά. ♫ ηα-ρπ-δα-θηπ-ινπξ-γόο
 ηαρπδξόκνο

ηαρπδξόκνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ηαρπδξόκνη)

 Ο ηαρπδξόκνο καδεύεη θαη κνηξάδεη γξάκκαηα,
δέκαηα θη επηηαγέο.  Σν ηαρπδξνκείν είλαη ε
ππεξεζία πνπ αλαιακβάλεη λα ζπγθεληξώζεη θαη λα
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ηαρύηεηα ----------------------------------------------- ηειεία--

α
β
γ
δ
ε
ηαρύηεηα [ε] νπζηαζηηθό (ηαρύηεηεο)
δ
 ηαλ θάλεηο θάηη κε κεγάιε ηαρύηεηα, ην θάλεηο
ε
πνιύ γξήγνξα.  ζβειηάδα, γξεγνξάδα
 Ζ ηαρύηεηα ελόο απηνθηλήηνπ είλαη ην πόζν
ζ
γξήγνξα κπνξεί λα πάεη θάπνπ.  ηαλ ν θύξηνο
η
Γηάλλεο νδεγεί ζηελ εζληθή νδό, ηξέρεη κε ηαρύηεηα
θ
120 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. ♫ ηα-ρύ-ηε-ηα
ι
ηαςί [ην] νπζηαζηηθό (ηαςηά)
κ
 Σν ηαςί είλαη έλα καγεηξηθό ζθεύνο. Μέζα ζ‟ απηό
λ
βάδνπκε ηα θαγεηά πνπ ςήλνπκε ζηνλ θνύξλν.
♫ ηα-ςί
μ
ν
ηέδα επίξξεκα
π
 Ο Νίθνο έζπαζε ην πόδη ηνπ θη έκεηλε ηέδα ζην
θξεβάηη γηα έλαλ κήλα. Έκεηλε μαπισκέλνο ζην
ξ
θξεβάηη. ♫ ηέ-δα
ζ
ηείρνο [ην] νπζηαζηηθό (ηείρε)
η
κνηξάζεη ηα γξάκκαηα. Σαρπδξνκείν όκσο ιέγεηαη
θαη ην θηίξην όπνπ καδεύνληαη ηα γξάκκαηα, νη
επηηαγέο θαη ηα δέκαηα. ηαλ ζηέιλεηο έλα γξάκκα
κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ην ζηέιλεηο από
ηνλ ππνινγηζηή ζνπ. ♫ ηα-ρπ-δξό-κνο

 Σν ηείρνο είλαη έλαο ςειόο θαη γεξόο ηνίρνο από
κεγάιεο πέηξεο πνπ ην έρηηδαλ γύξσ από ηηο
αξραίεο πόιεηο. ♫ ηεί-ρνο

ηειεία [ε] νπζηαζηηθό (ηειείεο)

 Σειεία (.) βάδνπκε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο.
♫ ηε-ιεί-α
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--- ηέιεηνο ----------------------------------------- ηειεπηαίνο
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ηέιεηνο, ηέιεηα, ηέιεην επίζεην (ηέιεηνη, ηέιεηεο,

ηέιεηα)
 ηαλ θάηη είλαη ηέιεην, δε ζα κπνξνύζε λα είλαη
θαιύηεξν απ‟ ό,ηη είλαη, δελ έρεη ιάζε. Λέκε όηη
θάπνηνο είλαη ηέιεηνο, όηαλ δελ έρεη θαλέλα
ειάηησκα θαη θακία αδπλακία.  «Ζ κακά κνπ
είλαη ε θαιύηεξε κακά ηνπ θόζκνπ, είλαη ηέιεηα»
είπε ε Αζελά.  άξηζηνο, ηδαληθόο ♫ ηέ-ιεη-νο

ηειεηώλσ ξήκα (ηέιεησζα/ηειείσζα,

ζα ηειεηώζσ)
 ηαλ ηειεηώλεηο θάηη, θηάλεηο ζην ηέινο ηνπ.
 Ζ Αζελά ηειεηώλεη ην βηβιίν πνπ δηαβάδεη,
βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ.
 νινθιεξώλσ  αξρίδσ, μεθηλώ
 ηαλ θάηη ηειεηώλεη, θηάλεη ζην ηέινο ηνπ.
 «ε ιίγν ηειεηώλεη ε ηαηλία θαη ζα θύγνπκε» είπε
ε θπξία Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά.
 Σν θόξεκα ηεο Αζελάο ηειεηώλεη ζε δαληέια.
Έρεη ηειείσκα κε δαληέια.  ηέινο
♫ ηε-ιεηώ-λσ θαη ηε-ιεη-ώ-λσ

ηειεπηαίνο, ηειεπηαία, ηειεπηαίν επίζεην

(ηειεπηαίνη, ηειεπηαίεο, ηειεπηαία)
 ηαλ είζαη ηειεπηαίνο, βξίζθεζαη ζην ηέινο
κίαο ζεηξάο. Γελ ππάξρεη άιινο κεηά από εζέλα.
 πξώηνο
 Ο Κώζηαο ιέεη πσο ν Νίθνο είλαη ν ηειεπηαίνο
ζηελ ηάμε. Ο ρεηξόηεξνο καζεηήο.
 Σνλ ηειεπηαίν θαηξό ε Αζελά είλαη πνιύ
αθεξεκέλε. ♫ ηε-ιεπ-ηαί-νο
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ηέινο ------------------------------------------------------- ηέληο--

α
Δύν λάλνη πξνρσξνύζαλ
β
κπξνζηά θαη ν ηειεπηαίνο
γ
θξαηνύζε έλα θηπάξη ζην ρέξη.
δ
ηέινο [ην] νπζηαζηηθό (ηέιε)
ε
 Σν ηέινο είλαη ην ζεκείν όπνπ ηειεηώλεη θάηη.
δ
 Σν ζπίηη ηνπ θπξίνπ Γηάλλε βξίζθεηαη ζην ηέινο
ε
ηνπ δξόκνπ.  ηέξκα  αξρή, μεθίλεκα
 Ο δηαηηεηήο ζθύξημε ην ηέινο ηνπ αγώλα.
ζ
 πέξαο, ιήμε, θηλάιε  «Σεινζπάλησλ! Θα έξζσ
η
θη εγώ καδί ζαο» είπε ν Κώζηαο πνπ δελ ήζειε λα
θ
πάεη ζηλεκά. ♫ ηέ-ινο
ι
ηεκπέιεο, ηεκπέια, ηεκπέιηθν επίζεην
κ
(ηεκπέιεδεο, ηεκπέιεο, ηεκπέιηθα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ηεκπέιεο, δε ζέιεη ή βαξηέηαη λ
λα δνπιέςεη.  αθακάηεο  εξγαηηθόο  ηαλ
μ
θάπνηνο είλαη ηεκπέιεο, έρεη ηεκπειηά. ♫ ηε-κπέ-ιεο
ν
π
ηελεθέο [ν] νπζηαζηηθό (ηελεθέδεο)
 Ο ηελεθέο είλαη έλα δνρείν θαηαζθεπαζκέλν από
ξ
θηελό κέηαιιν. Σελεθέ όκσο ιέκε θαη ην
ζ
πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ.
η
 Ο ζείνο Σάθεο έθεξε δύν ηελεθέδεο ιάδη.
 Ο ηελεθέο ησλ ζθνππηδηώλ είλαη έλα κεηαιιηθό ή
πιαζηηθό δνρείν γηα ηα ζθνππίδηα. Λέγεηαη αιιηώο
θαη ζθνππηδνηελεθέο.  Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά
καδεύνπλ ηελεθεδέληα θνπηηά από αλαςπθηηθά.
♫ ηε-λε-θέο

ηέληο [ην] νπζηαζηηθό
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--- ηέληα ---------------------------------------------------- ηέξαο
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 Σν ηέληο είλαη έλα άζιεκα πνπ παίδεηαη κε κία
ξαθέηα θη έλα κπαιάθη. Δίλαη έλα παηρλίδη γηα δύν
ή ηέζζεξηο παίρηεο. Ο θαζέλαο ρηππάεη
ηε κπάια πξνο ηνλ άιιν κε ζθνπό ν
αληίπαινο λα κελ κπνξέζεη λα ηε
ζηείιεη πίζσ.  αληηζθαίξηζε ♫ ηέ-ληο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ηέληα [ε] νπζηαζηηθό (ηέληεο)

 Ζ ηέληα είλαη έλα ρνληξό ηελησκέλν
παλί πνπ καο πξνζηαηεύεη από ηε βξνρή
θαη ηνλ ήιην.  ηεληώλσ ♫ ηέ-ληα

ηεληώλσ, ηεληώλνκαη ξήκα (ηέλησζα, ζα

ηεληώζσ)
 ηαλ ηεληώλεηο θάηη, ην ηξαβάο ώζηε λα ην
ηζηώζεηο ή λα ην θξαηήζεηο ζε νξηδόληηα ζέζε.
 H Αζελά ηέλησζε ηα ρέξηα ηεο γηα λα θηάζεη
ηα βηβιία πνπ ήηαλ ςειά.
 ηαλ ηεληώλεζαη, ηεληώλεηο ηα ρέξηα ή ηα πόδηα
ζνπ.  απιώλνκαη  καδεύνκαη  ηέλησκα
♫ ηε-ληώ-λσ

ηέξαο [ην] νπζηαζηηθό (ηέξαηα)

 Σν ηέξαο είλαη έλα θαληαζηηθό θαη ηξνκαθηηθό
πιάζκα.  «Ξέξεηο ην παξακύζη κε ηελ
πεληάκνξθε θαη ην ηέξαο;» ξώηεζε ε Αζελά ηελ
Διέλε.
 Σέξαο ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ είλαη πνιύ άζρεκνο
ή πνιύ θαθόο.
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ηεξάζηηνο ------------------------------------------------ ηεζη--

α
β
ηεξάζηηνο, ηεξάζηηα, ηεξάζηην επίζεην (ηεξάζηηνη, γ
δ
ηεξάζηηεο, ηεξάζηηα)
 ηαλ θάηη είλαη ηεξάζηην, είλαη πάξα πνιύ
ε
κεγάιν.  πειώξηνο, γηγαληηαίνο, ζεόξαηνο
δ
 κηθξνζθνπηθόο  ηέξαο ♫ ηε-ξά-ζηη-νο
ε
ηεξεδόλα [ε] νπζηαζηηθό
ζ
 Ζ ηεξεδόλα είλαη κία αξξώζηηα πνπ ραιάεη
η
ηα δόληηα ζνπ θαη ηα θάλεη λα ζαπίδνπλ. ηαλ δελ
θ
πιέλεηο ζπρλά ηα δόληηα ζνπ, καδεύεηαη ηεξεδόλα.
♫ ηε-ξε-δό-λα
ι
κ
ηέξκα [ην] νπζηαζηηθό (ηέξκαηα)
 Σν ηέξκα ηνπ δξόκνπ ή κίαο δηαδξνκήο είλαη εθεί λ
πνπ ηειεηώλεη.
μ
 Ζ Αζελά ήζειε λα δώζεη έλα ηέξκα ζηηο θνξντδίεο
ν
ηνπ Νίθνπ.  ηέινο, ιήμε, θηλάιε
π
«Σέξκα νη θνξντδίεο!» ηνπ είπε.
 ην πνδόζθαηξν ληθάεη όπνηα νκάδα βάιεη γθνι
ξ
ζην ηέξκα ηεο άιιεο. ηα δίρηπα ηεο άιιεο νκάδαο.
ζ
Κη όηαλ πεηπραίλεηο έλα ηέξκα, βάδεηο γθνι.
η
 ηαλ ηεξκαηίδεηο θάηη, ηνπ βάδεηο ηέξκα, ην
ηειεηώλεηο ή ην ζηακαηάο. ♫ ηέξ-κα
π
θ
ηεζη [ην] νπζηαζηηθό
 Σν ηεζη είλαη έλα ζύλνιν εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη ρ
λ‟ απαληήζεηο γηα λα δεηο εζύ αιιά θαη ε δαζθάια
ς
ζνπ αλ έρεηο κάζεη θάηη.  δηαγώληζκα ♫ ηεζη
σ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε
 Σέξαο ιέκε ζπρλά θη έλα παηδί πνπ είλαη πνιύ
δσεξό. ♫ ηέ-ξαο
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--- ηεηξάγσλνο ------------------------------------------ ηέρλε
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ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ηεηξάγσλνο, ηεηξάγσλε, ηεηξάγσλν επίζεην

(ηεηξάγσλνη, ηεηξάγσλεο, ηεηξάγσλα)
 ηαλ θάηη είλαη ηεηξάγσλν, έρεη ην ζρήκα ηνπ
ηεηξαγώλνπ, έρεη δειαδή ηέζζεξηο γσλίεο θαη
ηέζζεξηο ίζεο πιεπξέο.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν ηεηξάγσλν είλαη ην ζρήκα
πνπ έρεη ηέζζεξηο ίζεο πιεπξέο θαη ηέζζεξηο νξζέο
γσλίεο. ♫ ηε-ηξά-γσ-λνο  „ηα ζρήκαηα‟

ηεηξάδην [ην] νπζηαζηηθό (ηεηξάδηα)
 ην ηεηξάδην γξάθεηο ηα καζήκαηά
ζνπ θαη ηηο αζθήζεηο ζνπ γηα ην ζρνιείν.
 ζεκεησκαηάξην ♫ ηε-ηξά-δη-ν

ηεηξάπνδν [ην] νπζηαζηηθό (ηεηξάπνδα)

 Σεηξάπνδα ιέκε ηα δώα πνπ έρνπλ ηέζζεξα
πόδηα.  Σν άινγν θαη ε αγειάδα είλαη
ηεηξάπνδα. ♫ ηε-ηξά-πν-δν

ηέρλε [ε] νπζηαζηηθό (ηέρλεο)
 Ζ δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε κνπζηθή, ν ρνξόο, ην
ζηλεκά, ην ζέαηξν θαη ε αξρηηεθηνληθή είλαη ηέρλεο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα βάδεη όιε ηεο ηελ ηέρλε ζηε
καγεηξηθή. ιε ηεο ηελ ηθαλόηεηα.
 Ο ζείνο ηνπ Νίθνπ έκαζε ηελ μπινπξγηθή ηέρλε
από ηνλ παηέξα ηνπ. Δίλαη θαιόο ηερλίηεο. Πήξε
από ηνλ παηέξα ηνπ εθείλεο ηηο γλώζεηο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα θάλεη ην επάγγεικα ηνπ
μπινπξγνύ.  Καιέο ηέρλεο ιέκε ηε δσγξαθηθή,
ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε γιππηηθή. Σερλίηε ιέκε
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ηερλίηεο ------------------------------------------------- ηδάκη-απηόλ πνπ μέξεη θαιά λα θάλεη έλα επάγγεικα πνπ
γίλεηαη κε ηα ρέξηα.  κάζηνξαο
θαιιηηέρλεο, ηερληθή, ηερληθόο ♫ ηέ-ρλε

ηερλίηεο [ν], ηερλίηξα [ε] νπζηαζηηθό (ηερλίηεο,
ηερλίηξεο)  ηέρλε

ηερλνινγία [ε] νπζηαζηηθό (ηερλνινγίεο)

 Σερλνινγία ιέκε ηα κέζα πνπ έρνπκε γηα λα
θηηάμνπκε αληηθείκελα, ζπζθεπέο θαη κεραλέο.
 Σνπ θπξίνπ Γεκήηξε ηνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηεί
θηλεηά ηειέθσλα. Λέεη όηη είλαη από ηα πην ρξήζηκα
πξντόληα ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
♫ ηε-ρλν-ιν-γί-α

ηδάθη [ην] νπζηαζηηθό (ηδάθηα)

 Σν ηδάθη είλαη ην κέξνο ηνπ ζπηηηνύ
όπνπ βάδεηο μύια θαη αλάβεηο θσηηά
γηα λα δεζηαζείο ή λα ςήζεηο θξέαο.
Ο θαπλόο ηεο θσηηάο θεύγεη κέζα από
ηελ θακηλάδα πνπ είλαη πάλσ από
ην ηδάθη. ♫ ηδά-θη

ηδακί [ην] νπζηαζηηθό (ηδακηά)

 Σν ηδακί είλαη έλαο λαόο. Δθεί ζπγθεληξώλνληαη
νη Μνπζνπικάλνη γηα λα πξνζεπρεζνύλ. ♫ ηδα-κί

ηδάκη [ην] νπζηαζηηθό (ηδάκηα)

 Σν ηδάκη είλαη κία πιάθα από γπαιί πνπ ηε
- Παξαηήξεζε κεξηθά γλσζηά έξγα ηέρλεο θαη
ζπδήηεζε γη‟ απηά ζηελ ηάμε.
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--- ηδάκπα ---------------------------------------------------- ηδηλ
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βάδνπκε ζηηο πόξηεο ή ηα παξάζπξα. Σδάκη βάδνπκε
θαη πάλσ ζ‟ έλα ηξαπέδη ή έλα θάδξν γηα λα ην
πξνζηαηέςνπκε θαη λα κε ραιάεη εύθνια. ♫ ηδά-κη
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ηδηλ [ην] νπζηαζηηθό

ηδάκπα επίξξεκα

 ηαλ ζνπ δίλνπλ θάηη ηδάκπα, ζνπ ην δίλνπλ,
ρσξίο λα πιεξώζεηο.  δσξεάλ
 «ήκεξα ζηε ιατθή πνπινύζαλ ην ζπαλάθη
ηδάκπα» είπε ν θύξηνο Μηράιεο ζηε ζεία ηνπ.
Σν πνπινύζαλ πνιύ θηελά.
 «Σδάκπα πεξηκέλεηο, Μηράιε. Ο Γεκήηξεο δε ζ‟
αλνίμεη ζήκεξα ην καγαδί ηνπ» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο. Υσξίο ιόγν.  άδηθα, κάηαηα ♫ ηδά-κπα

ηδαηδίθη [ην] νπζηαζηηθό (ηδαηδίθηα)

 Σν ηδαηδίθη είλαη κία ζαιάηα πνπ ηε θηηάρλνπκε
κε γηανύξηη, ζθόξδν θαη αγγνύξη. ♫ ηδα-ηδί-θη

ηδέληιεκαλ [ν] νπζηαζηηθό

 Ο θύξηνο Γηάλλεο είλαη έλαο ηδέληιεκαλ. Έρεη
θνκςή εκθάληζε θαη επγεληθνύο ηξόπνπο.
 θύξηνο ♫ ηδέ-ληιε-καλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
 Σν ηδηλ είλαη έλα ρνληξό, βακβαθεξό ύθαζκα.
Απ‟ απηό θηηάρλνπκε παληειόληα θαη θνύζηεο.
 Ο ζείνο Αιέθνο θνξάεη ζπρλά πνπιόβεξ θαη ηδηλ
παληειόληα.
 Σδηλ ιέκε θη έλα παληειόλη πνπ είλαη θηηαγκέλν
απ‟ απηό ην ύθαζκα. ♫ ηδηλ
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ηδίλη ---------------------------------------------------ηεγαλίηα-- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηδίλη [ην] νπζηαζηηθό (ηδίληα)

 Σν ηδίλη είλαη έλα θαληαζηηθό πιάζκα πνπ
κπνξεί λα κεηακνξθώλεηαη ζε άιινλ άλζξσπν ή ζε
δών θαη λα θάλεη ό,ηη ηνπ δεηήζεη θάπνηνο.
 Σδίλη ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ είλαη πνιύ έμππλνο
θαη πνιύ ηθαλόο. ♫ ηδί-λη  „ηα παξακύζηα‟

ηδίηδηθαο [ν] νπζηαζηηθό (ηδίηδηθεο)

 Ο ηδίηδηθαο είλαη έλα κεγάιν έληνκν πνπ βγάδεη
έλαλ δπλαηό, πεξίεξγν ήρν.
 ηαλ ιέκε όηη ζθάεη ν ηδίηδηθαο έμσ, ελλννύκε όηη
θάλεη πνιιή δέζηε. ♫ ηδί-ηδη-θαο
- Λέκε θαη ην ηδηηδίθη.

ηεγάλη [ην] νπζηαζηηθό (ηεγάληα)

 Σν ηεγάλη είλαη έλα ξερό, πιαηύ θαη ζηξνγγπιό
καγεηξηθό ζθεύνο από κέηαιιν πνπ έρεη έλα
ρεξνύιη. ην ηεγάλη βάδνπκε ιάδη θαη ηεγαλίδνπκε
θαγεηά.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα ζθέθηεθε όηη αθνύ
ηεγάληζε ηελ νκειέηα θαη ιέξσζε ην ηεγάλη, θαιό
ζα ήηαλ λα θηηάμεη θαη θακηά ηεγαλίηα πνπ αξέζεη
ζηνλ Κώζηα. Ήηαλ ε κέξα ησλ
ηεγαλεηώλ θαγεηώλ.
♫ ηε-γά-λη  „ε θνπδίλα‟

ηεγαλίδσ, ηεγαλίδνκαη ξήκα (ηεγάληζα, ζα
ηεγαλίζσ)  ηεγάλη

ηεγαλίηα [ε] νπζηαζηηθό (ηεγαλίηεο)  ηεγάλη
23 / 454

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

--- ηειεγξάθεκα ------------------------------- ηειεόξαζε

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η

ηειεγξάθεκα [ην] νπζηαζηηθό (ηειεγξαθήκαηα)
 Σν ηειεγξάθεκα είλαη έλα πνιύ ζύληνκν
γξαπηό κήλπκα πνπ ζηέιλεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ΟΣΔ
ζε θάπνηνλ γηα λα ηνλ εηδνπνηήζεηο γξήγνξα γηα
θάηη. ♫ ηε-ιε-γξά-θε-κα

ηειεθάξηα [ε] νπζηαζηηθό (ηειεθάξηεο)

 Ζ ηειεθάξηα είλαη κία θάξηα πνπ ηε
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ηειεθσλήζνπκε από
θάπνην θαξηνηειέθσλν, δειαδή έλα ηειέθσλν
πνπ είλαη ζε δεκόζην ρώξν. ♫ ηε-ιε-θάξ-ηα

ηειεθνληξόι [ην] νπζηαζηηθό  ηειεόξαζε
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηειεόξαζε [ε] νπζηαζηηθό (ηειενξάζεηο)

 ην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Μηράιε έρνπλ κία
ηειεόξαζε κε κηθξή νζόλε γηα λα βιέπνπλ ηηο
αγαπεκέλεο ηνπο εθπνκπέο θαη ηηο εηδήζεηο.
 Σειεόξαζε ιέκε θαη ην πξόγξακκα πνπ
βιέπνπκε ζηελ ηειεόξαζε, δειαδή ην ηειενπηηθό
πξόγξακκα.  Ο θύξηνο Γηάλλεο βιέπεη θάζε
βξάδπ ηειεόξαζε. Βιέπεη ην βξαδηλό δειηίν
π εηδήζεσλ.  Με ην ηειεθνληξόι αλνίγεηο θαη
θιείλεηο ηελ ηειεόξαζε από καθξηά.
θ  ηειερεηξηζηήξην ηειεζεαηήο, ηειεπαηρλίδη,
ρ ηειεπαξνπζηαζηήο, ηειενπηηθόο ♫ ηε-ιε-ό-ξα-ζε

ς
Ση κπνξεί λα ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο ηειεζεαηήο,
σ ηειεπαηρλίδη θαη ηειεπαξνπζηαζηήο;
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ηειεθώλεκα -------------------------------------------- ηηκή--

ηειεθώλεκα [ην] νπζηαζηηθό (ηειεθσλήκαηα)
 ηειέθσλν

ηειεθσλεηήο [ν], ηειεθσλήηξηα, [ε] νπζηαζηηθό
(ηειεθσλεηέο, ηειεθσλήηξηεο)  ηειέθσλν

ηειέθσλν [ην] νπζηαζηηθό (ηειέθσλα)

 Σν ηειέθσλν είλαη κία ζπζθεπή πνπ κεηαθέξεη
ηε θσλή καο καθξηά.  Ο Κώζηαο ζήθσζε
ην αθνπζηηθό ηνπ ηειεθώλνπ θαη ζρεκάηηζε
ηνλ αξηζκό ηνπ ζπηηηνύ ηνπ.
 Ο Κώζηαο έθαλε έλα ηειέθσλν από ην ζρνιείν
ζηε κακά ηνπ. Έλα ηειεθώλεκα.  ηαλ παίξλεηο
έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ, θάλεηο κία ηειεθσληθή
θιήζε ή θάλεηο έλα ηειεθώλεκα, δειαδή
ηειεθσλείο ζε θάπνηνλ. Αλ δελ ην
ζεθώζεη ε ηειεθσλήηξηα, κπνξείο
λ‟ αθήζεηο κήλπκα ζηνλ απηόκαην
ηειεθσλεηή. ♫ ηε-ιέ-θσ-λν

ηειεθσλώ, ηειεθσληέκαη ξήκα (ηειεθώλεζα,
ζα ηειεθσλήζσ)  ηειέθσλν

ηίγξε [ε] νπζηαζηηθό (ηίγξεηο)

 Ζ ηίγξε είλαη έλα κεγάιν άγξην δών. Έρεη
πνξηνθαιί ηξίρσκα κε καύξεο ξίγεο θαη ηξώεη
θξέαο. ♫ ηί-γξε

ηηκή [ε] νπζηαζηηθό (ηηκέο)

 «Ση ηηκή έρεη απηό ην θόξεκα;» ξώηεζε ε θπξία
Μαξγαξίηα ηελ πσιήηξηα. Πόζν θάλεη;
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--- ηίκηνο ------------------------------------------------ ηηκσξώ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η

 «Θα είλαη κεγάιε κνπ ηηκή λα έξζεηε ζην πάξηη
ησλ παηδηώλ κνπ!» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηε
δαζθάια. «Θα κε ηηκήζεηε, αλ έξζεηε». Θα κνπ
δείμεηε όηη κε εθηηκάηε.
 Ζ ηηκή ζνπ είλαη ην θαιό ζνπ όλνκα, ε θαιή ζνπ
θήκε.
 «νπ δίλσ ην ιόγν ηεο ηηκήο κνπ πσο ζα βξσ
εγώ ν ίδηνο ηε Ρνδαιία» είπε ν Νίθνο ζηελ Αζελά.
νπ ην ππόζρνκαη.  Έλαο ηίκηνο άλζξσπνο, είλαη
δίθαηνο θαη έληηκνο: έρεη ηηκή.  έληηκνο
 άηηκνο ηηκώ ♫ ηη-κή

π
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σ

ηηκσξώ, ηηκσξνύκαη ξήκα (ηηκώξεζα, ζα

ηίκηνο, ηίκηα, ηίκην επίζεην (ηίκηνη, ηίκηεο, ηίκηα)
 ηηκή

ηηκόλη [ην] νπζηαζηηθό (ηηκόληα)

 Σν ηηκόλη είλαη ην όξγαλν πνπ θάλεη έλα
απηνθίλεην ή έλα πινίν λα ζηξίβεη. ♫ ηη-κό-λη
Γεο απηνθίλεην

ηηκώ θαη ηηκάσ, ηηκνύκαη ξήκα (ηίκεζα, ζα ηηκήζσ)
 ηηκή

ηηκσξία [ε] νπζηαζηηθό (ηηκσξίεο)  ηηκσξώ
ηηκσξήζσ)
 ηαλ ηηκσξνύκε θάπνηνλ, ηνλ θάλνπκε λα
ππνθέξεη, επεηδή έρεη θάλεη θάηη θαθό ή δελ έρεη
Πνηνο άιινο βνήζεζε ηελ Αζελά λα βξεη ηε
Ρνδαιία; Φάμε ζηηο ιέμεηο ηηκή, θήκε, ώξα
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ηηλάδσ --------------------------------------------------- ηίηινο -ππαθνύζεη ζε θάπνηνπο θαλόλεο.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα ηηκώξεζε ηνλ Κώζηα, επεηδή έζπαζε ην
βάδν. Σνπ απαγόξεπζε λα πάεη γηα πνδόζθαηξν.
 «Ήηαλ ζθιεξή απηή ε ηηκσξία κακά» είπε ν
Κώζηαο.  πνηλή ♫ ηη-κσ-ξώ

ηηλάδσ, ηηλάδνκαη ξήκα (ηίλαμα, ζα ηηλάμσ)

 ηαλ ηηλάδεηο θάηη, ην θνπλάο δπλαηά γηα λα
πέζεη θάηη πνπ είλαη πάλσ ηνπ.  ηξαληάδσ
 H θπξία Μαξγαξίηα ηίλαμε ηα ραιηά ηεο γηα λα
θύγεη ε ζθόλε.
 ηαλ θάηη ηηλάδεηαη, πεηηέηαη κε δύλακε καθξηά.
 Ο ζσιήλαο ηνπ κπάληνπ έζπαζε θαη ην λεξό
ηηλάρηεθε απόηνκα έμσ.
 Ο Κώζηαο έβιεπε έλα θαθό όλεηξν θαη ηηλαδόηαλ
ζπλερώο ζηνλ ύπλν ηνπ. Πεηαγόηαλ από ηνλ θόβν
ηνπ.
 Λέκε όηη θάπνηνο ηηλάδεη έλα ζρέδην ζηνλ αέξα,
όηαλ ην θαηαζηξέθεη.  ηίλαγκα ♫ ηη-λά-δσ

ηηξάληα [ε] νπζηαζηηθό (ηηξάληεο)
 Μεξηθά παληειόληα θαη κεξηθέο θνύζηεο
έρνπλ ηηξάληεο. Δίλαη ινπξίδεο
από ύθαζκα πνπ πεξλνύλ πάλσ από
ηνπο ώκνπο καο. ♫ ηη-ξά-ληα

Η Αζελά θνξάεη ηηξάληεο ζηε θνύζηα ηεο.

ηίηινο [ν] νπζηαζηηθό (ηίηινη)

 Ο ηίηινο ελόο βηβιίνπ, ελόο ηξαγνπδηνύ,
κίαο ηαηλίαο ή ελόο πίλαθα είλαη ην όλνκά ηνπ.
 Ο ηίηινο κίαο εθεκεξίδαο είλαη ε πξόηαζε ή
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--- ηκήκα ------------------------------------------------ ηηκσξώ
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ε ιέμε πνπ κπαίλεη ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο
κε κεγάια γξάκκαηα. ♫ ηίη-ινο
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ηνικεξέο, ηνικεξά)  ηνικώ

ηκήκα [ην] νπζηαζηηθό (ηκήκαηα)
 Ζ ηξίηε δεκνηηθνύ είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία
ηκήκαηα. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε ηξεηο κηθξόηεξεο
νκάδεο καζεηώλ πνπ θάλνπλ κάζεκα ζε μερσξηζηή
ηάμε. Σν ηκήκα είλαη ην θάζε θνκκάηη από έλα
ζύλνιν.
 Οη θιέθηεο ηνπ καγαδηνύ ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε
νδεγήζεθαλ ακέζσο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. ην
θηίξην όπνπ δνπιεύνπλ νη αζηπλνκηθνί. ♫ ηκή-κα

ηνίρνο [ν] νπζηαζηηθό (ηνίρνη)

 Κάζε θηίξην έρεη ηνίρνπο. Οη ηνίρνη είλαη
θηηαγκέλνη από πέηξεο ή ηνύβια, ζηεξίδνπλ ηε
ζηέγε ελόο θηηξίνπ θαη ην ρσξίδνπλ ζε δηαθνξεηηθά
δσκάηηα.
 ηαλ ιεο «ρηππάσ ην θεθάιη κνπ ζηνλ ηνίρν»,
ελλνείο πσο κεηαληώλεηο γηα ό,ηη έρεηο θάλεη.
♫ ηνί-ρνο

ηόικε [ε] νπζηαζηηθό  ηνικώ
ηνικεξόο, ηνικεξή, ηνικεξό επίζεην (ηνικεξνί,
ηνικώ θαη ηνικάσ ξήκα (ηόικεζα, ζα ηνικήζσ)

 ηαλ ηνικάο λα θάλεηο θάηη ξηςνθίλδπλν, έρεηο
ην ζάξξνο λα ην θάλεηο.  Ο Ίγθιη ηόικεζε λα πεη
ζηνλ θύξην Μηράιε όηη απηόο έζπαζε ην ηδάκη.
 «Ο Κώζηαο ηόικεζε λα κνπ πεη πσο δελ αγαπάσ
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ηνκάξη ----------------------------------------------------- ηόμν-ηε Ρνδαιία!» θώλαμε ε Αζελά. Σν είπε, ελώ δελ
έπξεπε.  Ο ζείνο Σάθεο είλαη πνιύ ηνικεξόο.
Μπήθε ζηελ ηαξαγκέλε ζάιαζζα γηα λα ζώζεη ην
παηδάθη πνπ πληγόηαλ. Ζ Αιίθε ήηαλ πνιύ
πεξήθαλε γηα ηελ ηόικε ηνπ κπακπά ηεο. ♫ ηνι-κώ

ηνκάξη [ην] νπζηαζηηθό (ηνκάξηα)

 Σν ηνκάξη είλαη ην γδαξκέλν δέξκα ελόο δώνπ.
♫ ην-κά-ξη

ηόκνο [ν] νπζηαζηηθό (ηόκνη)

 Ο ηόκνο είλαη έλα βηβιίν από κία ζεηξά βηβιίσλ
κε ίδην ή παξόκνην πεξηερόκελν.  Μία
εγθπθινπαίδεηα απνηειείηαη από πνιινύο ηόκνπο.
♫ ηό-κνο

ηόλνο [ν] νπζηαζηηθό (ηόλνη)

 Ο ηόλνο είλαη έλα ζεκάδη (΄) πνπ βάδνπκε ζηηο
ιέμεηο γηα λα δείμνπκε ηε ζπιιαβή πνπ πξνθέξεηαη
πην δπλαηά.  ηε ιέμε «ζπίηη» ν ηόλνο είλαη ζηελ
πξώηε ζπιιαβή.
 Σόλνο είλαη θαη ε έληαζε ηεο θσλήο καο, δειαδή
ην πόζν δπλαηή είλαη.  «Κώζηα, κελ πςώλεηο
ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ζνπ!» είπε ε Αζελά.
 Σόλν ιέκε θαη ηε κνλάδα βάξνπο πνπ είλαη ίζε κε
ρίιηα θηιά.
 Έλα απηνθίλεην δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηόλν.
 Ο ηόλνο είλαη θη έλα ςάξη πνπ δεη ζε ζεξκέο
ζάιαζζεο. Σνλ θηηάρλνπκε θνλζέξβα θαη ηνλ ηξώκε
ζε ζαιάηεο.  ηνλνζαιάηα ♫ ηό-λνο

ηόμν [ην] νπζηαζηηθό (ηόμα)
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--- ηόπη ----------------------------------------------- ηνπνζεηώ
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 Σν ηόμν είλαη έλα αξραίν όπιν πνπ κνηάδεη
κε κηζό θύθιν θη έρεη κία ρνξδή δεκέλε
ζηα δύν ηνπ άθξα. Μ‟ απηό ξίρλνπκε βέιε.
 Σν νπξάλην ηόμν είλαη νη ρξσκαηηζηέο
γξακκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ νπξαλό
κεηά ηε βξνρή. ♫ ηό-μν

ηόπη [ην] νπζηαζηηθό (ηόπηα)

 Σν ηόπη είλαη κία κηθξή κπάια.
 Σόπη ιέκε θαη ην ύθαζκα πνπ είλαη ηπιηγκέλν
γύξσ από μύιν ή ραξηόλη.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
αγόξαζε έλα ηόπη ύθαζκα γηα λα θηηάμεη θνπξηίλεο.
 ηαλ θάπνηνλ ηνλ έρνπλ δείξεη πνιύ, ιέκε όηη ηνλ
έρνπλ θάλεη ηόπη ζην μύιν. ♫ ηό-πη

ηνπίν [ην] νπζηαζηηθό (ηνπία)

 Σν ηνπίν είλαη απηό πνπ κπνξείο λα δεηο
κπξνζηά ζνπ, όηαλ είζαη ζηελ εμνρή.  Από ην
ζπίηη ηνπ ζείνπ Αιέθνπ κπνξείο λα δεηο έλα πνιύ
όκνξθν ηνπίν: ην βνπλό θη έλα κηθξό ξπάθη λα
πεξλά κέζα από ηα δέληξα.  ηόπνο, ηνπνζεζία
♫ ην-πί-ν

ηνπνζεζία [ε] νπζηαζηηθό (ηνπνζεζίεο)

 Σν ζπίηη ηνπ ζείνπ Σάθε ζηελ Κξήηε βξίζθεηαη
π ζε κία σξαία ηνπνζεζία θνληά ζηε ζάιαζζα.
Βξίζθεηαη δειαδή ζε σξαίν κέξνο.
θ
 ηόπνο, ηνπνζεηώ ♫ ην-πν-ζε-ζί-α

ρ
ς ηνπνζεηώ, ηνπνζεηνύκαη ξήκα (ηνπνζέηεζα, ζα
ηνπνζεηήζσ)
σ
 Ζ Αζελά ηνπνζέηεζε κε κεγάιε πξνζνρή
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ηόπνο -------------------------------------------------- ηνύβιν-ηα θαηλνύξηα ηεο βηβιία ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζπηηηνύ.
Έβαιε δειαδή ηα θαηλνύξηα βηβιία ζηε βηβιηνζήθε.
 ηόπνο, ηνπνζεζία ♫ ην-πν-ζε-ηώ

ηόπνο [ν] νπζηαζηηθό (ηόπνη)

 Ο ηόπνο είλαη κία πεξηνρή.  «Ζ Κξήηε είλαη
έλαο σξαίνο ηόπνο!» είπε ν ζείνο Σάθεο ζηνλ θύξην
Γηάλλε.  κέξνο
 «Γέκηζε ν ηόπνο πεηακέλα ξνύρα!» θώλαμε ε
θπξία Μαξγαξίηα. «Αζελά, ζπκκάδεςε ηα ξνύρα
ζνπ!»  ρώξνο
 Ο ηόπνο ζνπ είλαη ε παηξίδα ζνπ.
 ηνπηθόο, ηνπνζεηώ, ηνπνζεζία ♫ ηό-πνο

ηνζη [ην] νπζηαζηηθό

 Γηα λα θηηάμεηο έλα ηνζη, βάδεηο ηπξί θαη δακπόλ
θαη άιια πιηθά αλάκεζα ζε δύν θέηεο ςσκί θαη κεηά
ηα ςήλεηο ζε κία εηδηθή ζπζθεπή, ηελ ηνζηηέξα.
 ηνζηηέξα ♫ ηνζη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηνζηηέξα [ε] νπζηαζηηθό (ηνζηηέξεο)  ηνζη
ηνπαιέηα [ε] νπζηαζηηθό (ηνπαιέηεο)

 Ζ ηνπαιέηα είλαη ην δσκάηην ηνπ ζπηηηνύ όπνπ
πιέλεζαη θαη θάλεηο πηπί ή θαθά.  κπάλην
 Σνπαιέηα ιέκε θη έλα επίζεκν γπλαηθείν θόξεκα.
♫ ηνπ-α-ιέ-ηα  „ην κπάλην‟

ηνύβιν [ην] νπζηαζηηθό (ηνύβια)

 Με ηα ηνύβια ρηίδνπκε ζπίηηα. Δίλαη θηηαγκέλα
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--- ηνπιίπα ----------------------------------------- ηνπξηζκόο
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από θόθθηλν ςεκέλν πειό θη έρνπλ εζσηεξηθέο
ηξύπεο.
 Λέκε θνξντδεπηηθά όηη θάπνηνο είλαη ηνύβιν, όηαλ
δελ θαηαιαβαίλεη απηό πνπ ηνπ ιέλε ή όηαλ είλαη
θαθόο καζεηήο.  ληνπβάξη, θνύηζνπξν
♫ ηνύ-βιν Γεο ρηίζηεο

ηνπιίπα [ε] νπζηαζηηθό (ηνπιίπεο)

 Ζ ηνπιίπα είλαη έλα ινπινύδη πνπ θπηξώλεη ηελ
άλνημε. Μνηάδεη κε θνπδνπλάθη πνπ είλαη γπξηζκέλν
αλάπνδα θη έρεη δηάθνξα ρξώκαηα.
♫ ηνπ-ιί-πα  „ηα ινπινύδηα‟

ηνύκπα [ε] νπζηαζηηθό (ηνύκπεο)

 ηαλ θάλεηο κία ηνύκπα, ζηεξίδεζαη ζηα δύν ζνπ
ρέξηα κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ θαη ηα πόδηα ςειά,
γπξλάο ην ζώκα ζνπ θαη ζηέθεζαη θαη πάιη όξζηνο.
 ηαλ ηξσο κία ηνύκπα, πέθηεηο κε ην θεθάιη
πξνο ηα θάησ.  θνπηξνπβάια
 Ο θύξηνο Γηάλλεο είδε έλα άζρεκν αηύρεκα ζην
δξόκν: έλα απηνθίλεην πήξε δύν ηνύκπεο θη έπεζε
ζηνλ γθξεκό.  αλαπνδνγύξηζκα ♫ ηνύ-κπα

ηνύλει [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηνύλει είλαη κία ηξύπα θάησ από ηε γε, κέζα
από έλα βνπλό ή θάησ από ηε ζάιαζζα γηα λα
πεξλάεη έλαο απηνθηλεηόδξνκνο ή κία
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. ♫ ηνύ-λει
-Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

π
θ
ρ
ς
σ ηνπξηζκόο [ν] νπζηαζηηθό  ηνπξίζηαο
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ηνπξίζηαο --------------------------------------------- ηνύθα--

ηνπξίζηαο [ν], ηνπξίζηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(ηνπξίζηεο, ηνπξίζηξηεο)
 Ο ηνπξίζηαο είλαη θάπνηνο πνπ ηαμηδεύεη κέζα
ζηε ρώξα ηνπ ή ζην εμσηεξηθό γηα λα μεθνπξαζηεί,
λα δηαζθεδάζεη θαη λα επηζθεθηεί ηα αμηνζέαηα.
 Ο ζείνο Σάθεο ηαμηδεύεη ζπρλά σο ηνπξίζηαο.
Κάλεη δειαδή ζπρλά ηνπξηζκό. Πνιιά από ηα
εηζηηήξηα δελ ηα πιεξώλεη, αθνύ έρεη δηθό ηνπ
ηνπξηζηηθό γξαθείν. ♫ ηνπ-ξί-ζηαο

ηνπξζί [ην] νπζηαζηηθό (ηνπξζηά)

 Σν ηνπξζί είλαη έλα θαγεηό πνπ θηηάρλεηαη
κε ιαραληθά πνπ δηαηεξνύληαη ζην μίδη ή ζην αιάηη.
♫ ηνπξ-ζί

ηνύξηα [ε] νπζηαζηηθό (ηνύξηεο)

 Ζ ηνύξηα είλαη έλα κεγάιν γιπθό πνπ θηηάρλεηαη
ζπλήζσο κε θξέκα ή ζνθνιάηα. ηαλ έρνπκε
γελέζιηα, θηηάρλνπκε κία ηνύξηα γελεζιίσλ θαη
πάλσ ηεο βάδνπκε ηόζα θεξάθηα όζν ρξνλώλ
είκαζηε. ♫ ηνύξ-ηα  „ην πάξηη‟'

ηνπξηνπξίδσ ξήκα (ηνπξηνύξηζα, ζα

ηνπξηνπξίζσ)
 ηαλ ηνπξηνπξίδεηο, ηξέκεηο από ην θξύν.
 ξηγώ ♫ ηνπξ-ηνπ-ξί-δσ

ηνύθα [ε] νπζηαζηηθό (ηνύθεο)

 Μία ηνύθα καιιηά είλαη πνιιέο ηξίρεο καδί.
 Ζ ζεία Καηεξίλα έβαςε κεξηθέο ηνύθεο από ηα
καιιηά ηεο θαζηαλέο. ♫ ηνύ-θα
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--- ηνπθέθη ----------------------------------------------- ηξαβώ
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ηνπθέθη [ην] νπζηαζηηθό (ηνπθέθηα)

 Σν ηνπθέθη είλαη έλα καθξύ όπιν κε ζθαίξεο.
 Ο ζείνο Αιέθνο πεγαίλεη ζπρλά γηα θπλήγη κε ην
ηνπθέθη ηνπ.  θαξακπίλα  ηαλ θάπνηνο
ξίρλεη κία θνξά κε ην ηνπθέθη, ξίρλεη κία ηνπθεθηά.
ηαλ ηνπθεθίδεη θάπνηνλ, ηνλ ζεκαδεύεη κε ην
ηνπθέθη θαη ηνπ ξίρλεη ζθαίξεο. ♫ ηνπ-θέ-θη

ηνπθεθηά [ε] νπζηαζηηθό (ηνπθεθηέο)  ηνπθέθη
ηνπθεθίδσ ξήκα (ηνπθέθηζα, ζα ηνπθεθίζσ)
 ηνπθέθη

ηξαβώ θαη ηξαβάσ, ηξαβηέκαη ξήκα (ηξάβεμα,

ζα ηξαβήμσ)
 ηαλ ηξαβάο θάηη, ην κεηαθηλείο από ηε ζέζε πνπ
βξίζθεηαη πξνο ηα εθεί πνπ θηλείζαη ή ζηέθεζαη εζύ.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ηξάβεμε ηελ θνπξηίλα γηα λα
κπεη ν ήιηνο ζην δσκάηην.
 «Μελ ηξαβάο ηόζν πνιύ ηελ θισζηή από ηε
θνύζηα ζνπ, Αιίθε, ζα μεισζεί!» θώλαμε ε ζεία
Έιιε. Μελ ηελ ηεληώλεηο.
 Ο αζηπλνκηθόο ηξάβεμε ην πηζηόιη ηνπ
θαη νη θιέθηεο ην έβαιαλ ζηα πόδηα.
Σν έβγαιε από ηε ζήθε ηνπ.
 «Σξαβήμηε κία επζεία γξακκή ζηα
ηεηξάδηά ζαο» είπε ε δαζθάια.
ρεκαηίζηε, ζρεδηάζηε.
 Ο ζείνο Αιέθνο έρεη ηξαβήμεη πνιιά
ζηε δσή ηνπ. Έρεη ππνθέξεη.
 ηξάβεγκα ♫ ηξα-βώ
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ηξαγαλίδσ ----------------------------------------------- ηξαθ--

ηξαγαλίδσ ξήκα (ηξαγάληζα, ζα ηξαγαλίζσ)
 ηξαγαλόο

ηξαγαλόο, ηξαγαλή, ηξαγαλό επίζεην (ηξαγαλνί,
ηξαγαλέο, ηξαγαλά)
 Έλα ηξαγαλό θαγεηό είλαη ζθιεξό θαη ηξίδεη,
όηαλ ην καζάο.  ηε ζεία Έιιε αξέζνπλ
ηα ηξαγαλά θνπινύξηα.  Σξαγαλίδεη έλα κε
ηνλ απνγεπκαηηλό θαθέ. ♫ ηξα-γα-λόο

ηξάγνο [ν] νπζηαζηηθό (ηξάγνη) θαηζίθα
ηξαγνύδη [ην] νπζηαζηηθό (ηξαγνύδηα)
 ηξαγνπδώ

ηξαγνπδηζηήο [ν], [ε] νπζηαζηηθό

(ηξαγνπδηζηέο, ηξαγνπδίζηξηεο)  ηξαγνπδώ

ηξαγνπδώ θαη ηξαγνπδάσ, ηξαγνπδηέκαη ξήκα

(ηξαγνύδεζα, ζα ηξαγνπδήζσ)
 ηαλ ηξαγνπδάο, θηηάρλεηο κνπζηθή κε ηε θσλή
ζνπ. Βγάδεηο κεισδηθνύο ήρνπο.  Σξαγνύδη ιέκε
ηε κνπζηθή πνπ έρεη ιόγηα, ζηίρνπο. Σξαγνπδηζηή
ιέκε απηόλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα ηξαγνπδάεη.
♫ ηξα-γνπ-δώ

ηξαθ [ην] νπζηαζηηθό

 Σξαθ ιέκε ηελ αγσλία θαη ηνλ θόβν πνπ ζε
πηάλεη, όηαλ πξέπεη λα θάλεηο θάηη γηα πξώηε θνξά,
λα δώζεηο εμεηάζεηο ή λα εκθαληζηείο κπξνζηά
ζε θόζκν.  ηξαθαξηζκέλνο ♫ ηξαθ
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--- ηξαθάξσ --------------------------------------- ηξακπάια
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- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηξαθάξσ ξήκα (ηξάθαξα, ζα ηξαθάξσ)

 Σνλ θύξην Γηάλλε ηνλ ηξάθαξε έλα απηνθίλεην.
Δπηπρώο ην ηξαθάξηζκα ήηαλ κηθξό θαη δελ έπαζε
θαλέλαο κεγάιε δεκηά. Σνλ ρηύπεζε, έπεζε πάλσ
ηνπ. Σα δύν απηνθίλεηα ηξάθαξαλ. πγθξνύζηεθαλ.
 ηαλ δύν απηνθίλεηα είλαη
ηξαθαξηζκέλα, έρνπλ ηξαθάξεη. Έρνπλ
πάζεη ηξαθάξηζκα.  ζύγθξνπζε
♫ ηξα-θά-ξσ

ηξαθηέξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηξαθηέξ είλαη έλα κεγάιν απηνθίλεην πνπ
ζέξλεη πίζσ ηνπ δηάθνξα κεραλήκαηα. Σα ηξαθηέξ
ηα ρξεζηκνπνηνύλ νη γεσξγνί ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
♫ ηξα-θηέξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ηξακ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηξακ κνηάδεη κε ιεσθνξείν αιιά θηλείηαη κε
ξεύκα πάλσ ζε ξάγεο κέζα ζηελ πόιε. ♫ ηξακ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηξακπάια [ε] νπζηαζηηθό (ηξακπάιεο)

 Ζ ηξακπάια είλαη έλα παηρλίδη πνπ ην παίδνπκε
ζηελ παηδηθή ραξά. ηε κία πιεπξά ελόο μύινπ
θάζεηαη έλα παηδί θαη ζηελ άιιε πιεπξά έλα άιιν.
Σν μύιν κία αλεβαίλεη θαη κία θαηεβαίλεη θη έηζη
θνπλάεη ηα δύν παηδηά. ♫ ηξα-κπά-ια
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ηξαληάδσ -------------------------------------------- ηξαπέδη--

α
β
γ
Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά
δ
θάλνπλ ηξακπάια.
ε
ηξαληάδσ, ηξαληάδνκαη ξήκα (ηξάληαμα, ζα
δ
ηξαληάμσ)
ε
 ηαλ θάηη καο ηξαληάδεη, καο θνπλάεη δπλαηά.
ζ
 Ο δπλαηόο ζεηζκόο ηξάληαμε ην ζρνιείν.
 ηαξαθνπλώ  Ζ Αζελά πέθηνληαο από ην
η
πνδήιαην έλησζε έλα δπλαηό ηξάληαγκα.
θ
Σξαληάρηεθε. Σξαληαρηόο ♫ ηξα-ληά-δσ
ι
κ
ηξάπεδα [ε] νπζηαζηηθό (ηξάπεδεο)
 Βάδνπκε ηα ρξήκαηά καο ζηελ ηξάπεδα γηα λα
λ
είλαη αζθαιή. Ζ ηξάπεδα κπνξεί επίζεο λα καο
μ
δαλείζεη ρξήκαηα γηα λα πάξνπκε ζπίηη ή γηα λα
ν
θάλνπκε αγνξέο. Σξάπεδα ιέκε θαη ην θηίξην όπνπ
βξίζθεηαη κία ηξάπεδα.  Ο ηξαπεδίηεο είλαη απηόο π
πνπ έρεη κία ηξάπεδα. Ο ηξαπεδηθόο ππάιιεινο
ξ
είλαη απηόο πνπ εξγάδεηαη ζε ηξάπεδα. ♫ ηξά-πε-δα
ζ
ηξαπεδαξία [ε] νπζηαζηηθό (ηξαπεδαξίεο)
η
 ηξαπέδη

π
θ
ηξαπέδη [ην] νπζηαζηηθό (ηξαπέδηα)
 Σν ηξαπέδη είλαη έλα έπηπιν κε επίπεδε επηθάλεηα ρ
θαη ηέζζεξα πόδηα. Πάλσ ζην ηξαπέδη ηξώκε,
ς
γξάθνπκε, δηαβάδνπκε ή θάλνπκε άιιεο εξγαζίεο.
 «Μαξγαξίηα, ζα ζηξώζνπκε ην ηξαπέδη;» ξώηεζε σ
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--- ηξαπεδίηεο ------------------------------------ ηξακπάια
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ν θύξηνο Γηάλλεο. Θα εηνηκάζνπκε ην ηξαπέδη γηα λα
θάκε;
 «Σν βξάδπ έρνπκε ηξαπέδη ηνλ ζείν Αιέθν» είπε ε
θπξία Μαξγαξίηα». Σνλ έρνπκε θαιέζεη γηα θαγεηό.
«Αύξην, όκσο ζα θάλνπκε ην ηξαπέδη ζην ηακάηε
θαη ηελ Καηεξίλα». Θα ηνπο βγάινπκε έμσ ζ‟ έλα
εζηηαηόξην γηα θαγεηό.  Ζ ηξαπεδαξία είλαη ην
δσκάηην ελόο ζπηηηνύ όπνπ ηξώκε. Πάλσ ζην
ηξαπέδη ζηξώλνπκε ηξαπεδνκάληηιν, ζπλήζσο όηαλ
ζέινπκε λα θάκε.  επηηξαπέδηνο ♫ ηξα-πέ-δη

ηξαπεδίηεο [ν] νπζηαζηηθό (ηξαπεδίηεο)
 ηξάπεδα

ηξαπεδνκάληηιν [ην] νπζηαζηηθό
(ηξαπεδνκάληηια)  ηξαπέδη

ηξάπνπια [ε] νπζηαζηηθό (ηξάπνπιεο)

 Ζ ηξάπνπια έρεη 52 ραξηηά. Μ‟ απηά παίδνπκε
ηπρεξά παηρλίδηα.  Σα ραξηηά ηεο ηξάπνπιαο
ιέγνληαη ηξαπνπιόραξηα. ♫ ηξά-πνπ-ια

ηξαπιίδσ ξήκα (ηξαύιηζα, ζα ηξαπιίζσ)

 ηαλ ηξαπιίδεηο, κηιάο κε δπζθνιία, κπεξδεύεηο
ηηο ιέμεηο θαη επαλαιακβάλεηο ζπρλά ηελ ίδηα
π ζπιιαβή. Σξαπιίδεηο ζπλήζσο, όηαλ έρεηο αγσλία
ή θνβάζαη.  Μόιηο ε Αζελά είδε ηελ αξάρλε,
θ
ηξαύιηζε «α-α-α-ξά-ρλε!» από ηνλ θόβν ηεο.
ρ ♫ ηξαπ-ιί-δσ

ς
ηξαύκα [ην] νπζηαζηηθό (ηξαύκαηα)
σ  ηξαπκαηίδσ
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ηξαπκαηίαο ------------------------------------------- ηξειόο--

ηξαπκαηίαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ηξαπκαηίεο)
 ηξαπκαηίδσ

ηξαπκαηίδσ, ηξαπκαηίδνκαη ξήκα (ηξαπκάηηζα,

ζα ηξαπκαηίζσ)
 ηαλ ηξαπκαηίδνπκε θάπνηνλ, ηνλ πιεγώλνπκε.
 Ο Κώζηαο ηξαπκάηηζε θαηά ιάζνο ηελ Αζελά κε
ην ςαιίδη. Σεο έθνςε ην δάρηπιν.  ρηππώ
 ηαλ ηξαπκαηίδεζαη, ρηππάο από κόλνο ζνπ θαη
πιεγώλεζαη.  Ο Κώζηαο ρηύπεζε ζην
πνδόζθαηξν. Σα ηξαύκαηα ηνπ Κώζηα ήηαλ
κεξηθέο γξαηδνπληέο ζην γόλαην θαη ζηνλ αγθώλα.
Σξαπκαηίαο είλαη απηόο πνπ
έρεη ηξαπκαηηζηεί ζε αηύρεκα.
♫ ηξαπ-κα-ηί-δσ

ηξέια [ε] νπζηαζηηθό (ηξέιεο)  ηξειόο
ηξειαίλσ, ηξειαίλνκαη ξήκα (ηξέιαλα, ζα
ηξειάλσ)  ηξειόο

ηξειόο, ηξειή, ηξειό επίζεην (ηξεινί, ηξειέο,
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ηξειά)
 Σξειό ιέκε όπνηνλ είλαη άξξσζηνο ζην κπαιό.
 παιαβόο
 Σξειό όκσο ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ δελ είλαη
π
ινγηθόο ή είλαη παξάμελνο.  «Σξειόο είζαη Κώζηα
θ
θαη δεηάο θαξπνύδη ηνλ ρεηκώλα;» είπε ε Αζελά.
ρ
 ηαλ είζαη ηξειόο γηα θάηη, ην ζέιεηο πάξα πνιύ.
 H Αιίθε είλαη ηξειή γηα ην ηξέμηκν.
ς
 Σξειαίλεηαη γηα ην ηξέμηκν. ηαλ θάπνηνο είλαη
σ
ηξειόο, έρεη ηξέια. ηξεινθνκείν ♫ ηξε-ιόο
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--- ηξεκνύια ------------------------------------------- ηξέθσ
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ηξεκνύια [ε] νπζηαζηηθό (ηξεκνύιεο)  ηξέκσ
ηξεκνπιηάδσ ξήκα (ηξεκνύιηαζα, ζα
ηξεκνπιηάζσ)  ηξέκσ

ηξέκσ ξήκα (έηξεκα, ζα ηξέκσ)

 ηαλ ηξέκεηο, ηαξάδεζαη θαη ην ζώκα ζνπ θάλεη
κηθξέο θηλήζεηο πνπ δελ ηηο ειέγρεη. πλήζσο
ηξέκεηο από ην θξύν, από θόβν, από ηνλ ζπκό ζνπ
ή θαη από ηνλ ππξεηό.  Ζ Αζελά βγήθε έμσ ρσξίο
κπνπθάλ θαη ηώξα ηξέκεη από ην θξύν.
 αλαηξηρηάδσ  ηαλ ζε πηάλεη ηξεκνύια από ην
θξύν, αλαηξηρηάδεηο.  ξίγνο ηαλ θάπνηνο
ηξεκνπιηάδεη, ηξέκεη ειαθξά. ♫ ηξέ-κσ

ηξέλν [ην] νπζηαζηηθό (ηξέλα)
 Σν ηξέλν είλαη έλα κέζν κεηαθνξάο. Έρεη κία
κεραλή πνπ ζέξλεη από πίζσ ηεο πνιιά βαγόληα
θαη όια καδί θηλνύληαη πάλσ ζηηο ξάγεο. ♫ ηξέ-λν
Γεο ξάγα, ζηδεξόδξνκνο, βαγόλη

ηξέμηκν [ην] νπζηαζηηθό (ηξεμίκαηα)  ηξέρσ
ηξέθσ, ηξέθνκαη ξήκα (έζξεςα, ζα ζξέςσ)

 ηαλ ηξέθεηο θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο λα θάεη.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ηξέθεη ηα παηδηά ηεο κε
πγηεηλά θαγεηά ρσξίο ιίπε.  ηαΐδσ
Ο Πηηζηθόθνο ηξέθεηαη κε ζπόξνπο.
Ση έγηλε ηειηθά κε ηνλ Πηηζηθόθν; Φάμε ζηηο ιέμεηο
ειεύζεξνο, πεηώ, πεδώ, πξνεηνηκάδσ
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ηξέρσ --------------------------------------- ηξηαληάθπιιν- Ο ζείνο Αιέθνο ηξέθεη αγειάδεο θαη πξόβαηα. Σα
έρεη ζην αγξόθηεκά ηνπ, ηα κεγαιώλεη θαη ηα ηαΐδεη.
 Ο θύξηνο Μηράιεο ηξέθεη ηε ζεία ηνπ. Απηόο ηεο
πιεξώλεη όια ηα έμνδα. Ζ ηξνθή είλαη ην θαγεηό
πνπ ηξώλε νη άλζξσπνη αιιά θαη ηα δώα. ♫ ηξέ-θσ

ηξέρσ ξήκα (έηξεμα, ζα ηξέμσ)

 ηαλ ηξέρεηο, θηλείζαη πνιύ γξήγνξα πξνο κία
θαηεύζπλζε κε ην έλα πόδη ζηε γε θαη ην άιιν ζηνλ
αέξα.
 ηαλ ηξέρεηο λα βνεζήζεηο θάπνηνλ, πεγαίλεηο
κε κεγάιε πξνζπκία θη ελδηαθέξνλ.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ηξέρεη ζπλήζσο ζηελ εζληθή
νδό κε 120 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Οδεγεί γξήγνξα.
 «Ση ηξέρεη Αζελά;» ξώηεζε ν Κώζηαο.
Ση ζπκβαίλεη; «Σξέρεη ν λνπο κνπ
ζηε Ρνδαιία» απάληεζε εθείλε.
Σε ζθέθηνκαη. «Α, θαιά, ηξέρα γύξεπε!
Πνύ λα ηε βξεηο ηώξα»; Δίλαη δύζθνιν.
 ηξέμηκν, ηξεράια ♫ ηξέ-ρσ

ηξηαληάθπιιν [ην] νπζηαζηηθό (ηξηαληάθπιια)
 Σν ηξηαληάθπιιν είλαη έλα πνιύ όκνξθν
ινπινύδη κε ηξηάληα θύιια θη έλα θνηζάλη γεκάην
αγθάζηα.  ξόδν
 Ζ ηξηαληαθπιιηά είλαη έλαο κηθξόο ζάκλνο
κε αγθάζηα πνπ βγάδεη ηα ηξηαληάθπιια.
♫ ηξη-α-ληά-θπι-ιν  „ηα ινπινύδηα‟

Αλ κνπ βγάιεηο ηα δύν πξώηα γξάκκαηα ζηακαηώ
λα θηλνύκαη θαη γίλνκαη όλνκα άιινπ ξήκαηνο.
Πνηα ιέμε είκαη; …………………………………………
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--- ηξίβσ --------------------------------------------------- ηξίδσ
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ηξίβσ, ηξίβνκαη ξήκα (έηξηςα, ζα ηξίςσ)

 ηαλ ηξίβεηο θάηη, ην πηέδεηο ζπλέρεηα πάλσ ζε
θάηη άιιν. ηαλ ηξίβεηο θάηη πνπ πιέλεηο, ην πηέδεηο
ζπλέρεηα κε ην ζθνπγγάξη γηα λα γίλεη πην θαζαξό.
 Ζ Αιίθε έηξηςε ηα κάηηα ηεο θη εθείλα θνθθίληζαλ.
 «Φέξε κνπ, ζε παξαθαιώ, ηνλ ηξίθηε, Αζελά»
είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. «Θέισ λα ηξίςσ ην
θξεκκύδη γηα ηε ζάιηζα». Να ην θόςσ ζε πνιύ
κηθξά θνκκαηάθηα.  Από ην πνιύ ηξίςηκν,
θνθθίληζαλ ηα κάηηα ηεο Αιίθεο. ηξίθηεο ♫ ηξί-βσ

ηξηγπξίδσ ξήκα (ηξηγύξηζα, ζα ηξηγπξίζσ)

 ηαλ ηξηγπξίδεηο, γπξίδεηο ρσξίο ζθνπό εδώ θη
εθεί, θάλνληαο βόιηεο.
 πεξηθέξνκαη, πεξηπιαληέκαη
 Μία ζπλάδειθνο ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο
ηξηγπξίδεη ηνλ δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο. Μάιινλ
ζέιεη λα δεηήζεη αύμεζε.  γπξνθέξλσ  Δδώ
ηξηγύξσ ζεκαίλεη θάπνπ εδώ. ♫ ηξη-γπ-ξί-δσ

ηξηγύξσ επίξξεκα  ηξηγπξίδσ
ηξίγσλν [ην] νπζηαζηηθό (ηξίγσλα)

 Σν ηξίγσλν είλαη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα κε ηξεηο
πιεπξέο θαη ηξεηο γσλίεο.
π Σξίγσλν ιέκε θαη ην κεηαιιηθό κνπζηθό όξγαλν πνπ
θ θξαηάο θαη ρηππάο, όηαλ ιεο ηα θάιαληα.
♫ ηξί-γσ-λν „ ηα ζρήκαηα‟

ρ
ς ηξίδσ ξήκα (έηξημα, ζα ηξίμσ)
σ  ηαλ θάηη ηξίδεη, ηξίβεηαη ζε κία ζθιεξή
επηθάλεηα θαη βγάδεη έλαλ μεξό ήρν.
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ηξηθ ---------------------------------------------------ηξηθύιιη--

α
β
γ
δ
ηξηθ [ην] νπζηαζηηθό
 «Μελ πηζηεύεηο όζα βιέπεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάε
θν, Αζελά» είπε ε Αιίθε. «Πνιιέο ζθελέο πνπ ζνπ
δ
θαίλνληαη απίζαλεο είλαη ηξηθ». Δίλαη ςεύηηθεο αιιά
πξνζπαζνύλ λα ζε μεγειάζνπλ γηα λα λνκίζεηο πσο ε
είλαη αιεζηλέο.  ηέρλαζκα, θόιπν ♫ ηξηθ
ζ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
η
πιεζπληηθό αξηζκό.
θ
ηξηθιίδσ ξήκα (ηξίθιηζα, ζα ηξηθιίζσ)
ι
 ηαλ ηξηθιίδεηο, πεξπαηάο κε βήκα πνπ δελ είλαη
κ
ζηαζεξό.  Ο θύξηνο Μηράιεο ήπηε ιίγν
λ
παξαπάλσ απόςε θαη ηώξα ηξηθιίδεη ζηνλ δξόκν.
 παξαπαηώ ♫ ηξη-θιί-δσ
μ
ν
ηξηθινπνδηά [ε] νπζηαζηηθό (ηξηθινπνδηέο)
π
 ηαλ βάδεηο ηξηθινπνδηά ζε θάπνηνλ, βάδεηο ην
πόδη ζνπ αλάκεζα ζηα δηθά ηνπ, ελώ θηλείηαη γηα λα ξ
ηνλ θάλεηο λα πέζεη. ♫ ηξη-θιν-πν-δηά
ζ
η
ηξηθπκία [ε] νπζηαζηηθό (ηξηθπκίεο)
 Ζ απιόπνξηα ηνπ θπξίνπ Μηράιε ζθνύξηαζε θαη
ηξίδεη.  Σν ηξίμηκν ηεο πόξηαο είλαη πνιύ
ελνριεηηθό. ♫ ηξί-δσ

[

 ηαλ έρεη ηξηθπκία, ε ζάιαζζα είλαη πνιύ
ηαξαγκέλε, γηαηί έρεη πνιύ δπλαηό άλεκν.
 ζαιαζζνηαξαρή ♫ ηξη-θπ-κί-α

ηξηθύιιη [ην] νπζηαζηηθό (ηξηθύιιηα)

 Σν ηξηθύιιη είλαη ρνξηάξη κε ηξία θύιια
θαη κία πνιύ θαιή ηξνθή γηα ηα δώα. ♫ ηξη-θύι-ιη
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--- ηξίρα ----------------------------------------------- ηξνκάδσ
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ηξίρα [ε] νπζηαζηηθό (ηξίρεο)

 Οη ηξίρεο είλαη καιιί πνπ θπηξώλεη ζην δέξκα
ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ.
 Σξίρα ιέκε θαη θαζεηί πνπ κνηάδεη κε ηξίρα.
 Ζ Αζελά πξνηηκάεη ηηο νδνληόβνπξηζεο κε
καιαθή ηξίρα.
 «Δίδα έλα ζξίιεξ πνπ κνπ ζεθώζεθε ε ηξίρα»
είπε ε ζεία Καηεξίλα. Σξόκαμα πνιύ.
 Σν ηξίρσκα ηεο Ρνδαιίαο είλαη πνιύ καιαθό.
Ο ζθύινο ηνπ θπξίνπ Μηράιε πάιη έρεη πινύζην
ηξίρσκα, είλαη πνιύ ηξηρσηόο. ♫ ηξί-ρα

ηξίρσκα [ην] νπζηαζηηθό (ηξηρώκαηα)  ηξίρα
ηξόιετ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηξόιετ είλαη έλα κέζν κεηαθνξάο ζηελ πόιε
πνπ κνηάδεη κε ιεσθνξείν θαη πνπ παίξλεη κε δύν
θεξαίεο ξεύκα από ζύξκαηα. ♫ ηξό-ιε-τ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ηξνκάδσ ξήκα (ηξόκαμα, ζα ηξνκάμσ)

 ηαλ ηξνκάδεηο, αηζζάλεζαη μαθληθό θαη κεγάιν
θόβν.  Ζ Αζελά ηξόκαμε από ηηο θσλέο ηνπ
θπξίνπ Μηράιε.
 ηαλ ηξνκάδεηο θάπνηνλ, ηνπ πξνθαιείο θόβν.
 «Σξνκάμαηε ηελ θόξε κνπ, θύξηε Μηράιε» ηνπ
είπε αξγόηεξα ε θπξία Μαξγαξίηα.
 Σξόκαμε λα ράζεη ιίγα θηιά ν ζείνο Αιέθνο.
Γπζθνιεύηεθε πνιύ.  Ζ ηαηλία πνπ είδε ε ζεία
Καηεξίλα ήηαλ ηξνκαθηηθή. Σεο πξνθάιεζε ηξόκν.
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ηξνκεξόο ---------------------------------------------- ηξνθή-Ήηαλ κία ηξνκεξή εκπεηξία.  θνβεξή
Οη πξσηαγσληζηέο ήηαλ θάπνηνη ιεζηέο πνπ είραλ
ηξνκνθξαηήζεη όινλ ηνλ θόζκν. Δίραλ πξνθαιέζεη
ηξόκν ζε όινπο. ♫ ηξν-κά-δσ

ηξνκεξόο, ηξνκεξή, ηξνκεξό επίζεην (ηξνκεξνί,
ηξνκεξέο, ηξνκεξά)  ηξνκάδσ

ηξνκνθξαηώ, ηξνκνθξαηνύκαη ξήκα

(ηξνκνθξάηεζα, ζα ηξνκνθξαηήζσ)  ηξνκάδσ

ηξόκνο [ν] νπζηαζηηθό  ηξνκάδσ
ηξνκπέηα [ε] νπζηαζηηθό (ηξνκπέηεο)

 Ζ ηξνκπέηα είλαη έλα κνπζηθό όξγαλν από
κέηαιιν πνπ κνηάδεη κε ζσιήλα αλνηρηό ζηε κία
άθξε. Φπζάο ζηελ ηξνκπέηα θαη παηάο ηα θνπκπηά
ηεο γηα λα βγάιεη ήρνπο.
♫ ηξν-κπέ-ηα  „ηα κνπζηθά όξγαλα‟

ηξόπνο [ν] νπζηαζηηθό (ηξόπνη)

 ηαλ έρεηο ηνλ ηξόπν λα θάλεηο θάηη, μέξεηο πώο
λα ην θάλεηο.
 Ο Κώζηαο έιπζε ηηο αζθήζεηο ησλ καζεκαηηθώλ
κε ηνλ ηξόπν πνπ ηνπο έδεημε ε δαζθάια.
 κέζνδνο, ηαθηηθή
 Ο θύξηνο Μηράιεο δελ έρεη θαινύο ηξόπνπο.
πλέρεηα θσλάδεη θαη είλαη αγελήο.
 θέξζηκν, ζπκπεξηθνξά ♫ ηξό-πνο

ηξνθή [ε] νπζηαζηηθό (ηξνθέο)  ηξέθσ
45 / 465-466

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

--- ηξόθηκα ---------------------------------------------- ηξύπα
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ηξόθηκα [ηα] νπζηαζηηθό (ηξόθηκα)  ηξέθσ
ηξνρηά [ε] νπζηαζηηθό (ηξνρηέο)

 Ζ ηξνρηά είλαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί έλαο
πιαλήηεο ζηνλ νπξαλό.  Ζ γε θηλείηαη ζε ηξνρηά
γύξσ από ηνλ ήιην. ♫ ηξν-ρηά

ηξνρνλόκνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ηξνρνλόκνη)

 Ο ηξνρνλόκνο είλαη ν αζηπλνκηθόο πνπ ξπζκίδεη
θαη ειέγρεη ηελ θίλεζε ζηνπο δξόκνπο. Γνπιεύεη γηα
ηελ Σξνραία, δειαδή γηα ην ηκήκα ηεο αζηπλνκίαο
πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θπθινθνξία ζηνπο
δξόκνπο.  ζρνιηθόο ηξνρνλόκνο
♫ ηξν-ρν-λό-κνο  „ε πόιε‟

ηξνρόο [ν] νπζηαζηηθό (ηξνρνί)

 Σν πνδήιαην ζνπ έρεη δύν ηξνρνύο, ελώ ην
απηνθίλεην ηέζζεξηο.  ξόδα
 Σν ηξνρόζπηην είλαη έλα ζπίηη πνπ ην ζέξλεη έλα
απηνθίλεην. ♫ ηξν-ρόο

ηξνρόζπηην [ην] νπζηαζηηθό (ηξνρόζπηηα)
 ηξνρόο

ηξύπα [ε] νπζηαζηηθό (ηξύπεο)
 ηαλ θάλεηο κία ηξύπα, θάλεηο έλα κηθξό άλνηγκα
πάλσ ζε θάηη.  Οη θάιηζεο ηνπ θπξίνπ Μηράιε
έρνπλ όιεο ηξύπεο.  Δίλαη όιεο ηξύπηεο.«Πώο
γίλεηαη θαη ηηο ηξππάεη!» ζθέθηεηαη ε ζεία ηνπ. «Άζε
πνπ έρνπλ ηξππήζεη θαη νη ηζέπεο ηνπ παληεινληνύ
ηνπ!» ♫ ηξύ-πα
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ηξππάλη ------------------------------------------- ηξπθεξόο--

α
β
 Σν ηξππάλη είλαη έλα εξγαιείν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λ‟ αλνίγνπκε ηξύπεο.
γ
♫ ηξπ-πά-λη  „ηα εξγαιεία‟
δ
ε
ηξύπηνο, ηξύπηα, ηξύπην επίζεην (ηξύπηνη,
δ
ηξύπηεο, ηξύπηα)  ηξύπα
ε
ηξππώ θαη ηξππάσ, ηξππηέκαη ξήκα (ηξύπεζα,
ζ
ζα ηξππήζσ)  ηξύπα
η
ηξππώλσ ξήκα (ηξύπσζα, ζα ηξππώζσ)
θ
 «Πνύ ηξύπσζεο πάιη, Ρνδαιία;» θώλαμε ε
ι
Αζελά. Πνύ θξύθηεθεο;
κ
 ηαλ ηξππώλεηο θάηη, ην θξύβεηο ή ην βάδεηο
λ
θάπνπ πνπ δε θαίλεηαη.  «Πνύ ηξύπσζεο πάιη
ηα παπνύηζηα κνπ;» θώλαμε ζηε ζεία ηνπ ν θύξηνο
μ
Μηράιεο.
 Ζ ζεία Καηεξίλα ηξύπσζε ην καλίθη ηνπ ζαθαθηνύ ν
π
ηεο. Σν έξαςε πξόρεηξα κε αξαηέο βεινληέο.
♫ ηξπ-πώ-λσ
ξ
ηξπθεξόο, ηξπθεξή, ηξπθεξό, επίζεην (ηξπθεξνί, ζ
η
ηξπθεξέο, ηξπθεξά)

ηξππάλη [ην] νπζηαζηηθό (ηξππάληα)

 ηαλ θάηη είλαη ηξπθεξό, είλαη απαιό θαη
π
καιαθό.  Ζ ζεία Καηεξίλα δηαιέγεη ην πην
ηξπθεξό θξέαο γηα λα καγεηξέςεη γηα ηνλ άληξα ηεο. θ
 απαιόο, καιαθόο  ζθιεξόο
ρ
 Ο ζείνο Γηάλλεο είλαη έλαο πνιύ ηξπθεξόο
ς
παηέξαο. Αγαπάεη ηα παηδηά ηνπ θαη ηνπο ην δείρλεη
σ
κε ράδηα.  επαίζζεηνο
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--- ηξπθεξόηεηα ----------------------------------------- ηζάη
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 Φέξεηαη κε ηξπθεξόηεηα. ♫ ηξπ-θε-ξόο

π
θ
ρ
ς
σ

 Ο ηζαγθάξεο είλαη απηόο πνπ θηηάρλεη ή
επηδηνξζώλεη ηα παπνύηζηα καο. ♫ ηζα-γθά-ξεο

ηξπθεξόηεηα [ε] νπζηαζηηθό (ηξπθεξόηεηεο)
 ηξπθεξόο

ηξώσ θαη ηξώγσ, ηξώγνκαη ξήκα

(έθαγα, ζα θάσ)
 ηαλ ηξσο, καζάο θαη θαηαπίλεηο ην θαγεηό ζνπ.
 «Με ηξώεη ην ρέξη κνπ!» είπε ε Αζελά. Με
θαγνπξίδεη.
 Ο Κώζηαο έθαγε όια ηα ιεθηά ηνπ ζηα παγσηά
θαη ηώξα δελ έρεη ηίπνηα. Σα μόδεςε όια.
 Λέκε όηη θάπνηνο ηξώεη ζαλ ιύθνο, όηαλ ηξώεη
πνιύ. Δπίζεο ιέκε όηη θάπνηνο ηξώγεηαη κε ηα
ξνύρα ηνπ, όηαλ γθξηληάδεη ζπλέρεηα.
ηαλ δελ αληέρνπκε θάπνηνλ, ιέκε
όηη δελ ηξώγεηαη πηα.
 ηξνθή, θαγεηό ♫ ηξώ-σ

Η Αζελά ηξώεη έλα θνκκαηάθη θξέαο.

ηζαγηέξα [ε] νπζηαζηηθό (ηζαγηέξεο)  ηζάη
ηζαγθάξεο [ν] νπζηαζηηθό (ηζαγθάξεδεο)

ηζάη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ηζάη είλαη θπηό. Βξάδνπκε ηα μεξά θύιια ηνπ
θαη θηηάρλνπκε έλα δεζηό ξόθεκα.  ηελ
ηζαγηέξα θηηάρλνπκε ή ζεξβίξνπκε ηζάη. ♫ ηζάη
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ηζαθίδσ ---------------------------------------- ηζαιαθώλσ-- Πξνζνρή ν πιεζπληηθόο αξηζκόο
«ηζάγηα» ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπάληα.
Μία ηζαγηέξα.

ηζαθίδσ ξήκα (ηζάθηζα, ζα ηζαθίζσ)

 ηαλ ηζαθίδεηο θάηη, ην ζπαο ή ην θάλεηο
θνκκάηηα.  Ο Κώζηαο πάηεζε πάλσ ζ‟ έλα
θαξύδη θαη ην ηζάθηζε κε ην πόδη ηνπ.
 Ζ ηζάθηζε ζ‟ έλα παληειόλη είλαη ε γξακκή
πνπ ζρεκαηίδεηαη, όηαλ ην ζηδεξώλνπκε.
ηζάθηζκα ♫ ηζα-θί-δσ

ηζάθηζε [ε] νπζηαζηηθό (ηζαθίζεηο)  ηζαθίδσ
ηζαθσκόο [ν] νπζηαζηηθό (ηζαθσκνί)
 ηζαθώλνκαη

ηζαθώλνκαη ξήκα (ηζαθώζεθα, ζα ηζαθσζώ)

 ηαλ ηζαθώλεζαη, καιώλεηο κε θάπνηνλ.
 ην ζρνιείν ε Αζελά ηζαθώλεηαη ζπρλά κε ηνλ
Νίθν.  καιώλσ, θαβγαδίδσ  ηζαθσκόο
 θαβγάο ♫ ηζα-θώ-λν-καη

ηζαθώλσ ξήκα (ηζάθσζα, ζα ηζαθώζσ)

α
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 ηαλ ηζαθώλεηο θάπνηνλ, ηνλ πηάλεηο ζπλήζσο
ηελ ώξα πνπ θάλεη θάηη θαθό.  Ζ Αζελά ηζάθσζε π
ηνλ Κώζηα ηελ ώξα πνπ έβαδε θξπθά ην δάρηπιό
θ
ηνπ ζην βάδν κε ην γιπθό.  Ζ Αζελά ηνλ έθαλε
ηζαθσηό. ♫ ηζα-θώ-λσ
ρ

ηζαιαθώλσ, ηζαιαθώλνκαη ξήκα
(ηζαιαθώζεθα, ζα ηζαιαθσζώ)
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--- ηζαιαπαηώ --------------------------------------ηζαξνύρη
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 ηαλ ηζαιαθώλεηο έλα ραξηί, έλα ύθαζκα
ή θάηη άιιν, ην δηπιώλεηο πξόρεηξα ρσξίο
πξνζνρή θαη ζρεκαηίδεη δάξεο.  ηζηώλσ
 ηζαιάθσκα ♫ ηζα-ια-θώ-λσ

ηζαιαπαηώ θαη ηζαιαπαηάσ, ηζαιαπαηηέκαη

ξήκα (ηζαιαπάηεζα, ζα ηζαιαπαηήζσ)
 Ο θύξηνο Μηράιεο είπε όηη ηα παηδηά
ηζαιαπάηεζαλ ηα ινπινύδηα ηνπ. Δίπε δειαδή όηη
ηα θαηάζηξεςαλ κε ηα πόδηα ηνπο.
 πνδνπαηώ  ηζαιαπάηεκα ♫ ηζα-ια-πα-ηώ

ηζακπί [ην] νπζηαζηηθό (ηζακπηά)

 Έλα ηζακπί ζηαθύιη είλαη πνιιέο ξώγεο
καδί γύξσ από έλα θνηζάλη. ♫ ηζα-κπί

ηζάληα [ε] νπζηαζηηθό (ηζάληεο)

 Σελ ηζάληα ηελ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
βάδνπκε κέζα θαη λα θνπβαιάκε δηάθνξα
πξάγκαηα. Οη ηζάληεο είλαη θηηαγκέλεο
από πιαζηηθό, δέξκα ή ύθαζκα.
♫ηζά-ληα

ηζάπα [ε] νπζηαζηηθό (ηζάπεο)

 Ζ ηζάπα είλαη έλα εξγαιείν. Μ‟ απηό ζθάβνπκε
π ζην ρσξάθη θη αλνίγνπκε κεγάιεο ηξύπεο ζην ρώκα.
♫ ηζά-πα  „ηα εξγαιεία‟

θ
ρ
ς
σ

ηζαξνύρη [ην] νπζηαζηηθό (ηζαξνύρηα)

 Σα ηζαξνύρηα είλαη ηα παπνύηζηα
πνπ θνξνύλ νη ηζνιηάδεο. Έρνπλ θόθθηλε
ή καύξε θνύληα. ♫ ηζα-ξνύ-ρη
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ηζαηίδσ ----------------------------------------- ηζηγθνύλεο --

α
β
ξήκα (ηζαηίζηεθα, ζα ηζαηηζηώ)
 ηαλ ηζαηίδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα ζπκώζεη
γ
πνιύ θαη λα λεπξηάζεη.  Ο Κώζηαο ηζαηίζηεθε
δ
από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηώλ θη έθπγε
από ην παηρλίδη. Ζ ηζαηίια ηνπ Κώζηα ήηαλ κεγάιε. ε
δ
♫ ηζα-ηί-δσ
ε
ηζαηίια [ε] νπζηαζηηθό (ηζαηίιεο)  ηζαηίδσ
ζ
η
ηζεθνύξη [ην] νπζηαζηηθό (ηζεθνύξηα)
 Με ην ηζεθνύξη κπνξνύκε λα θόςνπκε δέληξα
θ
θαη μύια ζε κηθξά θνκκάηηα. ♫ ηζε-θνύ-ξη
ι
 „ηα εξγαιεία‟
κ
ηζέπε [ε] νπζηαζηηθό (ηζέπεο)
λ
 Βάδνπκε ηα ρέξηα καο ζηελ ηζέπε ηνπ ξνύρνπ
μ
πνπ θνξάκε γηα λα δεζηαζνύλ όηαλ έρεη πνιύ θξύν.
ηελ ηζέπε επίζεο βάδνπκε ηα ρξήκαηα πνπ έρνπκε ν
καδί καο. ♫ ηζέ-πε
π
ξ
ηζηγάξν [ην] νπζηαζηηθό (ηζηγάξα)
ζ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο θαη ε θπξία
Μαξγαξίηα δελ θαπλίδνπλ ηζηγάξα.
η

ηζαηίδσ θαη ηζαληίδσ, ηζαηίδνκαη θαη ηζαληίδνκαη

Σν θάπληζκα βιάπηεη ζνβαξά
ηελ πγεία. ♫ ηζη-γά-ξν

ηζηγθνύλεο, ηζηγθνύλα, ηζηγθνύληθν επίζεην

(ηζηγθνύλεδεο, ηζηγθνύλεο, ηζηγθνύληθα)
 Σζηγθνύλε ιέκε θάπνηνλ πνπ δε ζέιεη λα μνδεύεη
θαζόινπ ρξήκαηα, αθόκα θη όηαλ έρεη αλάγθε.
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--- ηζηγθνπληά --------------------------------------- ηζίκπια
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 Ζ ηζηγθνπληά ηνπ θπξίνπ Μηράιε είλαη πνιύ
κεγάιε. Πξνηηκά λα κείλεη λεζηηθόο παξά λα
μνδέςεη ιίγα από ηα ρξήκαηά ηνπ. ♫ ηζη-γθνύ-λεο

ηζηγθνπληά [ε] νπζηαζηηθό (ηζηγθνπληέο)
 ηζηγθνύλεο

ηζηκέλην [ην] νπζηαζηηθό (ηζηκέληα)

 Σν ηζηκέλην είλαη έλα πνιύ ζθιεξό πιηθό πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην ρηίζηκν ησλ ζπηηηώλ.
Με ηζηκέλην είλαη θηηαγκέλνη θαη κεξηθνί δξόκνη.
Σζηκέλην ιέκε θαη κία επηθάλεηα απ‟ απηό ην πιηθό.
♫ ηζη-κέ-λην

ηζηκνπδηά [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ δε βγάδεηο ηζηκνπδηά, δε κηιάο θαζόινπ,
ζσπαίλεηο.  «Σζηκνπδηά! Γε ζέισ λ‟ αθνύζσ
ηίπνηα!» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. ♫ ηζη-κνπ-δηά

ηζίκπεκα [ην] νπζηαζηηθό (ηζηκπήκαηα)
 ηζηκπώ

ηζηκπηδάθη [ην] νπζηαζηηθό (ηζηκπηδάθηα)

 Σα ηζηκπηδάθηα ηα θνξνύλ ηα θνξίηζηα γηα λα
θξαηνύλ ηα καιιηά ηνπο ρηεληζκέλα.  θνθαιάθη
π  Μ‟ έλα ηζηκπηδάθη πηάλεηο πνιύ κηθξά
θ αληηθείκελα. ♫ ηζη-κπη-δά-θη

ρ
ηζίκπια [ε] νπζηαζηηθό (ηζίκπιεο)
ς
 ηαλ μππλάκε ην πξσί, έρνπκε κεξηθέο θνξέο
σ ηζίκπιεο ζηηο άθξεο ησλ καηηώλ καο. ♫ ηζί-κπια
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ηζηκπώ ------------------------------------------------- ηζίρια--

ηζηκπώ θαη ηζηκπάσ, ηζηκπηέκαη ξήκα (ηζίκπεζα,
ζα ηζηκπήζσ)
 ηαλ ηζηκπάο θάπνηνλ, πηάλεηο ζθηρηά ην δέξκα
ηνπ κε ηα δύν ζνπ δάρηπια ή ηνλ ηξππάο κε θάηη
πνιύ κπηεξό θαη ηνλ πνλάο.
 Ο Κώζηαο ηζίκπεζε ηελ Αζελά κε ηε κύηε ηνπ
κνιπβηνύ ηνπ θη απηή ζύκσζε. Σόηε ηνπ ηζίκπεζε
δπλαηά ην κάγνπιν θη εθείλνο άξρηζε λα θσλάδεη.
 ηαλ ζε ηζηκπάεη έλα έληνκν,
ζε ηξππάεη κε ην θεληξί ηνπ.
 ηαλ ηζηκπάο, ηξσο πνιύ ιίγν από
έλα θαγεηό.
 Σν ηζίκπεκα ηεο κέιηζζαο πνλάεη πνιύ.
♫ ηζη-κπώ

ηζηπο [ηα] νπζηαζηηθό

 Σζηπο ιέκε ηα παηαηάθηα. ♫ ηζηπο

ηζηξίδσ ξήκα (ηζίξημα, ζα ηζηξίμσ)

 ηαλ ηζηξίδεηο, βγάδεηο κία δπλαηή θαη ιεπηή
θσλή.  Σν κσξό ηζίξημε, κόιηο ε ζεία Καηεξίλα
ηνπ πήξε ην παηρλίδη ηνπ.  Σν ηζίξηγκα ηνπ
κσξνύ ήηαλ δπλαηό. ♫ ηζη-ξί-δσ

ηζίξθν [ην] νπζηαζηηθό (ηζίξθα)
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π
 ην ηζίξθν νη αθξνβάηεο, νη ηαρπδαθηπινπξγνί, νη
θ
θιόνπλ θαη πνιιά δώα δίλνπλ παξαζηάζεηο γηα λα
ρ
δηαζθεδάζνπλ ηνπο ζεαηέο πνπ ηνπο
παξαθνινπζνύλ. ♫ ηζίξ-θν Γεο αθξνβάηεο
ς
σ
ηζίρια [ε] νπζηαζηηθό (ηζίριεο)
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--- ηζνπάλεο ------------------------------------------ ηζνύδσ
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 Σελ ηζίρια ηε καζάκε ζην ζηόκα αξθεηή ώξα
ρσξίο λα ηελ θαηαπίλνπκε. ♫ ηζί-ρια

θ
ρ
ς
σ

ηζνύδσ ξήκα (έηζνπμα, ζα ηζνύμσ)

ηζνπάλεο [ν] νπζηαζηηθό (ηζνπάλεδεο)

 Ο ηζνπάλεο θπιάεη θαη βόζθεη πξόβαηα ή
θαηζίθεο.  βνζθόο ♫ ηζν-πά-λεο
- Λέκε θαη ηζνκπάλεο.

ηζνπβάιη [ην] νπζηαζηηθό (ηζνπβάιηα)

 Σν ηζνπβάιη είλαη έλαο κεγάινο ζάθνο γηα λα
βάδνπκε δηάθνξα πξντόληα, όπσο παηάηεο, ζηηάξη
θαη αιεύξη.  Ο ζείνο Αιέθνο έθεξε από ην ρσξηό
έλα ηζνπβάιη αιεύξη. Σόζν αιεύξη όζν ρσξάεη ην
ηζνπβάιη. ♫ ηζνπ-βά-ιη

ηζνπγθξάλα [ε] νπζηαζηηθό (ηζνπγθξάλεο)

 Με ηελ ηζνπγθξάλα θαζαξίδνπκε ηνλ θήπν καο
από ηηο πέηξεο. ♫ ηζνπ-γθξά-λα  „ηα εξγαιεία‟

ηζνπγθξίδσ ξήκα (ηζνύγθξηζα, ζα ηζνπγθξίζσ)

 Σν Πάζρα ηζνπγθξίδνπκε ηα θόθθηλα απγά θαη
ιέκε «Υξηζηόο Αλέζηε». Σα ρηππάκε
ην έλα πάλσ ζην άιιν.
 Ο Νίθνο κε ηελ Αζελά
ηα ηζνύγθξηζαλ. Μάισζαλ πνιύ.
π ♫ ηζνπ-γθξί-δσ
 Σν νηλόπλεπκα ηζνύδεη, όηαλ ην βάδνπκε ζηα
ρηππήκαηά καο.  Ο Κώζηαο έβαιε ζηελ πιεγή
ηνπ ιίγν νηλόπλεπκα θαη ηώξα δελ αληέρεη ην
ηζνύμηκν. Σζνπρηεξόο, ηζνύρηξα ♫ ηζνύ-δσ
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ηζνπθλίδα ----------------------------------------- ηζνύξκν --

α
 Ζ ηζνπθλίδα είλαη έλα κηθξό πξάζηλν θπηό. Αλ ην β
αθνπκπήζνπκε, ην δέξκα καο θνθθηλίδεη θαη ηζνύδεη. γ
♫ ηζνπ-θλί-δα
δ
ε
ηζνπιήζξα [ε] νπζηαζηηθό (ηζνπιήζξεο)
δ
 Ζ ηζνπιήζξα είλαη έλα από ηα παηρλίδηα πνπ
ππάξρνπλ ζηηο παηδηθέο ραξέο. Κάζεζαη ζηελ
ε
θνξπθή ηεο θαη κεηά γιηζηξάο κε ην ζώκα ζνπ πξνο
ζ
ηα θάησ. ♫ ηζνπ-ιή-ζξα
η
ηζνπινύθη [ην] νπζηαζηηθό (ηζνπινύθηα)
θ
 Σν ηζνπινύθη είλαη κία ηνύθα από καιιηά πνπ
ι
μερσξίδνπλ ζην κπξνζηηλό ζπλήζσο κέξνο ηνπ
κ
θεθαιηνύ. ♫ ηζνπ-ινύ-θη
λ
ηζνπιώ θαη ηζνπιάσ ξήκα (ηζνύιεζα, ζα
μ
ηζνπιήζσ)
ν
 ηαλ ηζνπιάο, γιηζηξάο πάλσ ζε θάηη.
 Ζ Αζελά ληώζεη πνιύ όκνξθα όηαλ ηζνπιάεη
π
ζηελ ηζνπιήζξα ηεο παηδηθήο ραξάο.
ξ
 ηζνπιήζξα ♫ ηζνπ-ιώ
ζ
ηζνπξέθη [ην] νπζηαζηηθό (ηζνπξέθηα)
η

ηζνπθλίδα [ε] νπζηαζηηθό (ηζνπθλίδεο)

 Σν ηζνπξέθη είλαη έλα γιπθό θαη αθξάην ςσκί
πνπ θηηάρλνπκε κε απγά, βνύηπξν θαη γάια.
♫ ηζνπ-ξέ-θη

ηζνύξκν [ην] νπζηαζηηθό

 Έλα ηζνύξκν παηδηά έηξεραλ πίζσ από ηε
δαζθάια θαη ηελ παξαθαινύζαλ λα πάλε εθδξνκή.
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Πνιιά παηδηά. ♫ ηζνύξ-κν
- Πξνζνρή. Ζ ιέμε δελ έρεη πιεζπληηθό αξηζκό.

ηζνπρηεξόο, ηζνπρηεξή, ηζνπρηεξό

επίζεην (ηζνπρηεξνί, ηζνπρηεξέο, ηζνπρηεξά)
 ηαλ θάλεη ηζνπρηεξό θξύν, έρεη πάξα πνιύ
θξύν.
 Σα ιόγηα ηνπ θπξίνπ Μηράιε ζηα παηδηά ήηαλ
ηζνπρηεξά. Ήηαλ θαξκαθεξά θαη ζηελαρώξεζαλ
ηα παηδηά.  ηζνύδσ ♫ ηζνπ-ρηε-ξόο

ηζνύρηξα [ε] νπζηαζηηθό (ηζνύρηξεο)

 Οη ηζνύρηξεο θνιπκπνύλ ζηε ζάιαζζα θαη αλ
καο αθνπκπήζνπλ, ην δέξκα καο θνθθηλίδεη θαη
ηζνύδεη.  κηθξή κέδνπζα  ηζνύδσ ♫ ηζνύ-ρηξα

ηπιίγσ, ηπιίγνκαη ξήκα (ηύιημα, ζα ηπιίμσ)

 ηαλ ηπιίγεηο θάηη, ην θαιύπηεηο γύξσ γύξσ κε
θάηη άιιν.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα ηύιημε ην δώξν
ηεο Αζελάο κε ρξσκαηηζηό ραξηί.
 Ο Κώζηαο ηύιημε ην ραιί γηα λα ην αλεβάζεη ν
θύξηνο Γηάλλεο ζην παηάξη.  μεηπιίγσ
 Ζ Αζελά ηπιίρηεθε κε ηελ
θνπβέξηα, γηαηί έθαλε θξύν.
θεπάζηεθε.  ηύιηγκα
π
♫ ηπ-ιί-γσ

θ
ρ
ς
σ

ηύκπαλν [ην] νπζηαζηηθό (ηύκπαλα)

 Σν ηύκπαλν είλαη έλα κνπζηθό όξγαλν πνπ γηα λα
παίμεη πξέπεη λα ην ρηππάκε κε ην ρέξη ή κε εηδηθό
μύιν.  ηακπνύξιν, ληανύιη ♫ ηύ-κπα-λν
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ηύπνο -------------------------------------------------- ηπθιόο--

ηύπνο [ν] νπζηαζηηθό (ηύπνη)
 Σν απηνθίλεην ηνπ θπξίνπ Γηάλλε είλαη λένπ
ηύπνπ θαη ηξέρεη γξήγνξα. Νένπ είδνπο.
 Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη παξάμελνο ηύπνο.
Παξάμελνο ραξαθηήξαο.
 Σύπν ιέκε θη αιιηώο ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα
πεξηνδηθά. ♫ ηύ-πνο

ηππώλσ, ηππώλνκαη ξήκα (ηύπσζα, ζα ηππώζσ)
 Οη ιέμεηο θαη νη εηθόλεο ζηα βηβιία ζνπ έρνπλ
ηππσζεί, ελώ νη ιέμεηο θαη νη εηθόλεο ζηα ηεηξάδηά
ζνπ είλαη θηηαγκέλεο κε ην ρέξη.  εθηππώλσ
 ηύπνο ♫ ηπ-πώ-λσ

ηύξαλλνο [ν] νπζηαζηηθό (ηύξαλλνη)

 Οη ηύξαλλνη ζηελ αξραία Διιάδα θπβεξλνύζαλ
βίαηα θαη θαηαπηεζηηθά ηνλ ιαό.
 Σύξαλλν ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ ηνπ αξέζεη λα
βαζαλίδεη ηνπο άιινπο.  ηπξαλλώ ♫ ηύ-ξαλ-λνο

ηπξί [ην] νπζηαζηηθό (ηπξηά)

 Σν ηπξί είλαη κία ηξνθή πνπ γίλεηαη, όηαλ
πήμνπκε ην γάια. Ζ θέηα, ην θαζέξη θαη ε γξαβηέξα
είλαη ηπξηά.  Ζ ηπξόπηηα είλαη κία πίηα πνπ κέζα
ηεο έρεη ηπξί. ηπξηέξα ♫ ηπ-ξί

ηπξόπηηα [ε] νπζηαζηηθό (ηπξόπηηεο)  ηπξί
ηπθιόο, ηπθιή, ηπθιό, επίζεην (ηπθινί, ηπθιέο,
ηπθιά)
 ηαλ θάπνηνο δε βιέπεη, είλαη ηπθιόο.
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--- ηπθιώλσ ---------------------------------------------- ηώξα
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 ζηξαβόο  ηπθιόκπγα, ηπθιώλσ ♫ ηπ-θιόο
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ηώξα επίξξεκα

ηπθιώλσ, ηπθιώλνκαη ξήκα (ηύθισζα, ζα

ηπθιώζσ)
 ηαλ θάηη ζε ηπθιώλεη, ζε θάλεη λα κε βιέπεηο.
 Σν θσο ηνπ ήιηνπ ήηαλ πνιύ δπλαηό θαη
ηύθισζε ηελ Αζελά.  ζηξαβώλσ ♫ ηπ-θιώ-λσ

ηπραίλσ ξήκα (έηπρα, ζα ηύρσ)

 ηαλ ηπραίλεη θάηη, γίλεηαη θαηά ηύρε.
 Σν θινπξί ηεο πίηαο έηπρε ζηνλ Κώζηα.
 «Κύξηε δηεπζπληά, κπνξώ λα θύγσ;» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα. «Μνπ έηπρε θάηη μαθληθό. Ζ θόξε κνπ
αξξώζηεζε». Μνπ ζπλέβε.  ηύρε ♫ ηπ-ραί-λσ

ηπρεξόο, ηπρεξή, ηπρεξό επίζεην (ηπρεξνί,
ηπρεξέο, ηπρεξά)  ηύρε

ηύρε [ε] νπζηαζηηθό (ηύρεο)

 Έρνπκε ηύρε, όηαλ θάηη πνπ ζέινπκε γίλεηαη
ρσξίο λα θάλνπκε εκείο ηίπνηε.  Ο Κώζηαο είρε
κεγάιε ηύρε θαη θέξδηζε ην θινπξί ζηε βαζηιόπηηα.
 Ο Κώζηαο ήηαλ ν ηπρεξόο ηεο ρξνληάο, γηαηί
θέξδηζε ην θινπξί ζηε βαζηιόπηηα. ηπραίλσ ♫ηύ-ρε
 ηαλ θάηη γίλεηαη ηώξα, γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή.
 «Σώξα δηαβάδσ θαη δελ κπνξώ λα παίμσ καδί
ζνπ» είπε ε Αζελά, θαη ν Κώζηαο έθπγε από ην
δσκάηηό ηεο.  ησξηλόο ♫ ηώ-ξα
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πγεία ----------------------------------------------------- πγξόο--

Τπ
πγεία [ε] νπζηαζηηθό (πγείεο)

 ηαλ έρνπκε ηελ πγεία καο, ην ζώκα καο
ιεηηνπξγεί πνιύ θαιά θαη δελ έρνπκε θαλέλα
πξόβιεκα.
 «ηελ πγεηά ζνπ, Μαξγαξίηα» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζεθώλνληαο ςειά ην πνηήξη ηνπ.
 «Με ηηο πγείεο ζνπ!» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ
ζείν Αιέθν πνπ θηεξλίζηεθε.  ηαλ θάηη είλαη
πγηεηλό, είλαη θαιό γηα ηελ πγεία καο. ♫ π-γεί-α

πγηεηλόο, πγηεηλή, πγηεηλό επίζεην (πγηεηλνί,
πγηεηλέο, πγηεηλά)  πγεία

πγξαζία [ε] νπζηαζηηθό (πγξαζίεο)  πγξόο
πγξό [ην] νπζηαζηηθό (πγξά)
 Σν λεξό, ε πνξηνθαιάδα, ην θξαζί θαη ην γάια
είλαη πγξά. Μπνξείο λα ηα βάιεηο ζ‟ έλα πνηήξη θαη
λα πάξνπλ ην ζρήκα ηνπ πνηεξηνύ. Τγξά είλαη θαη
ηα δάθξπά ζνπ πνπ ζηάδνπλ, όηαλ θιαηο.  πγξόο
♫ π-γξό

πγξόο, πγξή, πγξό επίζεην (πγξνί, πγξέο, πγξά)
 ηαλ θάηη είλαη πγξό, θπιάεη ζαλ λεξό.
 Σν γάια είλαη πγξή ηξνθή.
 Τγξό ιέκε θαη θάηη πνπ είλαη ιίγν βξεγκέλν.
 Σα ζεληόληα ήηαλ πγξά αθόκε θη ε θπξία
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--- πδξαγσγείν --------------------------------------------- ύιε
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Μαξγαξίηα δελ ηα κάδεςε.
 ηαλ ν θαηξόο είλαη πγξόο, πξόθεηηαη λα βξέμεη ή
έρεη ήδε βξέμεη. Έρεη πγξαζία.
 Τγξαζία έρεη θη έλαο ηνίρνο πνπ έρεη βξαρεί θαη
είλαη πγξόο. πγξό ♫ π-γξόο

πδξαγσγείν [ην] νπζηαζηηθό (πδξαγσγεία)

 Σν πδξαγσγείν κίαο πόιεο είλαη έλα θηίξην κε κία
κεγάιε δεμακελή. Δθεί καδεύεηαη ην λεξό πνπ
κπνξνύκε λα πηνύκε θη έξρεηαη ζηα ζπίηηα καο κέζα
από ζσιήλεο. ♫ π-δξα-γσ-γεί-ν
- η‟ αξραία ειιεληθά ην λεξό ιεγόηαλ ύδσξ. Μ‟
απηή ηε ιέμε θηηάρλνπκε κεγαιύηεξεο ιέμεηο, όπσο
ην πδξαγσγείν.

πδξαπιηθόο [ν] νπζηαζηηθό (πδξαπιηθνί)
 Ο πδξαπιηθόο είλαη ν ηερλίηεο πνπ
θηηάρλεη ηνπο ζσιήλεο θαη ηηο βξύζεο
ζην ζπίηη καο. ♫ π-δξαπ-ιη-θόο

πηνζεηώ, πηνζεηνύκαη ξήκα (πηνζέηεζα, ζα

πηνζεηήζσ)
 ηαλ έλα δεπγάξη πηνζεηεί έλα παηδί, θξνληίδεη
θαη κεγαιώλεη έλα παηδί πνπ δελ έρεη γελλεζεί από
απηνύο. Οη γνλείο ελόο πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ ην
θξνληίδνπλ θαη ην αγαπνύλ όπσο εζέλα νη γνλείο
θ ζνπ. ♫ πη-ν-ζε-ηώ

ρ
ς ύιε [ε] νπζηαζηηθό (ύιεο)
 Σν γάια είλαη ε πξώηε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
σ γηα λα θηηάμνπκε ην ηπξί θαη ην γηανύξηη. Απ‟ απηήλ
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πιηθό --------------------------------------------- ππάιιεινο -θηηάρλεηαη ην ηπξί θαη ην γηανύξηη.  νπζία ♫ ύ-ιε

πιηθό [ην] νπζηαζηηθό (πιηθά)

 Σα ηξαπέδηα θηηάρλνληαη από δηάθνξα πιηθά:
από μύιν, από πιαζηηθό, από γπαιί θαη από άιια.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα αλαθάηεςε ηα πιηθά ηεο
ζπληαγήο, η‟ απγά, ην γάια, ην βνύηπξν θαη ην
αιεύξη θη έθηηαμε έλα πνιύ λόζηηκν θέηθ. ♫ π-ιη-θό

ύκλνο [ν] νπζηαζηηθό (ύκλνη)

 Κάζε ρώξα έρεη ηνλ δηθό ηεο εζληθό ύκλν. Ο
εζληθόο καο ύκλνο είλαη έλα ηξαγνύδη πνπ ιέκε ζε
θάζε εζληθή γηνξηή, θαζώο θαη θάζε θνξά πνπ
αλεβάδνπκε ηε ζεκαία ηεο παηξίδαο καο.
Ο εθθιεζηαζηηθόο ύκλνο είλαη έλα ηξαγνύδη πνπ
ςάιινπκε ζηελ εθθιεζία γηα λα ηηκήζνπκε έλαλ
άγην. Ο ύκλνο κίαο νκάδαο είλαη έλα ηξαγνύδη πνπ
ηξαγνπδνύλ νη θίιαζινη θη είλαη κνλαδηθό γηα θάζε
νκάδα. ♫ ύ-κλνο

ππάθνπνο, ππάθνπε, ππάθνπν επίζεην

(ππάθνπνη, ππάθνπεο, ππάθνπα)  ππαθνύσ

ππαθνύσ ξήκα (ππάθνπζα, ζα ππαθνύζσ)

 ηαλ ππαθνύο ζηνπο γνλείο ζνπ, αθνύο θαη
θάλεηο απηά πνπ ιέλε.  Τπάθνπν ιέκε θάπνηνλ,
όηαλ αθνύεη θαη θάλεη απηά πνπ ιέλε νη γνλείο θαη νη
δάζθαινί ηνπ. Γείρλεη δειαδή ππαθνή.
♫ π-πα-θνύ-σ
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θ
ρ
ς
ππάιιεινο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ππάιιεινη)
 Τπάιιεινο είλαη απηόο πνπ δνπιεύεη ζηε δνπιεηά σ
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--- ππάξρσ -------------------------------------- ππεξάζπηζε
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θάπνηνπ άιινπ θαη πιεξώλεηαη απ‟ απηόλ.
♫ π-πάι-ιε-ινο

ππάξρσ ξήκα (ππήξμα, ζα ππάξμσ)

 ηαλ ππάξρεηο, βξίζθεζαη ζηε δσή, δεηο.
 Ζ Αζελά ξώηεζε ηνλ Κώζηα αλ ππάξρνπλ
θαληάζκαηα.
 ηαλ θάηη ππάξρεη, βξίζθεηαη θάπνπ.
 ην δσκάηην ηνπ Κώζηα ππάξρνπλ πάληα πνιιά
παηρλίδηα πεηακέλα εδώ θη εθεί. ♫ π-πάξ-ρσ

ππέξ πξόζεζε

 ηαλ θάπνηνο είλαη ππέξ θάπνηνπ άιινπ, ηνλ
ππνζηεξίδεη θαη ηνλ βνεζάεη.  Σα Υξηζηνύγελλα
έγηλε έξαλνο ζηελ εθθιεζία ππέξ ησλ θησρώλ,
κάδεςαλ δειαδή ρξήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο
θησρνύο.
 Πνιιέο θνξέο βάδεηο ην ππεξ- κπξνζηά ζε κία
ιέμε, γηα λα δείμεηο όηη θάηη είλαη παξαπάλσ από ην
θαλνληθό.  Ζ ζεία Έιιε είλαη ππέξβαξε θαη θάλεη
δίαηηα. Έρεη βάξνο πάλσ από ην θαλνληθό. ♫ π-πέξ

ππεξαζπίδσ, ππεξαζπίδνκαη ξήκα (ππεξάζπηζα,

ζα ππεξαζπίζσ)
 ηαλ ππεξαζπίδεζαη θάπνηνλ, ηνλ πξνζηαηεύεηο
θαη ηνλ βνεζάο λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ.
θ  «Με θνβάζαη Αζελά, ζα ζε ππεξαζπηζηώ εγώ,
ρ αλ θηλδπλέςεηο από ηνλ ζθύιν» είπε ν Νίθνο.
 ππεξάζπηζε ♫ π-πε-ξα-ζπί-δσ

ς
σ ππεξάζπηζε [ε] νπζηαζηηθό  ππεξαζπίδσ
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ππεξβνιή -------------------------------------- ππεύζπλνο --

α
β
 ππεξβνιηθόο
γ
ππεξβνιηθόο, ππεξβνιηθή, ππεξβνιηθό επίζεην
δ
(ππεξβνιηθνί, ππεξβνιηθέο, ππεξβνιηθά)
 ηαλ θάηη είλαη ππεξβνιηθό, είλαη παξαπάλσ απ‟ ε
όζν ρξεηάδεηαη θάζε θνξά.  Σν ππεξβνιηθό
δ
θαγεηό είλαη θαθό γηα ηελ πγεία καο.
ε
 ηαλ θάπνηνο είλαη ππεξβνιηθόο, δεηάεη
ζ
παξαπάλσ πξάγκαηα απ‟ όζα πξέπεη.  «Μελ
είζαη ππεξβνιηθόο, Κώζηα! Γε ρηύπεζεο πηα ηόζν
η
πνιύ».  «Μελ ππεξβάιιεηο. Απηό πνπ ιεο είλαη
θ
ππεξβνιή». Με ιεο ππεξβνιέο. ♫ π-πεξ-βν-ιη-θόο
ι
ππεξήθαλνο, ππεξήθαλε, ππεξήθαλν επίζεην
κ
(ππεξήθαλνη, ππεξήθαλεο, ππεξήθαλα)
λ
 πεξήθαλνο
μ
ππέξνρνο, ππέξνρε, ππέξνρν επίζεην
ν
(ππέξνρνη, ππέξνρεο, ππέξνρα)
π
 Τπέξνρν ιέκε θάπνηνλ πνπ είλαη πνιύ θαιύηεξνο
ξ
από ηνπο άιινπο θαη μερσξίδεη γη‟ απηό.
 Σν θαγεηό ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο ήηαλ ππέξνρν. ζ
ινη ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη.
η
 έμνρνο, εμαηξεηηθόο  απαίζηνο ♫ π-πέ-ξν-ρνο
π

ππεξβνιή [ε] νπζηαζηηθό (ππεξβνιέο)

ππεύζπλνο, ππεύζπλε, ππεύζπλν επίζεην

θ
(ππεύζπλνη, ππεύζπλεο, ππεύζπλα)
 Ο πηιόηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρ
ς
επηβαηώλ ηνπ αεξνπιάλνπ. Δίλαη απηόο πνπ
σ
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο είλαη ππεξηπρεξόο;
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θξνληίδεη έηζη ώζηε όια λα ιεηηνπξγνύλ θαιά ζην
αεξνπιάλν. Απηόο έρεη ηελ επζύλε ηνπ αεξνπιάλνπ.
 «Δζύ ήζνπλ ππεύζπλνο πνπ ράζεθε ε Ρνδαιία!»
θαηεγόξεζε ε Αζελά ηνλ Κώζηα, «Δζύ έθηαηγεο!»
♫ π-πεύ-ζπ-λνο

θ
ρ
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σ

Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

ππεξεζία [ε] νπζηαζηηθό (ππεξεζίεο)

 Ζ ππεξεζία είλαη ε εξγαζία πνπ έρεη λα θάλεη
έλαο ππάιιεινο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο πξνζθέξεη
ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Ο μάδειθόο
ηνπ είλαη ζηξαηησηηθόο θη έρεη ππεξεζία θάζε κέξα.
 Ο ζείνο ηνπ Νίθνπ πεγαίλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ
θάζε πξσί ζηηο εθηά. ηε δνπιεηά ηνπ, ζηνλ ρώξν
όπνπ δνπιεύεη. ♫ π-πε-ξε-ζί-α

ππεξέηεο [ν], ππεξέηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(ππεξέηεο, ππεξέηξηεο)  ππεξεηώ

ππεξεηώ ξήκα (ππεξέηεζα, ζα ππεξεηήζσ)

 ηαλ ππεξεηείο θάπνηνλ, εξγάδεζαη ζην ζπίηη
ηνπ θαη πιεξώλεζαη γη‟ απηό.  Μία πνιύ πινύζηα
νηθνγέλεηα έρεη ζπλήζσο αξθεηνύο αλζξώπνπο πνπ
ηελ ππεξεηνύλ. Έρεη ππεξέηεο.
 Ο ζείνο ηνπ Νίθνπ ππεξεηεί ζηνλ ειιεληθό
ζηξαηό. Γνπιεύεη θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
εθεί.  ππεξέηεο ♫ π-πε-ξε-ηώ

αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ,
θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη,
ρνξνπεδώ
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ππλνβάηεο --------------------------------------- ππόγεηνο--

α
β
ππλνβάηηζζεο)  ύπλνο
γ
ύπλνο [ν] νπζηαζηηθό (ύπλνη)
δ
 Κάζε βξάδπ πέθηνπκε γηα ύπλν θαη θνηκόκαζηε
γηα λα μεθνπξαδόκαζηε.  Ο ππλνβάηεο ζεθώλεηαη ε
θνηκηζκέλνο θαη πεξπαηάεη ρσξίο λα ην
δ
θαηαιαβαίλεη. ηαλ θάηη ζε ππλσηίδεη, ζε θνηκίδεη.
ε
ππλνδσκάηην, ππλόζαθνο ♫ ύ-πλνο
ζ
η
ππλσηίδσ, ππλσηίδνκαη ξήκα (ππλώηηζα, ζα
ππλσηίζσ)  ύπλνο
θ
ι
ππνβξύρην [ην] νπζηαζηηθό» (ππνβξύρηα)
κ
 Σν ππνβξύρην είλαη έλα πινίν εηδηθά θηηαγκέλν
γηα λα κπνξεί λα πεγαίλεη θάησ από
λ
ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζε
μ
κεγάιν βάζνο. ♫ π-πν-βξύ-ρη-ν
ν
π
ππόγεηνο, ππόγεηα, ππόγεην επίζεην (ππόγεηνη,
ξ
ππόγεηεο, ππόγεηα)
 ηαλ θάηη είλαη ππόγεην, είλαη θάησ από ην
ζ
έδαθνο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο βάδεη ην απηνθίλεην
η
ηνπ ζε ππόγεην γθαξάδ.  (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν
ππόγεην ελόο ζπηηηνύ είλαη ην κέξνο ηνπ ζπηηηνύ
π

ππλνβάηεο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ππλνβάηεο,

πνπ είλαη θάησ από ην έδαθνο. ♫ π-πό-γεη-νο

- Ζ ιέμε ππόγεηνο είλαη θηηαγκέλε από δύν
θνκκαηάθηα: ην ππν- πνπ ζεκαίλεη θάησ από ηε
ιέμε γε.
Ξέξεηο άιιεο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε ππν-;
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--- ππνγξαθή ----------------------------------- ππνθείκελν
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ππνγξαθή [ε] νπζηαζηηθό (ππνγξαθέο)
 ππνγξάθσ

ππνγξάθσ ξήκα (ππέγξαςα, ζα ππνγξάςσ)

 ηαλ ππνγξάθεηο έλα θείκελν, γξάθεηο η‟ όλνκά
ζνπ θάησ απ‟ απηό γηα λα δείμεηο όηη είλαη δηθό ζνπ
ή όηη ζπκθσλείο κ‟ απηά πνπ ιέεη. Σ‟ όλνκά ζνπ ην
γξάθεηο κε ην ρέξη ζνπ θαη κε δηθό ζνπ ηξόπν.
Βάδεηο ηελ ππνγξαθή ζνπ.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
ππνγξάθεη όια ηα θείκελα πνπ γξάθεη γηα ηελ
εθεκεξίδα  ππνγξαθή ♫ π-πν-γξά-θσ

ππνδέρνκαη ξήκα (ππνδέρηεθα, ζα ππνδερηώ)

 ηαλ ππνδέρεζαη θάπνηνλ, ηνλ πεξηκέλεηο λα
έξζεη θαη ηνλ πεξηπνηείζαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.
 Σνπ θάλεηο ππνδνρή. ♫ π-πν-δέ-ρν-καη

ππνδνρή [ε] νπζηαζηηθό  ππνδέρνκαη
ππόζεζε [ε] νπζηαζηηθό (ππνζέζεηο)  ππνζέησ
ππνζέησ ξήκα (ππέζεζα, ζα ππνζέζσ)

 ηαλ ππνζέηεηο θάηη, πηζηεύεηο όηη θάηη κπνξεί λα
είλαη ζσζηό ή όηη κπνξεί λα γίλεη, ρσξίο όκσο λα
είζαη ζίγνπξνο θαη ρσξίο λα έρεηο απνδείμεηο γη‟
απηό.  Ο ζείνο Αιέθνο ππέζεζε όηη ζα ρηνλίζεη
θ θαη θξόληηζε λα καδέςεη αξθεηά μύια γηα ην ηδάθη.
 ππόζεζε  π-πν-ζέ-ησ

ρ
ς ππνθείκελν [ην] νπζηαζηηθό (ππνθείκελα)
σ  Σν ππνθείκελν ζε κία πξόηαζε είλαη απηό πνπ

απαληά ζηελ εξώηεζε «Πνηνο;».  ηελ πξόηαζε
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ππνθιίλνκαη ----------------------------------- ππνινγίδσ-«Ο Νίθνο ιέεη αζηεία» ην ππνθείκελν είλαη ε ιέμε
Νίθνο. ♫ π-πν-θεί-κε-λν

ππνθιίλνκαη ξήκα (ππνθιίζεθα, ζα ππνθιηζώ)

 ηαλ ππνθιίλεζαη, ζθύβεηο κπξνζηά ζε θάπνηνλ
γηα λα ηνπ εθθξάζεηο ηνλ ζεβαζκό ζνπ.
 ινη νη ππεξέηεο ππνθιίζεθαλ κπξνζηά ζην
βαζηιόπνπιν θαη ηε ηαρηνπνύηα.
 Οη ππεξέηεο ηνπ παιαηηνύ ηνύο ππνδέρηεθαλ κε
κία κεγάιε ππόθιηζε. ♫ π-πν-θιί-λν-καη

ππόθιηζε [ε] νπζηαζηηθό (ππνθιίζεηο)
 ππνθιίλνκαη

ππνθξηηήο [ν], ππνθξίηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(ππνθξηηέο, ππνθξίηξηεο)
 Τπνθξηηή ιέκε θάπνηνλ πνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε
ςεύηηθν ηξόπν θη όρη όπσο πξαγκαηηθά είλαη θαη
ζθέθηεηαη. πκπεξηθέξεηαη κε ππνθξηζία.
 ππνθξηζία ♫ π-πν-θξη-ηήο

ππνινγίδσ, ππνινγίδνκαη ξήκα (ππνιόγηζα,
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ζα ππνινγίζσ)
 ηαλ ππνινγίδεηο θάηη, ην κεηξάο, ην ινγαξηάδεηο.
 Ο Κώζηαο ππνινγίδεη πόζα ρξήκαηα μνδεύεη
θάζε βδνκάδα.
 «Τπνινγίδσ όηη ζα έρσ ηειεηώζεη ηα καζήκαηά
θ
κνπ ζε δύν ώξεο» είπε ε Αζελά ζηελ θπξία
ρ
Μαξγαξίηα. Δθηηκώ.
 «Γε κε ππνινγίδεηο θαζόινπ ηειεπηαία»
ς
παξαπνλέζεθε ε Αζελά ζηνλ Κώζηα. Γε κε
ζθέθηεζαη, δε κνπ δίλεηο ζεκαζία  Ο ππνινγηζηήο σ
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--- ππνινγηζηήο ------------------------------ ππνπηεύνκαη
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κάο βνεζάεη λα θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα πην
γξήγνξα θαη πην εύθνια: λα γξάθνπκε, λα θάλνπκε
ινγαξηαζκνύο θαη λα ζρεδηάδνπκε.  ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο, θνκπηνύηεξ ♫ π-πν-ιν-γί-δσ

ππνινγηζηήο [ν] νπζηαζηηθό (ππνινγηζηέο)
 ππνινγίδσ

ππόινηπν [ην] νπζηαζηηθό (ππόινηπα)

 Ζ Αζελά κέηξεζε ην ππόινηπν ησλ ρξεκάησλ
πνπ είρε ζηελ ηζέπε ηεο, δειαδή κέηξεζε ηα
ρξήκαηα πνπ δελ είρε μνδέςεη, πνπ ηεο είραλ κείλεη.
 ππόινηπνο ♫ π-πό-ινη-πν

ππόινηπνο, ππόινηπε, ππόινηπν επίζεην

(ππόινηπνη, ππόινηπεο, ππόινηπα)
 «Οη ππόινηπνη καζεηέο ζα δηαβάζνπλ αύξην ηηο
εξγαζίεο ηνπο» είπε ε δαζθάια. Γειαδή νη καζεηέο
πνπ έρνπλ κείλεη.  ππόινηπν ♫ π-πό-ινη-πνο

ππνκνλή [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ θάλεηο ππνκνλή, πεξηκέλεηο λα γίλεη θάηη
ρσξίο λα βηάδεζαη θαη ρσξίο λα γθξηληάδεηο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο πεξίκελε κε ππνκνλή ζηελ
νπξά, κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά ηνπ λα πιεξώζεη
ζηελ ηξάπεδα.  Ήηαλ πνιύ ππνκνλεηηθόο.
♫ π-πν-κν-λή

θ
ρ ππνπηεύνκαη ξήκα (ππνπηεύζεθα, ζα
ς ππνπηεπζώ)
σ  ηαλ ππνπηεύεζαη θάπνηνλ, λνκίδεηο όηη έρεη
θάλεη θάηη πνπ δελ είλαη θαιό, δελ είλαη λόκηκν.
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ύπνπηνο -------------------------------------------- ύπνπινο- Ζ αζηπλνκία ππνπηεύεηαη θάπνηνπο γηα ηε
ιεζηεία ζην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε θαη ςάρλεη
λα ηνπο βξεη.  ππνςηάδνκαη  Οη ύπνπηνη γηα ηε
ιεζηεία είλαη ηξεηο άλδξεο πνπ κέλνπλ ζηε γεηηνληά.
♫ π-πν-πηεύ-ν-καη

ύπνπηνο, ύπνπηε, ύπνπην επίζεην (ύπνπηνη,
ύπνπηεο, ύπνπηα)  ππνπηεύνκαη

ππόζηεγν [ην] νπζηαζηηθό (ππόζηεγα)

 Σν ππόζηεγν είλαη έλαο κηθξόο ρώξνο πνπ έρεη
ζηέγε θη είλαη αλνηρηόο γύξσ γύξσ. ηαλ είκαζηε
θάησ από έλα ππόζηεγν, δε βξερόκαζηε θαη
κπνξνύκε λα βιέπνπκε ηη ζπκβαίλεη γύξσ καο.
♫ π-πό-ζηε-γν

ππόζρεζε [ε] νπζηαζηηθό (ππνζρέζεηο)

 ηαλ δίλεηο ηελ ππόζρεζή ζνπ, δίλεηο ην ιόγν
ζνπ όηη ζα θάλεηο απηό πνπ έρεηο ζπκθσλήζεη. Σν
ππόζρεζαη.  Ζ Αζελά θξάηεζε ηελ ππόζρεζε
πνπ έδσζε ζηε κακά ηεο θαη δε κάισζε μαλά κε ηε
θίιε ηεο Διέλε.  ππόζρνκαη ♫ π-πό-ζρε-ζε

ππόζρνκαη ξήκα (ππνζρέζεθα, ζα ππνζρεζώ)
 ππόζρεζε

ύπνπινο, ύπνπιε, ύπνπιν επίζεην (ύπνπινη,

ύπνπιεο, ύπνπια)
 Έλαο ύπνπινο άλζξσπνο κπνξεί λα καο θάλεη
θαθό ρσξίο εκείο λα ηνλ θαηαιάβνπκε, γηαηί είλαη
πνιύ πνλεξόο.
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--- ππνπξγόο --------------------------------------- ππνρσξώ
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 Ο θαθόο ιύθνο ήηαλ πνιύ ύπνπινο. Ήζειε λα
μεγειάζεη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα κε ηελ πνλεξηά
ηνπ. ♫ ύ-πνπ-ινο

ππνπξγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ππνπξγνί)
 Οη ππνπξγνί θαη ν πξσζππνπξγόο είλαη ε
θπβέξλεζε κίαο ρώξαο.
 ππνπξγηθόο ♫ π-πνπξ-γόο

ππνθέξσ ξήκα (ππέθεξα, ζα ππνθέξσ)
 ηαλ ππνθέξεηο από θάηη, πνλάο.  «Τπνθέξσ
από πνλνθεθάινπο» είπε ε ζεία Έιιε.
 ηαλ ππνθέξεηο θάηη, κπνξείο θαη ην αληέρεηο,
ην ππνκέλεηο.
 «Μπνξώ λα ππνθέξσ ην θξύν ηνπ ρεηκώλα αιιά
δελ κπνξώ λα ππνθέξσ ηε κεγάιε δέζηε ην
θαινθαίξη» είπε ν ζείνο Αιέθνο. ♫ π-πν-θέ-ξσ

ππνρξεώλσ, ππνρξεώλνκαη ξήκα

(ππνρξεώζεθα, ζα ππνρξεσζώ)
 ηαλ ππνρξεώλεηο θάπνηνλ λα θάλεη θάηη, ηνλ
αλαγθάδεηο λα ην θάλεη.
 Ο λόκνο ππνρξεώλεη ηνπο γνλείο λα ζηέιλνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. Δίλαη ππνρξέσζή ηνπο λα
ηα ζηέιλνπλ ζην ζρνιείν.
θ  ππνρξέσζε, ππνρξεσηηθόο ♫ π-πν-ρξε-ώ-λσ

ρ
ππνρσξώ ξήκα (ππνρώξεζα, ζα ππνρσξήζσ)
ς
 ηαλ ν ζηξαηόο ππνρσξεί, πξνρσξάεη πξνο ηα
σ πίζσ, νπηζζνρσξεί.
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ππνςηάδνκαη --------------------------------------- ύζηεξα--

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
ππνςηάδνκαη ξήκα (ππνςηάζηεθα, ζα
ππνςηαζηώ)
η
 ηαλ ππνςηάδεζαη θάπνηνλ, πηζηεύεηο όηη απηόο
θ
έρεη θάλεη θάηη, όηη είλαη ύπνπηνο.
ι
 Ζ αζηπλνκία ππνςηαδόηαλ θάπνηνπο γηα ηελ
θινπή ζην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε.
κ
 ππνπηεύνκαη ♫ π-πν-ςη-ά-δν-καη
λ
μ
ύζηεξα επίξξεκα
 ηαλ θάηη γίλεηαη ύζηεξα από θάηη άιιν, γίλεηαη
ν
κεηά από απηό.
π
 «Κάζε Γεπηέξα πξώηα θάλνπκε ην κάζεκα ηεο
ξ
Γιώζζαο θη ύζηεξα θάλνπκε γπκλαζηηθή» είπε ε
Αζελά.  έπεηηα, κεηά  πξηλ ♫ ύ-ζηε-ξα
ζ
- Πνηα ιέμε κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, αλ βάινπκε ζηε η
ζσζηή ζεηξά ηα γξάκκαηα: ξσπνρπσ;
π
 ηαλ θάηη ππνρσξεί, ηόηε πέθηεη θαη
θαηαζηξέθεηαη.
 Ζ γέθπξα ππνρώξεζε από ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ
πνηακνύ θαη ν δξόκνο θόπεθε ζηα δύν.
 ηαλ θάηη ππνρσξεί, κεηώλεηαη, ειαηηώλεηαη.
 Ο ππξεηόο ηνπ Κώζηα άξρηζε λα ππνρσξεί,
κόιηο ν γηαηξόο ηνπ έδσζε έλα θάξκαθν.
 ππνρώξεζε ♫ π-πν-ρσ-ξώ

…………………………………………………

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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--- πθαίλσ-------------------------------------------------- ύςνο
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πθαίλσ) ξήκα (ύθαλα, ζα πθάλσ)

 ηαλ πθαίλνπκε, θηηάρλνπκε δηάθνξα
πθάζκαηα.  Ζ αξάρλε πθαίλεη ηνλ ηζηό ηεο.
 ύθαζκα ♫ π-θαί-λσ

ύθαζκα [ην] νπζηαζηηθό (πθάζκαηα)

 Σα ξνύρα καο είλαη θηηαγκέλα από ύθαζκα.
Τπάξρνπλ πθάζκαηα από καιιί, βακβάθη, κεηάμη
θαη άιια πιηθά.  πθαίλσ ♫ ύ-θα-ζκα

ύςνο [ην] νπζηαζηηθό (ύςε)

 Σν ύςνο καο είλαη ε απόζηαζε από ηηο παηνύζεο
ησλ πνδηώλ κέρξη ην θεθάιη καο, όηαλ είκαζηε
όξζηνη.  Σν ύςνο ηεο Αζελάο είλαη κηθξόηεξν
από ην ύςνο ηνπ Κώζηα. ♫ ύ-ςνο

θ
ρ
ς
σ
72 / 479

θαγεηό ----------------------------------------- θαγώζηκνο--

α
β
γ
δ
θαγεηό [ην] νπζηαζηηθό (θαγεηά)
ε
 ηαλ πεηλάο, ηξσο θαγεηό. Φαγεηό είλαη ε
ηξνθή πνπ ηξσο, ζπλήζσο καγεηξεκέλε, γηα λα
δ
κεγαιώζεηο θαη λα έρεηο θαιή πγεία. Σα καθαξόληα,
ε
νη θαθέο, νη κπξηδόιεο θαη ηα ςάξηα είλαη θαγεηά.
ζ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα καγεηξεύεη πνιύ λόζηηκα
θαγεηά.  θαΐ
η
 Ζ ζεία Καηεξίλα ζα πάεη γηα θαγεηό κε ην ζείν
θ
ηακάηε. Θα πάξνπλ ην γεύκα ηνπο ζ‟ έλα
ι
εζηηαηόξην.  γεύκα  ηξώσ, θαγώζηκνο
♫ θα-γε-ηό
κ
λ
θαγνύξα [ε] νπζηαζηηθό (θαγνύξεο)
μ
 ηαλ έρεηο θαγνύξα, μύλεηο ην δέξκα ζνπ ζ‟ έλα
ζεκείν.  Έλα θνπλνύπη ηζίκπεζε ηνλ Κώζηα ζην ν
ρέξη θαη ηώξα έρεη θαγνύξα. ♫ θα-γνύ-ξα
π
ξ
θαγώζηκν [ην] νπζηαζηηθό (θαγώζηκα)
ζ
 θαγώζηκνο
η
θαγώζηκνο, θαγώζηκε, θαγώζηκν επίζεην
π
(θαγώζηκνη, θαγώζηκεο, θαγώζηκα)
θ
 Φαγώζηκν ιέκε θαζεηί πνπ κπνξνύκε λα θάκε.
 Σν ακύγδαιν ηξώγεηαη, είλαη θαγώζηκνο
ρ
θαξπόο.  (ζαλ νπζηαζηηθό) Ο Κώζηαο θαη νη θίινη
ς
ηνπ πήξαλ καδί ηνπο αξθεηά θαγώζηκα γηα ηελ
σ
εθδξνκή.  ηξόθηκα, θαγεηά ♫ θα-γώ-ζη-κνο

Φθ
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--- θαίλνκαη ---------------------------------------------- θαθή
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θαίλνκαη ξήκα (θάλεθα, ζα θαλώ)

 ηαλ θάηη θαίλεηαη, νη άιινη κπνξνύλ λα ην
δνπλ.  Από ην ζπίηη ηεο Αζελάο θαίλεηαη ε
πιαηεία ηεο γεηηνληάο.
 Ο θύξηνο Μηράιεο θαίλεηαη θαθόο αιιά θαηά
βάζνο είλαη επαίζζεηνο άλζξσπνο.
 «Μνπ θαίλεηαη πσο ήξζε ε ώξα λα πάσ γηα
ύπλν» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.  λνκίδσ
 θαηλόκελν ♫ θαί-λν-καη

θαηλόκελν [ην] νπζηαζηηθό (θαηλόκελα)

 Φαηλόκελν είλαη θαζεηί πνπ ην θαηαιαβαίλεηο κε
ηηο αηζζήζεηο ζνπ.  Σν νπξάλην ηόμν είλαη έλα
θπζηθό θαηλόκελν. ♫ θαη-λό-κε-λν

θάθα [ε] νπζηαζηηθό (θάθεο)

 Ζ θάθα είλαη κία παγίδα γηα πνληίθηα.
 πνληηθνπαγίδα ♫ θά-θα

θάθεινο [ν] νπζηαζηηθό (θάθεινη)

 Μέζα ζε θάθειν βάδνπκε ηα γξάκκαηα ή ηηο
θάξηεο πνπ ζηέιλνπκε κε ην ηαρπδξνκείν. Πάλσ
ζην θάθειν γξάθνπκε η‟ όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε
ηνπ παξαιήπηε αιιά θαη η‟ όλνκα θαη
ηε δηεύζπλζή καο. ♫ θά-θε-ινο

θαθή [ε] νπζηαζηηθό (θαθέο)

 Ζ θαθή είλαη έλα όζπξην. Σν θπηό ηεο θαθήο
δίλεη κηθξνύο ζηξνγγπινύο θαθέ θαξπνύο πνπ ηνπο
καγεηξεύνπκε θαη θηηάρλνπκε κ‟ απηνύο ζνύπα.
♫ θα-θή
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θαθίδα ---------------------------------------------- θάιηζνο--

α
 Οη θαθίδεο είλαη κηθξά ξνδ ή θαθέ ζεκαδάθηα
β
πνπ έρνπκε ζηα κάγνπια θαη ηε κύηε. ♫ θα-θί-δα
γ
δ
θαθόο [ν] νπζηαζηηθό (θαθνί)
ε
 Με ην θαθό ξίρλνπκε θσο, όηαλ είλαη ζθνηεηλά
θαη ζέινπκε λα δνύκε θάηη.
δ
 Ζ ζεία Καηεξίλα θνξάεη θαθνύο επαθήο,
ε
επεηδή ηα γπαιηά ηελ θνπξάδνπλ.
ζ
 Με ην κεγεζπληηθό θαθό, κπνξείο λα
δεηο έλαλ θόθθν ζθόλεο. Σνλ κεγαιώλεηο
η
γηα λα ηνλ δεηο θαιύηεξα. ♫ θα-θόο
θ
Οη θιέθηεο ηνπ θπξίνπ Δεκήηξε
θξαηνύζαλ θαθό γηα λα βιέπνπλ. ι
κ
θάιαηλα [ε] νπζηαζηηθό (θάιαηλεο)
λ
 Ζ θάιαηλα είλαη έλα κεγάιν δών
μ
πνπ δεη ζηνπο σθεαλνύο.
♫ θά-ιαη-λα
ν
π
θαιάθξα [ε] νπζηαζηηθό) (θαιάθξεο)
ξ
 ηαλ θάπνηνο έρεη θαιάθξα, δελ έρεη
ζ
καιιηά ζ‟ έλα ζεκείν ηνπ θεθαιηνύ ηνπ
ή ζε όιν ην θεθάιη ηνπ.
η
 Δίλαη θαιαθξόο. ♫ θα-ιά-θξα
π
θ
θαιαθξόο, θαιαθξή, θαιαθξό επίζεην
(θαιαθξνί, θαιαθξέο, θαιαθξά)  θαιάθξα
ρ
ς
θάιηζνο, θάιηζε / θάιηζα, θάιηζν επίζεην
σ
(θάιηζνη, θάιηζεο, θάιηζα)

θαθίδα [ε] νπζηαζηηθό (θαθίδεο)
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--- θαλάξη -------------------------------------------- θαλεξόο
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 Φάιηζν ιέκε θάπνηνλ πνπ δελ ηξαγνπδάεη θαιά.
♫ θάι-ηζνο

θαλάξη [ην] νπζηαζηηθό (θαλάξηα)

 Σα θαλάξηα ξπζκίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ
απηνθηλήησλ θαη ησλ πεδώλ ζην δξόκν.
 «Σα κπξνζηηλά θαλάξηα ηνπ απηνθηλήηνπ
θσηίδνπλ ην δξόκν ηε λύρηα» εμήγεζε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζηνλ Κώζηα.  θσο
 «Δίλαη θσο θαλάξη πσο δελ έρεηο δηαβάζεη
ζήκεξα» είπε ε δαζθάια ζηνλ Κώζηα. Δίλαη
νινθάλεξν. ♫ θα-λά-ξη  „ε πόιε‟

θαλέια [ε] νπζηαζηηθό (θαλέιεο)

 Ζ θαλέια είλαη έλα εζώξνπρν πνπ θνξάκε ζην
πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηόο καο.
 Φαλέια ιέκε θαη ηε κπινύδα πνπ θνξνύλ νη
αζιεηέο.  θαλειάθη ♫ θα-λέ-ια  „ηα ξνύρα‟

θαλειάθη [ην] νπζηαζηηθό (θαλειάθηα)  θαλέια
θαλεξόο, θαλεξή, θαλεξό επίζεην

(θαλεξνί, θαλεξέο, θαλεξά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη θαλεξόο, κπνξνύλ λα ηνλ
δνπλ όινη νη άιινη.  Σν ηακείν ηνπ θπξίνπ
Γεκήηξε ήηαλ θαλεξόο ζηόρνο. Οη θιέθηεο ην είδαλ
απέμσ θη έηξεμαλ λα ην αδεηάζνπλ.  θξπθόο
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο ήηαλ θαλεξά ιππεκέλνο από
- Δίκαη ην όλνκα ελόο ξνύρνπ. Αλ βγάιεηο ηα ηξία
πξώηα γξάκκαηα, ζνπ θσλάδσ λα έξζεηο. Πνηα ιέμε
είκαη; ...............................................
76 / 481-482

θαλεξώλσ --------------------------------- θαληαζηηθόο-ηε ιεζηεία ηνπ καγαδηνύ ηνπ. ινη κπνξνύζαλ λα
ην θαηαιάβνπλ. Ζ αθαηαζηαζία ζην καγαδί ηνπ
θπξίνπ Γεκήηξε θαλέξσλε όηη είραλ κπεη ιεζηέο.
 δείρλσ ♫ θα-λε-ξόο

θαλεξώλσ, θαλεξώλνκαη ξήκα (θαλέξσζα, ζα
θαλεξώζσ)  θαλεξόο

θαληάδνκαη ξήκα (θαληάζηεθα, ζα θαληαζηώ)
 θαληαζία

θαληαζία [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρεηο θαληαζία, κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο
κε ην κπαιό ζνπ κία ηζηνξία ρξεζηκνπνηώληαο
ςεύηηθα ή κπζηθά ζηνηρεία.
 Ζ Αζελά έθηηαμε κε ηε θαληαζία ηεο κία ηζηνξία
γηα έλα ηαμίδη ζηνλ Άξε.  ια όζα έγξαςε ηα
θαληάζηεθε. Σα θαληάζκαηα είλαη πιάζκαηα ηεο
θαληαζίαο καο. θαληαζηηθόο ♫ θα-ληα-ζί-α

θάληαζκα [ην] νπζηαζηηθό
(θαληάζκαηα)  θαληαζία

θαληαζηηθόο, θαληαζηηθή, θαληαζηηθό επίζεην
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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--- θαληαρηεξόο ---------------------------------------- θάπα
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(θαληαζηηθνί, θαληαζηηθέο, θαληαζηηθά)
 Έλα θαληαζηηθό πξόζσπν ππάξρεη κόλν ζηε
θαληαζία θη όρη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.
 Ο Νίθνο δηεγείηαη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ ηηο
βγάδεη από ην κπαιό ηνπ.  αιεζηλόο, πξαγκαηηθόο
 Λέκε όηη θάηη είλαη θαληαζηηθό, όηαλ είλαη πάξα
πνιύ θαιό.  «Σν παγσηό πνπ έθηηαμεο είλαη
θαληαζηηθό, κακά» είπε ε Αζελά.
 θαληαζία ♫ θα-ληα-ζηη-θόο

θαληαρηεξόο, θαληαρηεξή, θαληαρηεξό επίζεην
(θαληαρηεξνί, θαληαρηεξέο, θαληαρηεξά)
 Έλα θαληαρηεξό ξνύρν πξνθαιεί πνιύ κεγάιε
εληύπσζε.  Οη πεηαινύδεο έρνπλ θαληαρηεξά
ρξώκαηα ζηα θηεξά ηνπο.  εληππσζηαθόο
 θαληάδσ ♫ θα-ληα-ρηε-ξόο

θαμ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θαμ είλαη κία ζπζθεπή πνπ κνηάδεη κε
ηειέθσλν. Με ην θαμ κπνξνύκε λα ζηείινπκε έλα
θείκελν ζε θάπνηνλ άιιν κε ηε βνήζεηα ηεο
ηειεθσληθήο καο γξακκήο. Φαμ ιέκε θαη ην θείκελν
πνπ καο έρνπλ ζηείιεη κε θαμ. ♫ θαμ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θάπα [ε] νπζηαζηηθό (θάπεο)

 ηαλ ξίρλεηο θάπα ζε θάπνηνλ, ηνλ ρηππάο κε ην
- Πνηα ιέμε κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, αλ βάινπκε ζηε
ζσζηή ζεηξά ηα γξάκκαηα; καθάζηαλ
………………………………………………………
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θαξάγγη -------------------------------------------- θαξκάθη --

α
β
γ
θαξάγγη [ην] νπζηαζηηθό (θαξάγγηα)
 Σν θαξάγγη είλαη έλα πνιύ κεγάιν άλνηγκα, κία
δ
βαζηά ραξάδξα αλάκεζα ζε δύν βνπλά. ♫ θα-ξάγ-γη ε
δ
θαξάζη [ην] νπζηαζηηθό (θαξάζηα)
 Σν θαξάζη είλαη έλα κηθξό θηπάξη.
ε
‟ απηό ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα πνπ
ζ
καδέςακε κε ηε ζθνύπα καο. ♫ θα-ξά-ζη
η
θάξδνο [ην] νπζηαζηηθό  θαξδύο
θ
ι
θαξδύο, θαξδηά, θαξδύ επίζεην (θαξδηνί,
κ
θαξδηέο, θαξδηά)
 Έλα θαξδύ ξνύρν έρεη κεγάιν πιάηνο.
λ
 Σν παληειόλη πνπ έβαιε ν θύξηνο Γηάλλεο ήηαλ
μ
πνιύ θαξδύ. Υξεηαδόηαλ δύν λνύκεξα κηθξόηεξν.
ν
 πιαηύο  ζηελόο
 Σν θάξδνο ηνπ παληεινληνύ ήηαλ πνιύ κεγάιν.
π
 πιάηνο ♫ θαξ-δύο
ξ
ζ
θάξκα [ε] νπζηαζηηθό (θάξκεο)
 Ζ θάξκα είλαη έλα κεγάιν αγξόθηεκα όπνπ δνπλ η
πνιιά δώα. ♫ θάξ-κα
π
θ
θαξκαθείν [ην] νπζηαζηηθό (θαξκαθεία) 
θάξκαθν
ρ
ς
θαξκάθη [ην] νπζηαζηηθό (θαξκάθηα)
σ
 Φαξκάθη ιέκε ην δειεηήξην.
ρέξη ζην θεθάιη ή ζην ζβέξθν ηνπ.
 θαξπαδηά, ζθαιηάξα ♫ θά-πα
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--- θάξκαθν ----------------------------------------- θαζαξία
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 ηαλ ζε δαγθώζεη έλα θαξκαθεξό θίδη, ξίρλεη
θαξκάθη.  δειεηεξηώδεο ♫ θαξ-κά-θη

θάξκαθν [ην] νπζηαζηηθό (θάξκαθα)
 ηαλ είκαζηε άξξσζηνη, ν γηαηξόο κάο δίλεη
θάξκαθα γηα λα γίλνπκε θαιά.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα αγόξαζε ην θάξκαθν γηα ηνλ Κώζηα
από ην θαξκαθείν ηεο γεηηνληάο. Ο θαξκαθνπνηόο
έγξαςε πάλσ ζην θνπηί όηη πξέπεη λα ην παίξλεη
ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. ♫ θάξ-κα-θν

θαξκαθνπνηόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(θαξκαθνπνηνί)  θάξκαθν

θάξνο [ν] νπζηαζηηθό (θάξνη)

 Ο θάξνο είλαη έλαο ςειόο πύξγνο πνπ
θσηίδεη ηε λύρηα. Βνεζάεη ηα πινία πνπ
ηαμηδεύνπλ λα δνπλ ηελ είζνδν
ελόο ιηκαληνύ ή ηελ άθξε ηεο ζηεξηάο.
♫ θά-ξνο

θάξζα [ε] νπζηαζηηθό (θάξζεο)

 ηαλ θάλεηο θάξζα ζε θάπνηνλ, ηνπ ιεο κία
ηζηνξία πνπ δελ είλαη αιεζηλή γηα λα γειάζεηο κ‟
απηό πνπ ζα θάλεη ή ζα πεη. ♫ θάξ-ζα

θαζαξία [ε] νπζηαζηηθό (θαζαξίεο)

 ηαλ θάλεηο θαζαξία, θάλεηο πνιύ δπλαηό
ζόξπβν θαη ελνριείο ηνπο άιινπο.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο κπήθε ζε θαζαξίεο κε ηε
ιεζηεία ηνπ καγαδηνύ ηνπ. Απέθηεζε πξνβιήκαηα.
 κπειάο, κπιέμηκν ♫ θα-ζα-ξί-α
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θαζόιη ----------------------------------------------- θειηδόι--

α
 Σν θαζόιη είλαη όζπξην. Τπάξρνπλ
β
κεγάια θαη κηθξά αιιά θαη άζπξα θαη
γ
θόθθηλα θαζόιηα.  Με ηα θαζόιηα θηηάρλνπκε
θαζνιάδα, δειαδή ζνύπα κε θαζόιηα. Σν θπηό πνπ δ
ε
καο δίλεη ηα θαζόιηα ιέγεηαη θαζνιηά. ♫ θα-ζό-ιη
δ
θάηζα [ε] νπζηαζηηθό (θάηζεο)
ε
 Ζ θάηζα καο είλαη ην πξόζσπό καο.
 κνύξε, κνύηξν  θαηζνύια ♫ θά-ηζα
ζ
η
θεγγάξη [ην] νπζηαζηηθό (θεγγάξηα)
θ
 Σν θεγγάξη είλαη έλα νπξάλην ζώκα πνπ θηλείηαη
γύξσ από ηε γε. Μπνξνύκε λα ην δνύκε ηηο λύρηεο
ι
ζηνλ νπξαλό, όηαλ δελ έρεη ζπλλεθηά.
κ
ηαλ ην θεγγάξη είλαη νινζηξόγγπιν,
λ
έρνπκε παλζέιελν.  ζειήλε
♫ θεγ-γά-ξη
μ
ν
θέγγσ ξήκα (έθεμα, ζα θέμσ)
π
 ηαλ θέγγεηο ζε θάπνηνλ, ηνπ ξίρλεηο θσο κε
θαθό ή κε θεξί γηα λα βιέπεη.  Σν θεγγάξη θέγγεη ξ
ηηο λύρηεο.  θσηίδσ ♫ θέγ-γσ
ζ
η
θειηδόι [ην] νπζηαζηηθό
 Βάδνπκε θειηδόι γύξσ από αληηθείκελα πνπ
π
ζπζθεπάδνπκε γηα λα κε ζπάζνπλ, όηαλ ηα
θ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ην καγαδί ηνπ
ρ
θπξίνπ Γεκήηξε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο
ς
δηθαζηήξην, δηθεγόξνο, ζεξίν, θαεκέλνο, πηάλσ,
σ
ηκήκα, θπιαθή

θαζόιη [ην] νπζηαζηηθό (θαζόιηα)
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--- θεξηκπόη ------------------------------------------ θέξζηκν

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

κεηαθέξνπκε κέζα ζε θηβώηηα. ♫ θε-ιη-δόι
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θεξηκπόη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θεξηκπόη είλαη έλα πινίν πνπ κπνξεί λα
κεηαθέξεη επηβάηεο αιιά θαη κηθξά ή κεγάια
απηνθίλεηα ζε κηθξέο απνζηάζεηο. ♫ θε-ξη-κπόη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θεξκνπάξ [ην] νπζηαζηηθό

 Υξεζηκνπνηνύκε ην θεξκνπάξ γηα λα
θιείλνπκε ηα ξνύρα, ηηο ηζάληεο θαη
ηηο βαιίηζεο καο. Δίλαη από κέηαιιν
θη έρεη δύν ηαηλίεο κε δόληηα πνπ κπαίλνπλ
ην έλα κέζα ζην άιιν. ♫ θεξ-κνπ-άξ

θέξλσ ξήκα (έθεξα, ζα θέξσ)

 ηαλ θέξλεηο θάηη, ην παίξλεηο από εθεί πνπ
βξίζθεηαη θαη ην θνπβαιάο κέρξη εθεί πνπ θη εζύ
πεγαίλεηο.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα θέξλεη θάζε κέξα
ζην ζπίηη θξέζθν ςσκί από ην θνύξλν ηεο
γεηηνληάο.  θνπβαιώ
 Κάζε κέξα ν κπακπάο ηνπ Ίγθιη ηνλ θέξλεη ζην
ζρνιείν. Σνλ νδεγεί εθεί.  θέξζηκν ♫θέξ-λσ

θέξνκαη ξήκα (θέξζεθα, ζα θεξζώ)  θέξζηκν
θέξζηκν [ην] νπζηαζηηθό (θεξζίκαηα)
 Σν θέξζηκό ζνπ είλαη ν ηξόπνο πνπ
ζπκπεξηθέξεζαη.
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θέζη ----------------------------------------------------- θεύγσ- «Σν θέξζηκό ζνπ δελ ήηαλ ζσζηό, Κώζηα!» ηνλ
κάισζε ε θπξία Μαξγαξίηα. «Να δεηήζεηο ζπγλώκε
από ηελ Αζελά θαη λα κελ ηελ μαλαρηππήζεηο».
 ζπκπεξηθνξά  «Μελ ηεο θέξεζαη έηζη!»
 ζπκπεξηθέξνκαη ♫ θέξ-ζη-κν

α
β
γ
δ
ε
θέζη [ην] νπζηαζηηθό (θέζηα)
δ
 Φέζη ιέκε ην θαπέιν κε θνύληα πνπ θνξνύλ ζην
θεθάιη ηνπο νη Αλαηνιίηεο ή θαη νη ηζνιηάδεο.
ε
♫ θέ-ζη
ζ
η
θεζηηβάι [ην] νπζηαζηηθό
 Σν θεζηηβάι ηξαγνπδηνύ είλαη κία γηνξηή γηα ηα
θ
θαιύηεξα ηξαγνύδηα. ην θεζηηβάι
ι
θηλεκαηνγξάθνπ πνιιέο ηαηλίεο δηαγσλίδνληαη γηα
κ
λα βξαβεπηεί ε θαιύηεξε. ♫ θε-ζηη-βάι
λ
θέηα [ε] νπζηαζηηθό (θέηεο)
μ
 ηαλ θόβνπκε ην ςσκί ζε θέηεο, ην θόβνπκε κε
ν
ην καραίξη ζε ιεπηά θνκκάηηα.
 Ζ θέηα είλαη έλα είδνο άζπξνπ ηπξηνύ πνπ
π
θηηάρλνπκε ζηελ Διιάδα. ♫ θέ-ηα Γεο καραίξη
ξ
ζ
θέηνο επίξξεκα
 Ο Κώζηαο θέηνο πεγαίλεη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ
η
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Πέξπζη πήγαηλε ζηε Β΄ ηάμε θαη
π
ηνπ ρξόλνπ ζα πάεη ζηελ Γ΄ ηάμε. Απηό ην ρξόλν.
θ
 πέξπζη, ηνπ ρξόλνπ  θεηηλόο ♫ θέ-ηνο
ρ
θεύγσ ξήκα (έθπγα, ζα θύγσ)
ς
 Κάζε πξσί θεύγεηο από ην ζπίηη ζνπ θαη
σ
πεγαίλεηο ζην ζρνιείν γηα κάζεκα. Πεγαίλεηο
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--- θήκε ------------------------------------------------θηγνύξα
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καθξηά από ην ζπίηη ζνπ, απνκαθξύλεζαη από
απηό.  έξρνκαη
 Σν αεξνπιάλν ηνπ ζείνπ Σάθε γηα Αζήλα θεύγεη
ζηηο δέθα ην βξάδπ.  αλαρσξώ ♫ θεύ-γσ

θήκε [ε] νπζηαζηηθό (θήκεο)

 ηαλ θπθινθόξεζε ε θήκε όηη ε Ρνδαιία ράζεθε,
όινη ζηε γεηηνληά έηξεμαλ λα βνεζήζνπλ. ηαλ
έκαζαλ όινη όηη ε Ρνδαιία ράζεθε.
 ηαλ θάπνηνο έρεη θαιή θήκε, ηόηε ν θόζκνο ιέεη
θαιά πξάγκαηα γη‟ απηόλ.
 Ζ Καιακάηα θεκίδεηαη γηα ηηο ειηέο ηεο. Δίλαη
γλσζηή γηα ηηο ειηέο ηεο. Οη ειηέο ηεο είλαη
θεκηζκέλεο. Σηο γλσξίδνπλ όινη. ♫ θή-κε

θεκίδνκαη ξήκα  θήκε
θζάλσ ξήκα (έθηαζα, ζα θηάζσ)  θηάλσ
θζηλόπσξν [ην] νπζηαζηηθό

 Σν θζηλόπσξν είλαη κία από ηηο ηέζζεξηο επνρέο
ηνπ έηνπο κεηά ην θαινθαίξη θαη πξηλ ην ρεηκώλα.
Σόηε εκθαλίδνληαη ηα πξσηνβξόρηα.
 θζηλνπσξηλόο ♫ θζη-λό-πσ-ξν
 „νη επνρέο-νη κήλεο-νη κέξεο‟

θηγνύξα [ε] νπζηαζηηθό (θηγνύξεο)

 Οη καζεηέο έθηηαμαλ θηγνύξεο ηνπ Καξαγθηόδε κε
ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο ηνπο. Έθηηαμαλ κε ραξηί
πξόζσπα πνπ ηνπ κνηάδνπλ.
 ηαλ θάλεηο θηγνύξεο ζην ρνξό, θάλεηο θάπνηα
δύζθνια βήκαηα πνπ ηα μέξεηο θαιά θη
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θίδη --------------------------------------------------------- θηικ-εληππσζηάδεηο ηνπο άιινπο. ♫ θη-γνύ-ξα

α
β
θίδη [ην] νπζηαζηηθό (θίδηα)
γ
 Σν θίδη είλαη έλα καθξύ εξπεηό ρσξίο πόδηα.
Μεξηθέο θνξέο ην ηζίκπεκά ηνπ είλαη δειεηεξηώδεο. δ
 Λέκε πσο θάπνηνο είλαη θίδη, όηαλ είλαη ύπνπινο ε
θαη θαθόο. ♫ θί-δη  „ηα δώα‟
δ
θίιαζινο [ν], [ε] νπζηαζηηθό) (θίιαζινη)
ε
 Οη θίιαζινη είλαη απηνί πνπ αγαπνύλ κία νκάδα
ζ
θαη παξαθνινπζνύλ ηνπο αγώλεο ηεο.
η
 άζιεκα ♫θί-ια-ζινο
θ
θηιέην [ην] νπζηαζηηθό (θηιέηα)
ι
 Σν θηιέην είλαη έλα θνκκάηη θξέαο ρσξίο θόθαια
κ
θαη ιίπε. ♫ θη-ιέ-ην
λ
θηιί [ην] νπζηαζηηθό (θηιηά)
μ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έδσζε έλα θηιί
ν
ζηελ Αζελά πξηλ θύγεη γηα ην ζρνιείν.
π
 Ζ κακά θίιεζε ηελ θόξε ηεο.
♫ θη-ιί
ξ
ζ
θηιία [ε] νπζηαζηηθό (θηιίεο)  θίινο
η
θηικ [ην] νπζηαζηηθό)
π
 Βάδνπκε θηικ ζηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο γηα λα θ
βγάινπκε θσηνγξαθίεο.
ρ
 Φηικ ιέκε θαη ην έξγν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή
ς
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο βγάδεη ην θίδη από ηελ
σ
ηξύπα;
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--- θηινδώξεκα --------------------------------------- θίιηξν
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ηελ ηειεόξαζε.  έξγν, ηαηλία ♫ θηικ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θηινδώξεκα [ην] νπζηαζηηθό (θηινδσξήκαηα)
 «ηαλ ηξώκε ζε ηαβέξλα, ν κπακπάο κνπ αθήλεη
έλα κηθξό θηινδώξεκα ζην ζεξβηηόξν» είπε ν
Κώζηαο. Αθήλεη ιίγα ρξήκαηα γηα ην ζεξβηηόξν,
επεηδή έκεηλε επραξηζηεκέλνο.
 πνπξκπνπάξ ♫ θη-ιν-δώ-ξε-κα

θηιόινγνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θηιόινγνη)

 Ο θηιόινγνο είλαη ν θαζεγεηήο πνπ καο δηδάζθεη
γιώζζα θαη ηζηνξία ζην γπκλάζην θαη ην ιύθεην.
♫ θη-ιό-ιν-γνο

θίινο [ν], θίιε [ε] νπζηαζηηθό (θίινη, θίιεο)

 Σν θίιν ή ηε θίιε ζνπ ηνπο αγαπάο, θάλεηο πνιύ
παξέα καδί ηνπο θαη ηνπο ιεο ηα κπζηηθά ζνπ.
 ερζξόο  θηιηθόο ♫ θί-ινο

θηιόηηκνο, θηιόηηκε, θηιόηηκν επίζεην (θηιόηηκνη,
θηιόηηκεο, θηιόηηκα)
 Έλαο θηιόηηκνο άλζξσπνο πξνζπαζεί λα θάλεη
όζν θαιύηεξα κπνξεί ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα
βνεζήζεη ηνπο άιινπο. ♫ θη-ιό-ηη-κνο

θίιηξν [ην] νπζηαζηηθό (θίιηξα)
 Ο Γξπΐδεο είλαη ν ζνθόο ηνπ ρσξηνύ πνπ
θηηάρλεη ην καγηθό θίιηξν. Μ‟ απηό ν Οβειίμ θαη ν
Αζηεξίμ γίλνληαη πνιύ δπλαηνί. Φηηάρλεη έλα καγηθό
πνηό από βόηαλα.
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θηιώ------------------------------------------------------- θιαο- Βάδνπκε έλα θίιηξν ζηελ θαθεηηέξα γηα λα κελ
πεξλάεη ε ζθόλε ηνπ θαθέ ζην ξόθεκα πνπ
πίλνπκε. ♫ θίι-ηξν

θηιώ θαη θηιάσ, θηιηέκαη ξήκα (θίιεζα, ζα
θηιήζσ)  θηιί

θηόγθνο [ν] νπζηαζηηθό (θηόγθνη)
 Σα θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ καο
ηα δέλνπκε θηόγθν. Φηόγθν δέλνπκε θαη
ηελ θνξδέια πνπ βάδνπκε ζηα δώξα.
♫ θηό-γθνο

θηζηίθη [ην] νπζηαζηηθό (θηζηίθηα)

 Σν θηζηίθη είλαη ν θαξπόο ηεο θηζηηθηάο.
Σνλ ηξώκε ςεκέλν κε ή ρσξίο αιάηη ζαλ μεξό
θαξπό.  θηζηηθηά ♫ θη-ζηί-θη

θηηίιη [ην] νπζηαζηηθό (θηηίιηα)

 Σα θεξηά έρνπλ ζην θέληξν ηνπο έλα θηηίιη
γηα λα κπνξνύκε λα η‟ αλάβνπκε. ♫ θη-ηί-ιη

θιαο [ην] νπζηαζηηθό)

 Υξεζηκνπνηνύκε θιαο ζηηο θσηνγξαθηθέο
κεραλέο, όηαλ βγάδνπκε θσηνγξαθίεο ζε ρώξν κε
ιίγν θσο.
 Φιαο έρνπλ θαη η‟ απηνθίλεηα. Δίλαη ην θσο πνπ
- ηα αξραία ειιεληθά ε ιέμε θηιώ ζήκαηλε αγαπώ.
ήκεξα θηηάρλνπκε αξθεηέο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε
θηιν-, όπσο θηιόινγνο. Φηηάμε θη άιιεο ηέηνηεο
ιέμεηο.
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--- θιέβα ------------------------------------------------θινπξί
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αλαβνζβήλεη γηα λα δείμεη όηη ην απηνθίλεην ζηξίβεη.
♫ θιαο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

θιέβα [ε] νπζηαζηηθό (θιέβεο)

 ην ζώκα καο έρνπκε πνιιέο θιέβεο πνπ
κεηαθέξνπλ ην αίκα πξνο ηελ θαξδηά καο.
 Ζ ζεία Μαξγαξίηα έρεη θαιιηηερληθή θιέβα. Έρεη
θαιιηηερληθό ηαιέλην. ♫ θιέ-βα

θιηηδάλη [ην] νπζηαζηηθό (θιηηδάληα)

 Υξεζηκνπνηνύκε ην θιηηδάλη γηα λα πίλνπκε ην
ηζάη ή ηνλ θαθέ καο. ♫ θιη-ηδά-λη

θιόγα [ε] νπζηαζηηθό (θιόγεο)

 Οη θιόγεο ηεο θσηηάο βγαίλνπλ από θάηη πνπ
θαίγεηαη. ♫ θιό-γα Γεο θσηηά, ππξθαγηά

θινγέξα [ε] νπζηαζηηθό (θινγέξεο)

 Ζ θινγέξα είλαη έλα πλεπζηό κνπζηθό όξγαλν.
Δίλαη ζαλ ζσιήλαο από μύιν ή πιαζηηθό κε ηξύπεο
πνπ ηηο αλνηγνθιείλνπκε κε ηα δάρηπιά καο, θη όηαλ
θπζάκε κέζα ηεο, βγαίλεη ήρνο. ♫ θιν-γέ-ξα

θινύδα [ε] νπζηαζηηθό (θινύδεο)
 Γηα λα θάκε έλα πνξηνθάιη ή κία κπαλάλα,
βγάδνπκε ηε θινύδα ηνπο. Ζ θινύδα είλαη ην
εμσηεξηθό κέξνο ησλ θξνύησλ. ♫ θινύ-δα

θινπξί [ην] νπζηαζηηθό (θινπξηά)

 Σν θινπξί ήηαλ έλα παιηό λόκηζκα. Φινπξί ιέκε
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θιύαξνο-------------------------------------------- θνβεξόο --

α
β
γ
θιύαξνο, θιύαξε, θιύαξν επίζεην (θιύαξνη,
δ
θιύαξεο, θιύαξα)
ε
 Έλαο θιύαξνο άλζξσπνο κηιάεη ζπλέρεηα, ρσξίο
δ
λα ιέεη θάηη ζεκαληηθό.  πνιπινγάο
ε
 ιηγνκίιεηνο  θιπαξώ ♫ θιύ-α-ξνο
ζ
θνβάκαη ξήκα (θνβήζεθα, ζα θνβεζώ)
η
 ηαλ θνβάζαη, αηζζάλεζαη άζρεκα, επεηδή
πηζηεύεηο όηη θάηη άζρεκν ή θαθό κπνξεί λα ζπκβεί. θ
 ηαλ ε Αζελά ήηαλ πνιύ κηθξή, θνβόηαλ λα
ι
θνηκεζεί κόλε ηεο ζην δσκάηην.
κ
 ια ηα κηθξά παηδηά αηζζάλνληαη θόβν
λ
ην βξάδπ, όηαλ είλαη κόλα
ζην δσκάηηό ηνπο. Ο Κώζηαο όκσο
μ
δελ είλαη θνβεηζηάξεο θαη
ν
δε θνβάηαη εύθνια. ♫ θν-βά-καη
π
Η Αζελά θνβήζεθε πνιύ
κόιηο είδε ην πνληίθη. ξ
ζ
θνβεξίδσ ξήκα (θνβέξηζα, ζα θνβεξίζσ)
η
 θνβεξόο
π
θ
θνβεξόο, θνβεξή, θνβεξό επίζεην (θνβεξνί,
θνβεξέο, θνβεξά)
ρ
 ηαλ θάπνηνο είλαη θνβεξόο, πξνθαιεί θόβν.
ς
 Μέζα ζηε λύρηα αθνύζηεθαλ θνβεξά
σ
κπνπκπνπλεηά θαη ηα παηδηά μύπλεζαλ.
ζήκεξα ην λόκηζκα πνπ βάδνπκε ζηε βαζηιόπηηα
γηα λα δνύκε πνηνο ζα είλαη ν ηπρεξόο πνπ ζα ην
βξεη ζην θνκκάηη ηνπ. ♫ θινπ-ξί
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--- θνβίδσ ------------------------------------------------- θνξά
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 ηξνκαθηηθόο, ηξνκεξόο
 Ο Κώζηαο είλαη θνβεξόο καζεηήο. Δίλαη πνιύ
θαιόο.  Ο θύξηνο Μηράιεο θνβεξίδεη ηα παηδηά
ηεο γεηηνληάο όηη ζα ηα ηηκσξήζεη, αλ δεη ηε κπάια
ηνπο ζηνλ θήπν ηνπ.  απεηιώ ♫ θν-βε-ξόο

θνβίδσ ξήκα (θόβηζα, ζα θνβίζσ)

 ηαλ θνβίδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα θνβεζεί.
 Ο θύξηνο Μηράιεο θνβίδεη ηα παηδηά κε ηηο θσλέο
ηνπ.  ηξνκάδσ ♫ θν-βί-δσ

θόβνο [ν] νπζηαζηηθό (θόβνη)  θνβάκαη
θνίληθαο [ν] νπζηαζηηθό (θνίληθεο)

 Ο θνίληθαο είλαη έλα δέληξν πνπ
θπηξώλεη ζε πνιύ δεζηέο πεξηνρέο.
 ηελ Κξήηε, ζην ρσξηό ηνπ ζείνπ Σάθε,
ππάξρνπλ πνιινί θνίληθεο πνπ ζηνιίδνπλ
ηελ πιαηεία. ♫ θνί-λη-θαο

θνηηεηήο [ν], θνηηήηξηα [ε] νπζηαζηηθό (θνηηεηέο,
θνηηήηξηεο)
 Φνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο είλαη ηα αγόξηα θαη ηα
θνξίηζηα πνπ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα ζην
παλεπηζηήκην. ♫ θνη-ηε-ηήο

θνξά [ε] νπζηαζηηθό (θνξέο)

 ηαλ θάλεηο θάηη απηή ηε θνξά, ην θάλεηο απηή ηε
ζηηγκή θη όρη κία άιιε θνξά, κία άιιε ζηηγκή.
 «Σελ άιιε θνξά ζα έρεηε όινη καδί ζαο ην
ηεηξάδην ηεο δσγξαθηθήο» είπε ε δαζθάια.
 ηαλ θάλεηο θάηη πνιιέο θνξέο, ην
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θόξα ---------------------------------------------------- θόξκα-επαλαιακβάλεηο ζπλέρεηα.  «Δθαηό θνξέο ζνπ
έρσ πεη λα κελ αθήλεηο ηελ πόξηα αλνηρηή» είπε ε
Αζελά ζηνλ Κώζηα. ♫ θν-ξά

α
β
γ
θόξα [ε] νπζηαζηηθό
δ
 ηαλ ηξέρεηο κε θόξα κε ην πνδήιαην ζνπ, έρεηο
ε
κεγάιε ηαρύηεηα θαη θηλείζαη πνιύ γξήγνξα πξνο
δ
κία θαηεύζπλζε.  ηαρύηεηα ♫ θό-ξα
ε
θνξείν [ην] νπζηαζηηθό (θνξεία)
ζ
 Οη λνζνθόκνη θνπβαινύλ ηνπο αξξώζηνπο κε ην
η
θνξείν γηα λα ηνπο πάλε ζην λνζνθνκείν.
♫ θν-ξεί-ν Γεο λνζνθνκείν
θ
ι
θόξεκα [ην] νπζηαζηηθό (θνξέκαηα)
κ
 Σν θόξεκα είλαη έλα γπλαηθείν ξνύρν πνπ
θαιύπηεη νιόθιεξν ην ζώκα, από ηνπο ώκνπο κέρξη λ
θάπνην ζεκείν ζηα πόδηα.
μ
 θνπζηάλη ♫ θό-ξε-κα  „ηα ξνύρα‟
ν
θνξεηόο, θνξεηή, θνξεηό επίζεην (θνξεηνί,
π
θνξεηέο, θνξεηά)
ξ
 ηαλ θάηη είλαη θνξεηό, κπνξνύκε λα ην
ζ
κεηαθέξνπκε εύθνια από έλα κέξνο ζ‟ έλα άιιν.
Τπάξρνπλ θνξεηά ηειέθσλα θαη ςπγεία θαη
η
θνξεηνί ππνινγηζηέο.
π
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έρεη έλα θνξεηό ππνινγηζηή
θ
γηα λα κπνξεί λα δνπιεύεη παληνύ. ♫ θν-ξε-ηόο
ρ
θόξκα [ε] νπζηαζηηθό (θόξκεο)
ς
 Ζ θόξκα ζνπ είλαη ηα ξνύρα πνπ θνξάο γηα λα
σ
θάλεηο γπκλαζηηθή.
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--- θνξηεγό----------------------------------------------- θνξώ
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 ηαλ είζαη ζε θαιή θόξκα, είζαη γπκλαζκέλνο θη
έρεηο κεγάιε αληνρή.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα βνπηύξσζε ηε θόξκα γηα λα
ξίμεη κέζα ηε δύκε ηνπ θέηθ. Σν ζθεύνο ηνπ θέηθ.
♫ θόξ-κα

θνξηεγό [ην] νπζηαζηηθό (θνξηεγά)
 Σν θνξηεγό είλαη έλα κεγάιν
απηνθίλεην. Μ‟ απηό κεηαθέξνπκε
βαξηά πξάγκαηα. ♫ θνξ-ηε-γό

θνξηίδσ, θνξηίδνκαη ξήκα

(θόξηηζα, ζα θνξηίζσ)
 ηαλ θνξηίδεηο κία κπαηαξία, ηε ζπλδέεηο κε κία
ζπζθεπή, ην θνξηηζηή, κε ην ξεύκα γηα λα γεκίζεη
ελέξγεηα θαη λα ηελ μαλαρξεζηκνπνηήζεηο.
♫ θνξ-ηί-δσ

θνξηώλσ, θνξηώλνκαη ξήκα (θόξησζα, ζα

θνξηώζσ)
 Ο παηέξαο ηνπ Ίγθιη θόξησζε ηα πξάγκαηα όιεο
ηεο νηθνγέλεηαο ζ‟ έλα θνξηεγό θαη μεθίλεζε γηα ηελ
Αζήλα.
 Ο θύξηνο Μηράιεο θόξησζε ζηε ζεία ηνπ όιεο ηηο
δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Σε βάδεη λα θάλεη ηηο δνπιεηέο
ηνπ ζπηηηνύ.  θόξησκα ♫ θνξ-ηώ-λσ

θνξώ θαη θνξάσ, θνξηέκαη ξήκα (θόξεζα, ζα
θνξέζσ)

- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο ηα θόξησζε όια ζηνλ
θόθνξα;
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θνπγάξν ------------------------------------------ θνύξλνο- Φνξάο ηα ξνύρα ζνπ θαη ηα παπνύηζηα ζνπ γηα
λα κελ είζαη γπκλόο θαη λα κελ θξπώλεηο.
 Ζ Αζελά θόξεζε ζηελ θνύθια έλα σξαίν θόξεκα.
Σελ έληπζε, ηεο έβαιε ην θόξεκα.
 θόξεκα ♫ θν-ξώ

α
β
γ
δ
ε
θνπγάξν [ην] νπζηαζηηθό (θνπγάξα)
δ
 Σν θνπγάξν είλαη έλαο ςειόο ζσιήλαο ζ‟ έλα
εξγνζηάζην ή έλα πινίν. Απ‟ απηόλ βγαίλεη θαπλόο. ε
♫ θνπ-γά-ξν
ζ
η
θνύληα [ε] νπζηαζηηθό (θνύληεο)
 Ζ θνύληα είλαη κία κηθξή κπάια από θισζηέο,
θ
ελσκέλεο κεηαμύ ηνπο ζηε κία άθξε.
ι
 Οη ηζνιηάδεο έρνπλ κία καύξε θνύληα πάλσ ζηα
κ
ηζαξνύρηα ηνπο.  ηαλ κία θσηηά θνπληώλεη,
δπλακώλεη, κεγαιώλεη. Μία θνπλησηή νπξά κνηάδεη λ
κε θνύληα θη έρεη πνιύ όγθν. ♫ θνύ-ληα
μ
ν
θνπληνύθη [ην] νπζηαζηηθό (θνπληνύθηα)
 Σν θνπληνύθη είλαη ν θαξπόο
π
ηεο θνπληνπθηάο. ηαλ ηα ςήζνπκε,
ξ
γίλνληαη μεξνί θαξπνί.  Σν δέληξν πνπ θάλεη
ζ
θνπληνύθηα είλαη ε θνπληνπθηά. ♫ θνπ-ληνύ-θη
η
θνπληώλσ ξήκα (θνύλησζα, ζα θνπληώζσ)
π
 θνύληα
θ
θνύξλαξεο [ν], θνπξλάξηζζα [ε] νπζηαζηηθό
ρ
(θνπξλάξεδεο, θνπξλάξηζζεο)  θνύξλνο
ς
σ
θνύξλνο [ν] νπζηαζηηθό (θνύξλνη)
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--- θνπξηνύλα---------------------------------- θνπζθώλσ
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 Ο θνύξλνο είλαη ην θαηάζηεκα ηεο γεηηνληάο πνπ
ςήλεη ςσκί θη άιια θαγεηά.
 ην θνύξλν βάδνπκε θαγεηά γηα λα ηα ςήζνπκε.
Δίλαη κία ειεθηξηθή ζπζθεπή ζηελ θνπδίλα. ην
θνύξλν κηθξνθπκάησλ βάδνπκε ηα θαγεηά πνπ
ζέινπκε λα δεζηάλνπκε ή λα καγεηξέςνπκε πνιύ
γξήγνξα.  Ο θνύξλαξεο θαη ε θνπξλάξηζζα
δνπιεύνπλ ζην θνύξλν. ♫ θνύξ-λνο

θνπξηνύλα [ε] νπζηαζηηθό (θνπξηνύλεο)

 ηαλ ε ζάιαζζα έρεη θνπξηνύλα, έρεη κεγάια
θύκαηα.  ζαιαζζνηαξαρή, ηξηθπκία
 Ζ θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα έρεη πνιύ κεγάια
θύκαηα θη είλαη επηθίλδπλε γηα ηα πινία πνπ
ηαμηδεύνπλ. ♫ θνπξ-ηνύ-λα

θνύζθα [ε] νπζηαζηηθό (θνύζθεο)

 ηαλ θάλεηο θνύζθεο κε ηελ ηζίρια ζνπ,
γεκίδεηο έλα θνκκάηη ηζίριαο κε αέξα θάλνληαο
έλα κεγάιν κπαιόλη έμσ από ην ζηόκα ζνπ.
 ηζηριόθνπζθα  θνπζθώλσ ♫ θνύ-ζθα

θνπζθάια [ε] νπζηαζηηθό (θνπζθάιεο)

 Ζ θνπζθάια είλαη κία κηθξή θνύζθα ζην δέξκα
γεκάηε κε πγξό.  Από ην πνιύ πεξπάηεκα ν
Κώζηαο έβγαιε κηθξέο θνπζθάιεο ζηα πόδηα.
 θνπζθώλσ ♫ θνπ-ζθά-ια

θνπζθώλσ ξήκα (θνύζθσζα, ζα θνπζθώζσ)
 ηαλ θνπζθώλεηο έλα κπαιόλη ή ην ιάζηηρν
ζην πνδήιαηό ζνπ, ην γεκίδεηο κε αέξα.
 Ζ ζεία Έιιε έθαγε πνιύ θαη θνύζθσζε.
94 / 491-492

θνύζηα --------------------------------------------- θξάληδα-Πξήζηεθε.
 ηελ παξέιαζε ηεο ηάμεο ηεο Αζελάο
ε θπξία Μαξγαξίηα θνύζθσλε από ηελ
πεξεθάληα ηεο. Κακάξσλε.  θνύζθα
♫ θνπ-ζθώ-λσ

α
β
γ
δ
ε
θνύζηα [ε] νπζηαζηηθό (θνύζηεο)
δ
 Ζ θνύζηα είλαη έλα ξνύρν πνπ θνξνύλ νη
γπλαίθεο. ηεξίδεηαη ζηε κέζε θαη θηάλεη κέρξη
ε
θάπνην ζεκείν ηα πόδηα. ♫ θνύ-ζηα  „ηα ξνύρα‟ ζ
η
θνπζηάλη [ην] νπζηαζηηθό (θνπζηάληα)
 Σν θνπζηάλη είλαη έλα γπλαηθείν ξνύρν πνπ
θ
θαιύπηεη ην ζώκα από ηνπο ώκνπο κέρξη θάπνην
ι
ζεκείν ζηα πόδηα.  θόξεκα ♫ θνπ-ζηά-λη
κ
θξάγκα [ην] νπζηαζηηθό (θξάγκαηα)  θξάδσ
λ
μ
θξάδσ ξήκα (έθξαμα, ζα θξάμσ)
 ηαλ θξάδεηο θάηη, ην θιείλεηο γύξσ γύξσ γηα λα ν
κελ κπνξεί θαλείο λα κπεη κέζα.
π
 Ο ζείνο Αιέθνο έθξαμε ηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ
ξ
γηα λα κελ κπαίλνπλ κέζα ηα ζθπιηά.
 ηαλ θξάδεηο έλαλ δξόκν, ηνλ θιείλεηο γηα λα κελ ζ
πεξλάεη θαλείο.  Έλα δέληξν έπεζε θη έθξαμε ην η
δξόκν πνπ νδεγεί ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ Αιέθνπ.
π
 ην πνηάκη ηνπ ρσξηνύ θαηαζθεπάζηεθε έλα
θ
θξάγκα γηα λα κελ πιεκκπξίδνπλ ηα δηπιαλά
ρσξηά. Ο ζείνο Αιέθνο έθηηαμε έλα μύιηλν θξάρηε
ρ
γύξσ από ηνλ θήπν ηνπ. ♫ θξά-δσ
ς
σ
θξάληδα [ε] νπζηαζηηθό (θξάληδεο)
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 Ζ θξάληδα είλαη θνληά καιιηά θνκκέλα
ώζηε λα πέθηνπλ ζην κέησπν.
♫ θξά-ληδα

θξαληδόια [ε] νπζηαζηηθό (θξαληδόιεο)

 Ζ θξαληδόια είλαη έλα ζηελόκαθξν ςσκί πνπ
αγνξάδνπκε ζην θνύξλν. ♫ θξα-ληδό-ια

θξάνπια [ε] νπζηαζηηθό (θξάνπιεο)

 Ζ θξάνπια είλαη έλα αλνημηάηηθν κηθξό θόθθηλν
θαη γεπζηηθό θξνύην κε κηθξνύο ζπόξνπο ζηελ
επηθάλεηά ηνπ. ♫ θξά-νπ-ια

θξάζε [ε] νπζηαζηηθό (θξάζεηο)

 Μία θξάζε είλαη κεξηθέο ιέμεηο ζηε ζεηξά πνπ
θηηάρλνπλ έλα θνκκάηη ηεο πξόηαζεο. ηελ
πξόηαζε Ο Κώζηαο ζα πάεη ζην δσνινγηθό θήπν ε
θξάζε ζην δσνινγηθό θήπν δείρλεη ηνλ ηόπν πνπ
πήγε. ♫ θξά-ζε

θξάρηεο [ν] νπζηαζηηθό (θξάρηεο)  θξάδσ
θξελάξσ ξήκα (θξέλαξα θαη θξελάξηζα, ζα
θξελάξσ)  θξέλν

θξέλν [ην] νπζηαζηηθό (θξέλα)

 Παηάο ην θξέλν ζην πνδήιαην ζνπ, όηαλ ζέιεηο
λα κεηώζεηο ηελ ηαρύηεηα ή λα ζηακαηήζεηο.
 ηαλ αλάςεη θόθθηλν θαλάξη, ν θύξηνο Γηάλλεο
θξελάξεη. Παηάεη θξέλν. ♫ θξέ-λν

θξέζθνο, θξέζθηα, θξέζθν επίζεην (θξέζθνη,
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θξίθε ---------------------------------------------- θξνληίδα-θξέζθεο, θξέζθα)
 Σν ςάξη είλαη θξέζθν, κόιηο ην ςαξέςνπκε από
ηε ζάιαζζα, κεηά ραιάεη γξήγνξα. Υάλεη ηε
θξεζθάδα ηνπ.  κπαγηάηηθνο
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα αγνξάδεη πάληα θξέζθα
ιαραληθά, δελ ηα ζέιεη ηα θαηεςπγκέλα.
 θξεζθάδα ♫ θξέ-ζθνο

α
β
γ
δ
ε
δ
θξίθε [ε] νπζηαζηηθό
ε
 ηαλ αηζζάλεζαη θξίθε, ληώζεηο κεγάιν ηξόκν,
ζ
γηαηί είδεο ή άθνπζεο θάηη πνιύ άζρεκν.
η
 Ο πόιεκνο πξνθαιεί θξίθε κε ηηο πνιιέο
θαηαζηξνθέο πνπ θέξλεη.  θξηρηόο ♫ θξί-θε
θ
ι
θξηρηόο, θξηρηή, θξηρηό επίζεην (θξηρηνί,
κ
θξηρηέο, θξηρηά)
 ηαλ θάηη είλαη θξηρηό, καο θάλεη λα
λ
αηζζαλόκαζηε ηξόκν.  Ζ θσηηά ζην δάζνο άθεζε
μ
πίζσ ηεο έλα θξηρηό ζέακα. ια ηα δέληξα είραλ
ν
θαεί.  θνβεξόο, θξηθηαζηηθόο ♫ θξη-ρηόο
π
θξόληκνο, θξόληκε, θξόληκν επίζεην (θξόληκνη, ξ
θξόληκεο, θξόληκα)
 Έλα θξόληκν παηδί είλαη ππάθνπν θαη αθνινπζεί ζ
ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο.
η
 άηαθηνο ♫ θξό-λη-κνο
π
θ
θξνληίδα [ε] νπζηαζηηθό (θξνληίδεο)
 ηαλ δείρλεηο ηε θξνληίδα ζνπ γηα θάπνηνλ, ηόηε ρ
δείρλεηο ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ζνπ γη‟
ς
απηόλ θαη αζρνιείζαη καδί ηνπ.
σ
 αδηαθνξία  θξνληίδσ ♫ θξν-ληί-δα
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θξνληίδσ ξήκα (θξόληηζα, ζα θξνληίδσ)

 ηαλ θξνληίδεηο θάπνηνλ, ελδηαθέξεζαη γη‟ απηόλ,
αζρνιείζαη καδί ηνπ θαη ηνλ πξνζέρεηο.  Ζ Αζελά
θξνληίδεη πνιύ ηελ αγαπεκέλε ηεο γάηα, ηε
Ρνδαιία.  ακειώ  θξνληίδα ♫ θξν-ληί-δσ

θξνληηζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (θξνληηζηήξηα)

 Σν θξνληηζηήξην είλαη έλα ηδησηηθό ζρνιείν. Δθεί
έλαο δάζθαινο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα
θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ηα καζήκαηά ηνπο.
 θξνληίδσ ♫ θξν-ληη-ζηή-ξη-ν

θξνύξην [ην] νπζηαζηηθό (θξνύξηα)

 Σν θξνύξην είλαη έλα πνιύ κεγάιν θαη
ςειό θηίξην. Από εθεί νη ζηξαηηώηεο
πξνζηάηεπαλ ηα παιηά ρξόληα
κία πεξηνρή από ηνπο ερζξνύο.
 Ο Οβειίμ πεηνύζε πέηξεο ζηνπο Ρσκαίνπο από
ην θξνύξην ησλ Γαιαηώλ.  θάζηξν, πύξγνο
 θξνπξόο, θξνπξώ ♫ θξνύ-ξη-ν

θξνπξόο [ν] νπζηαζηηθό (θξνπξνί)

 Ο θξνπξόο είλαη ν ζηξαηηώηεο πνπ θπιάεη έλαλ
ηόπν ή έλα ζηξαηόπεδν.  ζθνπόο, θύιαθαο
 θξνπξώ ♫ θξνπ-ξόο

θξνπξώ, θξνπξνύκαη ξήκα (θξνύξεζα, ζα

θξνπξήζσ)
 ηαλ θξνπξείο θάπνηνλ ή θάηη, είζαη εθεί θαη
ηνπο πξνζηαηεύεηο.
 Οη Έιιελεο ζηξαηηώηεο θξνπξνύλ ηα ζύλνξα
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θξνπηηέξα --------------------------------------------- θηαίσ-ηεο ρώξαο καο. Σα ζύλνξα θξνπξνύληαη από ηνπο
ζηξαηηώηεο.  θξνπξόο, θξνύξην ♫ θξνπ-ξώ

θξνπηηέξα [ε] νπζηαζηηθό (θξνπηηέξεο)
 θξνύην

θξνύην [ην] νπζηαζηηθό (θξνύηα)
 Σν πεπόλη θαη ην θαξπνύδη είλαη θαινθαηξηλά
θξνύηα. Σα θξνύηα έρνπλ πνιιέο βηηακίλεο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα βάδεη ηα θξνύηα ζηε
θξνπηηέξα. ♫ θξνύ-ην

θξπγαληά [ε] νπζηαζηηθό (θξπγαληέο)

 Ζ θξπγαληά είλαη κία ιεπηή ςεκέλε
θέηα ςσκί.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ρξεζηκνπνηεί ηε θξπγαληέξα
γηα λα θηηάμεη θξπγαληέο. ♫ θξπ-γα-ληά

θξπγαληέξα [ε] νπζηαζηηθό (θξπγαληέξεο)
 θξπγαληά

θξύδη [ην] νπζηαζηηθό (θξύδηα)

 Σα θξύδηα είλαη ην ηξίρσκα πνπ έρνπκε πάλσ
από ην κάηηα καο θαη καο πξνζηαηεύεη από ηνλ
ηδξώηα πνπ ηξέρεη ζην κέησπν καο.
♫ θξύ-δη  „ην ζώκα καο‟

θηαίρηεο [ν], θηαίρηξα [ε] νπζηαζηηθό (θηαίρηεο,
θηαίρηξεο)  θηαίσ

θηαίσ ξήκα (έθηαημα, ζα θηαίμσ)

 ηαλ θηαηο γηα θάηη, έρεηο θάλεη θάηη θαθό ή
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--- θηάλσ ------------------------------------------------- θηεξό
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θάπνην ιάζνο.  Ο Κώζηαο θηαίεη πνπ ε πόξηα
ηνπ ζπηηηνύ έκεηλε αλνηρηή, θη έθπγε ε Ρνδαιία.
 «Σν θηαίμηκν είλαη δηθό ζνπ, Κώζηα» είπε ε
Αζελά. Ο Κώζηαο είλαη ν θηαίρηεο. ♫ θηαί-σ

θηάλσ θαη θζάλσ ξήκα (έθηαζα, ζα θηάζσ)

 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά θηάλνπλ ζην ζρνιείν
ηνπο πξηλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη. Καηαιήγνπλ εθεί
πνπ ήζειαλ λα πάλε.
 ηαλ θηάλεη ην θαγεηό γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα,
ηόηε είλαη αξθεηό γηα λα θάλε όινη.
 ηαλ θηάλεηο θάηη πνπ είλαη ςειά, ηόηε κπνξείο
λα ην πηάζεηο.
 «Σελ Αζελά δελ κπνξείο λα ηε θηάζεηο ζηε
δσγξαθηθή!» είπε ε Διέλε ζηελ Αιίθε. Γελ κπνξείο
λα δσγξαθίζεηο ην ίδην θαιά ή θαιύηεξα. ♫ θηά-λσ

θηέξλα [ε] νπζηαζηηθό (θηέξλεο)

 Ζ θηέξλα είλαη ην πίζσ κέξνο ηεο παηνύζαο ηνπ
πνδηνύ ζνπ. ♫ θηέξ-λα  „ην ζώκα καο‟

θηεξλίδνκαη θαη θηαξλίδνκαη ξήκα

(θηεξλίζηεθα, ζα θηεξληζηώ)
 ηαλ θηεξλίδεζαη, βγάδεηο δπλαηά αέξα από ηε
κύηε θαη ην ζηόκα ζνπ, ζπλήζσο όηαλ είζαη
θξπσκέλνο θαη όηαλ κπαίλεη θάηη ζηε κύηε ζνπ πνπ
ζε θαγνπξίδεη.  Ο Κώζηαο άξρηζε λα
θηεξλίδεηαη, γηαηί κπήθε ζθόλε ζηε κύηε ηνπ.
 Σν θηέξληζκά ηνπ αθνύζηεθε ζ‟ όιε ηελ αίζνπζα.
♫ θηεξ-λί-δν-καη

θηεξό [ην] νπζηαζηηθό (θηεξά)
100 / 495-496

θηεξνύγα ------------------------------------------ θηηάρλσ--
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θηεξνύγα [ε] νπζηαζηηθό (θηεξνύγεο)
 Σα πνπιηά έρνπλ δύν θηεξνύγεο γηα λα κπνξνύλ ζ
λα πεηάλε.  Ο αεηόο άλνημε ηηο θηεξνύγεο ηνπ
η
θαη πέηαμε καθξηά.  θηεξό  Σν κηθξό ηνπ, ην
θ
αεηόπνπιν, θηεξνύγηζε κεξηθέο θνξέο πξηλ
απνθαζίζεη λα πεηάμεη γηα πξώηε θνξά.
ι
θηεξσηόο ♫ θηε-ξνύ-γα  „ηα δώα‟
κ
λ
θηεξνπγίδσ ξήκα (θηεξνύγηζα, ζα
θηεξνπγίζσ)  θηεξνύγα
μ
ν
θηελόο, θηελή, θηελό θαη θζελόο, θζελή, θζελό
π
επίζεην (θηελνί, θηελέο, θηελά)
 ηαλ θάηη είλαη θηελό, έρεη ρακειή ηηκή, δελ είλαη ξ
αθξηβό.  αθξηβόο  θηήληα ♫ θηε-λόο
ζ
- Λέκε θαη θζελόο.
η
θηηάρλσ, θηηάρλνκαη ξήκα (έθηηαμα, ζα θηηάμσ) π
 ηαλ θηηάρλεηο θάηη, ην θαηαζθεπάδεηο, ην θάλεηο θ
λα ππάξρεη.  Ζ Αζελά θηηάρλεη κία όκνξθε
ρ
θαηαζθεπή από ραξηόλη. Δίλαη έλα θνπθιόζπηην.
ς
 ηαλ θηηάρλεηο ην δσκάηην ζνπ, ην ηαθηνπνηείο.
ηαλ θηηάρλεηο ηα καιιηά ζνπ, ηα ρηελίδεηο. ηαλ
σ
 Σν ζώκα ησλ πνπιηώλ θαιύπηεηαη κε θηεξά γηα
λ‟ αληέρνπλ ζην θξύν.  πνύπνπιν
 Σα θηεξά ησλ πνπιηώλ είλαη νη θηεξνύγεο ηνπο
πνπ ηα βνεζνύλ λα πεηάλε.
 «Σα παηρλίδηα κνπ έθαλαλ θηεξά! Μήπσο ηα
πείξαμεο εζύ, Κώζηα;» ξώηεζε ε Αζελά.
Δμαθαλίζηεθαλ. ♫ θηε-ξό  „ηα δώα‟
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θηηάρλεηο ην ξνιόη, ην δηνξζώλεηο ή ην
επηζθεπάδεηο. ηαλ θηηάρλεηο έλα θαγεηό, ην
καγεηξεύεηο. ηαλ ν θαηξόο θηηάρλεη, θαιπηεξεύεη.
 θηηάμηκν ♫ θηηά-ρλσ

θηπάξη [ην] νπζηαζηηθό (θηπάξηα)

 Σν θηπάξη είλαη έλα εξγαιείν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θνπβαιάκε θαη λ‟
αλαθαηεύνπκε δηάθνξα πιηθά όπσο ρώκα θαη άκκν.
♫ θηπά-ξη  „ηα εξγαιεία‟

θηύλσ ξήκα (έθηπζα, ζα θηύζσ)

 ηαλ θηύλεηο, βγάδεηο κε δύλακε έμσ από ην
ζηόκα ζνπ ζάιην.
 ηαλ θηύλεηο θάηη πνπ έρεηο ζην ζηόκα ζνπ, ην
βγάδεηο έμσ κε δύλακε.
 Ζ Αζελά έθηπζε ηελ ηζίρια πνπ είρε ζην ζηόκα
ηεο πξηλ κπεη γηα κάζεκα.  θηύζηκν ♫ θηύ-λσ

θησρόο, θησρή, θησρό επίζεην

(θησρνί, θησρέο, θησρά)
 Έλαο θησρόο άλζξσπνο δελ έρεη πνιιά
ρξήκαηα.  άπνξνο  πινύζηνο
 ηαλ θάπνηνο δεη κέζα ζηε θηώρηα, είλαη θησρόο.
θησραίλσ, θησρηθόο ♫ θησ-ρόο  „αληίζεηα‟

θύθη [ην] νπζηαζηηθό (θύθηα)

 Σν θύθη είλαη έλα θπηό πνπ δεη κέζα
ζηε ζάιαζζα. ♫ θύ-θη

θύιαθαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό) (θύιαθεο)  θπιώ
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θπιαθή -------------------------------------------------- θύιν --

θπιαθή [ε] νπζηαζηηθό (θπιαθέο)

 ηε θπιαθή βάδνπκε όζνπο θαηαδηθάδνληαη από
ην δηθαζηήξην γηα εγθιήκαηα.
 Ζ αζηπλνκία βξήθε απηνύο πνπ έθιεςαλ ηνλ
θύξην Γεκήηξε θαη ηνπο έβαιε ζηε θπιαθή.
 Σνπο θπιάθηζε ηώξα θαη είλαη θπιαθηζκέλνη.
♫ θπ-ια-θή

θπιαθίδσ, θπιαθίδνκαη ξήκα (θπιάθηζα, ζα
θπιαθίζσ)  θπιαθή

θπιαρηό [ην] νπζηαζηηθό (θπιαρηά)

 Σν θπιαρηό ην θνξάκε πάλσ καο γηα λα καο
θπιάεη από θάζε θαθό.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά θνξνύλ πάληα έλα
ζηαπξό γηα θπιαρηό.  θπιάσ ♫ θπ-ια-ρηό

θπιή [ε] νπζηαζηηθό (θπιέο)

 Ζ θπιή είλαη όινη νη άλζξσπνη πνπ ην δέξκα
ηνπο έρεη ην ίδην ρξώκα. Οη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ
ζηελ ίδηα θπιή κπνξεί λα κνηάδνπλ θαη ζ‟ άιια
πξάγκαηα, όπσο ζηα κάηηα ή ηα ρείιηα.
 Οη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηεο Δπξώπεο αλήθνπλ
ζηε ιεπθή θπιή, ελώ νη θάηνηθνη ηεο Αθξηθήο
αλήθνπλ ζηε καύξε θπιή. ♫ θπ-ιή

θύιιν [ην] νπζηαζηηθό (θύιια)
 Σα δέληξα θαη ηα θπηά έρνπλ
πνιιά πξάζηλα θύιια. ♫ θύι-ια

θύιν [ην] νπζηαζηηθό (θύια)
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--- θπιώ--------------------------------------- θπζηνινγηθόο
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 ηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα ππάξρνπλ δύν θύια,
ην αξζεληθό θαη ην ζειπθό. Οη άληξεο είλαη ην
αξζεληθό θαη νη γπλαίθεο ην ζειπθό θύιν. ♫ θύ-ιν

θπιώ θαη θπιάσ/θπιάγσ, θπιάγνκαη ξήκα

(θύιαμα, ζα θπιάμσ)
 ηαλ θπιάο θάηη, ην πξνζέρεηο θαη ην
πξνζηαηεύεηο.  Οη Έιιελεο ζηξαηηώηεο θπινύλ
ηα ειιεληθά ζύλνξα.  θξνπξώ  Οη Έιιελεο
ζηξαηηώηεο είλαη νη θύιαθεο ησλ ζπλόξσλ ηεο
παηξίδαο καο.  θξνπξόο ♫ θπ-ιώ

θύζε [ε] νπζηαζηηθό (θύζεηο)

 Ζ θύζε είλαη όια ηα δώα, ηα θπηά, νη ζάιαζζεο,
ηα βνπλά, νη ιίκλεο θαη ό,ηη άιιν ππάξρεη γύξσ καο
θαη δελ ην έρνπλ θηηάμεη νη άλζξσπνη.
 Ο ζείνο Αιέθνο δεη ζην ρσξηό θνληά ζηε θύζε.
 θπζηθόο ♫ θύζε

θπζηθόο, θπζηθή, θπζηθό επίζεην (θπζηθνί,

θπζηθέο, θπζηθά)
 Λέκε πσο θάηη είλαη θπζηθό, όηαλ πξνέξρεηαη
από ηε θύζε ρσξίο λα ην επεξεάδεη ν άλζξσπνο.
 Ζ βξνρή είλαη έλα θπζηθό θαηλόκελν.
 Δίλαη θπζηθό πνπ ε Αζελά ήηαλ ζηελαρσξεκέλε.
Έραζε ηελ αγαπεκέλε ηεο Ρνδαιία, δελ ήηαλ θαη
ιίγν. Δίλαη ινγηθό. ♫ θπ-ζη-θόο

θπζηνινγηθόο, θπζηνινγηθή, θπζηνινγηθό

επίζεην (θπζηνινγηθνί, θπζηνινγηθέο,
θπζηνινγηθά)
 Λέκε πσο θάηη είλαη θπζηνινγηθό, όηαλ γίλεηαη
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θπζώ ---------------------------------------------- θπηξώλσ-ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θύζεο ρσξίο λα
θάλεη θάηη ν άλζξσπνο γηα λα ην αιιάμεη.
 Σν πέζηκν ησλ θύιισλ είλαη έλα θπζηνινγηθό
θαηλόκελν ην θζηλόπσξν.
 θπζηθόο ♫ θπ-ζη-ν-ιν-γη-θόο

θπζώ θαη θπζάσ ξήκα (θύζεμα, ζα θπζήμσ)

 ηαλ θπζάο, βγάδεηο αέξα από ην ζηόκα ζνπ
πξνο ηα έμσ.  Φπζάκε ην θαγεηό καο, όηαλ είλαη
πάξα πνιύ δεζηό θαη δελ κπνξνύκε λα ην θάκε.
 ηαλ θπζάεη, ηόηε έρεη αέξα, δειαδή ν άλεκνο
θηλείηαη πνιύ γξήγνξα.
 Σν ρεηκώλα θπζάεη πνιιέο θνξέο παγσκέλνο
αέξαο.  Σε λύρηα κάο μύπλεζε ην δπλαηό
θύζεκα ηνπ αέξα. ♫ θπ-ζώ

θπηεύσ ξήκα (θύηεςα, ζα θπηέςσ)  θπηό
θπηό [ην] νπζηαζηηθό (θπηά)
 Σα δέληξα, ηα ιαραληθά θαη ηα ινπινύδηα είλαη
θπηά. Σα θπηά έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο κέζα ζηε γε θη
έλα θνηζάλη, πνπ ην ιέκε βιαζηό, θαη πξάζηλα
θύιια έμσ απ‟ ηε γε.
 ην ζρνιείν ηνπ Κώζηα νη καζεηέο θύηεςαλ
ζπόξνπο θαθήο θαη θαζνιηνύ γηα λα κειεηήζνπλ ηα
θπηά, κόιηο θπηξώζνπλ νη ζπόξνη. θπηηθόο,
θπηνθάγνο ♫ θπ-ηό

θπηξώλσ ξήκα (θύηξσζα, ζα θπηξώζσ)

 ηαλ έλαο ζπόξνο θπηξώλεη, ηόηε γίλεηαη έλα
κηθξό θπηό πνπ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θη
αξρίδεη λα κεγαιώλεη.  βιαζηαίλσ
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--- θπηώξην ------------------------------------------- θσλάδσ
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 «Με θπηξώλεηο εθεί πνπ δε ζε ζπέξλνπλ!» είπε ε
θπξία Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά πνπ πεηάρηεθε θαη
δηέθνςε ηε κακά ηεο. Μελ κπιέθεζαη κε πξάγκαηα
πνπ δε ζ‟ ελδηαθέξνπλ. ♫ θπ-ηξώ-λσ

θπηώξην [ην] νπζηαζηηθό (θπηώξηα)

 Σν θπηώξην είλαη κία έθηαζε γεο. Δθεί θπηεύνπκε
ζπόξνπο θπηώλ θαη κόιηο απηνί θπηξώζνπλ,
παίξλνπκε ηα κηθξά θπηά θαη ηα θπηεύνπκε αιινύ
γηα λα κεγαιώζνπλ. ♫ θπ-ηώ-ξη-ν

θσιηά [ε] νπζηαζηηθό (θσιηέο)

 Ζ θσιηά είλαη ην ζπίηη πνπ θηηάρλνπλ
ηα δώα, ηα έληνκα θαη ηα πνπιηά γηα λα
γελλνύλ ηα κηθξά ηνπο.  θσιηάδσ ♫ θσ-ιηά

θσιηάδσ ξήκα (θώιηαζα, ζα θσιηάζσ)

 ηαλ ηα δώα θσιηάδνπλ, θηηάρλνπλ ηε θσιηά
ηνπο θαη κέλνπλ κέζα ζ‟ απηή.
 ηαλ ε Αζελά είλαη ιππεκέλε, θσιηάδεη ζηελ
αγθαιηά ηεο κακάο ηεο. Υώλεηαη εθεί κέζα.
♫ θσ-ιηά-δσ

θσλάδσ ξήκα (θώλαμα, ζα θσλάμσ)

 ηαλ θάπνηνο θσλάδεη, κηιάεη δπλαηά. Μεξηθέο
θνξέο θσλάδνπκε, επεηδή είκαζηε ζπκσκέλνη.
 Ο θύξηνο Μηράιεο θώλαδε, επεηδή ν Ίγθιη
έζπαζε ην ηδάκη ηνπ.
 νπξιηάδσ  ςηζπξίδσ, κνπξκνπξίδσ
 «Φώλαμέ κνπ ηε Μαξγαξίηα» είπε ν δηεπζπληήο
ηεο εθεκεξίδαο ζηε γξακκαηέα ηνπ. Κάιεζέ ηελ λα
έξζεη.  θσλαθιάο ♫ θσ-λά-δσ
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θσλαθιάο --------------------------------------------- θσηηά--

α
β
(θσλαθιάδεο, θσλαθινύδεο)
 Φσλαθιάο είλαη απηόο πνπ ζπλεζίδεη λα θσλάδεη. γ
 Ο Κώζηαο δελ είλαη θσλαθιάο αιιά κεξηθέο
δ
θνξέο μερληέηαη θαη θσλάδεη.
ε
 θσλάδσ, θσλή ♫ θσ-λα-θιάο
δ
θσλή [ε] νπζηαζηηθό (θσλέο)
ε
 Ζ θσλή είλαη ν ήρνο πνπ βγάδεη ν άλζξσπνο
ζ
όηαλ κηιάεη, ηξαγνπδάεη ή θσλάδεη.  Ο Κώζηαο
βξάρληαζε, γηαηί ηξαγνπδνύζε κε δπλαηή θσλή.
η
 «Ο θύξηνο Μηράιεο κάο έβαιε ηηο θσλέο»
θ
παξαπνλέζεθε ν Κώζηαο ζηελ θπξία Μαξγαξίηα.
ι
Μαο κάισζε.  θσλάδσ ♫ θσ-λή
κ
θσλήελ [ην] νπζηαζηηθό (θσλήεληα)
λ
 Σα θσλήεληα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο είλαη επηά,
μ
όηαλ ηα γξάθνπκε: α, ε, ε, η, ν, π, σ. ♫ θσ-λή-ελ
ν
θσο [ην] νπζηαζηηθό (θώηα)
π
 Σν θσο κάο βνεζάεη λα βιέπνπκε γύξσ καο. Φσο
ξ
έξρεηαη από ηνλ ήιην αιιά θαη από ηηο ιάκπεο πνπ
έρνπκε ζην ζπίηη καο.  Ο ήιηνο θσηίδεη ηε γε θαη ζ
βνεζάεη ηα θπηά λα κεγαιώλνπλ. ‟ έλα θσηεηλό
η
ζπίηη κπαίλεη από παληνύ ην θσο ηνπ ήιηνπ. ♫θσο
π
θ
θσηεηλόο, θσηεηλή, θσηεηλό επίζεην (θσηεηλνί,
θσηεηλέο, θσηεηλά)  θσο
ρ
ς
θσηηά [ε] νπζηαζηηθό (θσηηέο)
σ
 Ζ θσηηά είλαη ε δέζηε θαη νη θιόγεο πνπ

θσλαθιάο [ν], θσλαθινύ [ε] νπζηαζηηθό
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--- θσηίδσ -------------------------------------- θσηνγξαθία
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βγαίλνπλ από θάηη πνπ θαίγεηαη.  θιόγα
 «Γε βάδσ θαη ην ρέξη κνπ ζηε θσηηά
αιιά κνπ θαίλεηαη πσο είδα ηε Ρνδαιία
έμσ από ην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε»
είπε ν Νίθνο. Γελ είκαη θαη ζίγνπξνο.
♫ θσ-ηηά

θσηίδσ, θσηίδνκαη ξήκα (θώηηζα, ζα θσηίζσ)
 θσο

θσηηζκόο [ν] νπζηαζηηθό (θσηηζκνί)
 ηαλ ππάξρεη θσηηζκόο ζε κία πεξηνρή, ππάξρεη
θσο θαη κπνξνύκε λα δνύκε ηα πξάγκαηα γύξσ
καο.  «Ζ παηδηθή ραξά έρεη θαιό θσηηζκό κέρξη
αξγά ην βξάδπ» είπε ν Κώζηαο. ♫ θσ-ηη-ζκόο

θσηνγξαθία [ε] νπζηαζηηθό (θσηνγξαθίεο)
 Ζ θσηνγξαθία είλαη κία εηθόλα πνπ βγαίλεη από
κία θσηνγξαθηθή κεραλή.  Φσηνγξάθνο είλαη
απηόο πνπ βγάδεη θσηνγξαθίεο θαη πιεξώλεηαη γη‟
απηό, επεηδή είλαη ε δνπιεηά ηνπ. ηαλ
θσηνγξαθίδεηο βγάδεηο θσηνγξαθίεο κε κία
θσηνγξαθηθή κεραλή. ♫ θσ-ην-γξα-θί-α
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
- Πόηε ιέκε όηη θάηη αξπάδεη θσηηά;
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θσηνγξαθίδσ ------------------------------- θσηνηππώ--

α
β
Ο θύξηνο Γηάλλεο θξαηάεη ζηα ρέξηα
γ
κία θσηνγξαθία ηνπ.
δ
θσηνγξαθίδσ, θσηνγξαθίδνκαη ξήκα
ε
(θσηνγξάθηζα, ζα θσηνγξαθίζσ)  θσηνγξαθία
δ
θσηνγξάθνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (θσηνγξάθνη) ε
 θσηνγξαθία
ζ
η
θσηνηππία [ε] νπζηαζηηθό (θσηνηππίεο)
θ
 ηαλ βγάδεηο κία θσηνηππία, θηηάρλεηο εύθνια
ι
θαη γξήγνξα ίδηα αληίγξαθα ελόο θεηκέλνπ ή κίαο
εηθόλαο κε ηε βνήζεηα ηνπ θσηνηππηθνύ
κ
κεραλήκαηνο.
λ
 Ζ δαζθάια έβγαιε κεξηθέο θσηνηππίεο ζην
θσηνηππηθό κεράλεκα ηνπ ζρνιείνπ. Φσηνηύπεζε μ
κεξηθά πνηήκαηα από έλα βηβιίν θαη ηα έδσζε ζηνπο ν
καζεηέο ηεο. ♫ θσ-ην-ηπ-πί-α
π
ξ
θσηνηππώ ξήκα (θσηνηύπεζα, ζα
θσηνηππήζσ)  θσηνηππία
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ
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--- ράδη -------------------------------------------------- ρατδεύσ
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ράδη [ην] νπζηαζηηθό (ράδηα)  ρατδεύσ
ραδεύσ ξήκα (ράδεςα, ζα ραδέςσ)

 ηαλ ραδεύεηο, δελ πξνζέρεηο αιιά αζρνιείζαη
κε ζέκαηα αζήκαληα θαη πεξλάο ηελ ώξα ζνπ ρσξίο
λα θάλεηο θάηη ρξήζηκν.  Ο Νίθνο ράδεπε ζην
ζρνιείν θαη ηώξα δελ κπνξεί λα ιύζεη ηηο αζθήζεηο
ηνπ.  ραζνκεξώ
 «Ο θύξηνο Μηράιεο ράδεςε θαη θσλάδεη έηζη;»,
ξώηεζε ν θύξηνο Γεκήηξεο. Φέξεηαη ζαλ ραδόο.
 ράδεκα, ραδόο ♫ ρα-δεύ-σ

ραδόο, ραδή, ραδό επίζεην (ραδνί, ραδέο, ραδά)

 Υαδό ιέκε θάπνηνλ πνπ δελ είλαη έμππλνο.
 «Γελ είκαη ηόζν ραδόο λ‟ αθήζσ ην θινπβί ηνπ
Πηηζηθόθνπ αλνηρηό» είπε ν Κώζηαο. «Μάιινλ δελ
έθιεηζε θαιά» ζπλέρηζε.  θνπηόο, αλόεηνο
 έμππλνο ♫ ρα-δόο

ρατδεύσ, ρατδεύνκαη ξήκα (ράηδεςα, ζα

ρατδέςσ)
 ηαλ ρατδεύεηο θάπνηνλ, ηνλ αθνπκπάο απαιά κε
ην ρέξη ζνπ γηα λα ηνπ δείμεηο ηελ αγάπε ζνπ θαη ην
ελδηαθέξνλ ζνπ. Σνπ δίλεηο ράδηα.

ς
Ση έγηλε ηειηθά κε ηνλ Πηηζηθόθν; Φάμε ζηηο ιέμεηο
σ ειεύζεξνο, πεηώ, πεδώ, πξνεηνηκάδσ
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ραηξεηηζκόο --------------------------------------- ραίξνκαη--

 ηαλ ραίξεζαη, είζαη πνιύ επραξηζηεκέλνο θη
αηζζάλεζαη πνιύ όκνξθα.
 Ζ Αζελά ραίξεηαη, γηαηί βξέζεθε ε Ρνδαιία.
 επραξηζηηέκαη  ιππάκαη, ζηελαρσξηέκαη
 Ο θύξηνο Γηάλλεο δελ κπόξεζε λα ραξεί ην
θπξηαθάηηθν πξσηλό. Έπξεπε λα πάεη ζην γξαθείν

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

- Γηαηί βάδνπκε δηαιπηηθά ζηε ιέμε ρατδεύσ θαη όρη
ζηε ιέμε ράηδεκα;

ς
σ

 «Σνλ Νίθν ηνλ ράηδεςαλ πνιύ νη γνλείο ηνπ θη
έρεη γίλεη θαθνκαζεκέλνο» είπε ε Αζελά. Σνπ
έθαλαλ όια ηα ραηίξηα.  θαλαθεύσ, παξαρατδεύσ
 ράηδεκα, ράδη ♫ ρατ-δεύ-σ

ραηξεηηζκόο [ν] νπζηαζηηθό (ραηξεηηζκνί) 
ραηξεηώ

ραηξεηώ θαη ραηξεηάσ/ραηξεηίδσ, ραηξεηηέκαη θαη

ραηξεηίδνκαη ξήκα (ραηξέηεζα θαη ραηξέηηζα, ζα
ραηξεηήζσ θαη ζα ραηξεηίζσ)
 Υαηξεηάο θάπνηνλ κε ιέμεηο ή κε ρεηξνλνκίεο,
όηαλ ηνλ ζπλαληάο. ηαλ ραηξεηάο έλα θίιν ζνπ,
ιεο «γεηα ζνπ», ελώ όηαλ ραηξεηάο ηνπο
κεγαιύηεξνπο, ιεο «γεηα ζαο ή ραίξεηε».
 Ο Νίθνο θαη ε Αζελά ζπλαληήζεθαλ ζην δξόκν
κεηά από θαηξό θαη ραηξεηήζεθαλ κε ραξά.
Υαηξέηεζαλ ν έλαο ηνλ άιιν.
 Σελ πξώηε εκέξα πνπ αλνίγνπλ ηα ζρνιεία νη
ζπκκαζεηέο αληαιιάζζνπλ θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο
κεηαμύ ηνπο. ♫ ραη-ξε-ηώ

ραίξνκαη ξήκα (ράξεθα, ζα ραξώ)
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--- ραίηε -------------------------------------------- ραιαξώλσ
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ηνπ γηα κία δνπιεηά. Γελ κπόξεζε λα ην απνιαύζεη.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έβιεπε ηελ θόξε ηεο ζηελ
παξέιαζε θαη ηε ραηξόηαλ. Σελ θακάξσλε.
 Ζ Αζελά είλαη πνιύ ραξνύκελε πνπ μαλαβξήθε
ηε γάηα ηεο. Ο Κώζηαο αηζζάλεηαη θη απηόο κεγάιε
ραξά. ♫ ραί-ξν-καη

ραίηε [ε] νπζηαζηηθό (ραίηεο)

 Ζ ραίηε είλαη νη καθξηέο ηξίρεο πνπ
ππάξρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ
ηνπ αιόγνπ. Υαίηε έρνπλ θαη άιια δώα.
 Σν ιηνληάξη έρεη πνιύ πινύζηα ραίηε. ♫ ραί-ηε

ραιάδη [ην] νπζηαζηηθό (ραιάδηα)

 ηαλ πέθηεη ραιάδη, ηόηε πέθηνπλ ζην έδαθνο
πνιιέο κπαιίηζεο παγσκέλνπ λεξνύ πνπ κνηάδνπλ
κε βξνρή θαη είλαη ζθιεξέο ζαλ ζηξαγάιηα.
♫ ρα-ιά-δη

ραιαξόο, ραιαξή, ραιαξό επίζεην (ραιαξνί,

ραιαξέο, ραιαξά)
 Ζ δώλε ζνπ είλαη ραιαξή, όηαλ δελ ηελ έρεηο
ζθίμεη αξθεηά.  Ο θόκπνο ζην ζθνηλί ήηαλ
ραιαξόο θαη ην κπαιόλη ιύζεθε θαη έθπγε.
 ζθηρηόο  Ο θόκπνο ραιάξσζε θαη ην ζθνηλί
ιύζεθε κε απνηέιεζκα ν ραξηαεηόο λα καο θύγεη.
 ζθίγγσ ραιάξσζε ♫ ρα-ια-ξόο

ραιαξώλσ ξήκα (ραιάξσζα, ζα ραιαξώζσ) 

ς ραιαξόο
σ - Πνην άιιν δών εθηόο από ην ιηνληάξη έρεη ραίηε;
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ραιί -------------------------------------------------------- ραιώ--

ραιί [ην] νπζηαζηηθό (ραιηά)
 Σν ρεηκώλα ζηξώλνπκε ζην
πάησκα ραιηά γηα λα είλαη
πην δεζηό ην ζπίηη καο. ♫ ρα-ιί

ράιη [ην] νπζηαζηηθό (ράιηα)

 «Αζελά, ην πνδήιαην ζνπ έρεη ην ράιη ηνπ, πνύ
ην έξημεο πάιη θαη ην ράιαζεο;» ξώηεζε ν θύξηνο
Γηάλλεο. Βξίζθεηαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε. Δίλαη
ράιηα. ♫ ρά-ιη

ραιίθη [ην] νπζηαζηηθό (ραιίθηα)

 Σν ραιίθη είλαη έλα κηθξό θνκκάηη πέηξαο.
 Ο δξόκνο είρε πνιιά ραιίθηα θαη ε Αζελά
γιίζηξεζε κε ην πνδήιαην ηεο. ♫ ρα-ιί-θη

ραιηλάξη [ην] νπζηαζηηθό (ραιηλάξηα)

 Με ην ραιηλάξη δέλνπκε ην θεθάιη ηνπ αιόγνπ γηα
λα κπνξνύκε λα ην νδεγνύκε ζην δξόκν.
♫ ρα-ιη-λά-ξη

ραιθόο [ν] νπζηαζηηθό

 Ο ραιθόο είλαη έλα κέηαιιν κε θνθθηλσπό
ρξώκα. Απ‟ απηό θηηάρλνπκε ζύξκαηα θη άιια
αληηθείκελα.  ηνπο αγώλεο ζηίβνπ ν ηξίηνο
ληθεηήο παίξλεη ράιθηλν κεηάιιην. ♫ ραι-θόο

ραιώ θαη ραιάσ ξήκα (ράιαζα, ζα ραιάζσ)

 ηαλ ραιάο θάηη, ην θαηαζηξέθεηο θαη είλαη πηα
άρξεζην.  Ο Κώζηαο ράιαζε έλα απηνθηλεηάθη
πνπ είρε, θαη ν θύξηνο Γηάλλεο ην πέηαμε.
 «Σόζν γξήγνξα ράιαζεο ηα ιεθηά ζνπ, Αζελά; Ση
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--- ρακειόο ----------------------------------------- ρακόγειν
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ηα έθαλεο;» ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα. Σα μόδεςεο
γξήγνξα.
 Ζ θνπδίλα ράιαζε θαη ε θπξία Μαξγαξίηα θάιεζε
ηνλ ειεθηξνιόγν. Έπαζε βιάβε.
 «Σν θαγεηό έκεηλε δύν κέξεο έμσ από ην ςπγείν
θαη ράιαζε» είπε ζηε ζεία ηνπ ν θύξηνο Μηράιεο.
Μπξίδεη θη άιιαμε ε γεύζε ηνπ. Γελ ηξώγεηαη πηα.
 «Ο θαηξόο ράιαζε. Άξρηζε λα βξέρεη» είπε ε
θπξία Μαξγαξίηα.  Υαιάζκαηα ιέκε ηα εξείπηα
ελόο ζπηηηνύ. ♫ ρα-ιώ

ρακειόο, ρακειή, ρακειό επίζεην

(ρακεινί, ρακειέο, ρακειά)
 ηαλ θάηη είλαη ρακειό, βξίζθεηαη θνληά ζην
έδαθνο.  ςειόο  «Σα παηρλίδηα είλαη ζ‟ έλα
ρακειό ξάθη θαη κπνξείο λα ηα θηάζεηο εύθνια»
είπε ν Κώζηαο ζην Νίθν.
 Ζ ζεία Καηεξίλα κηιάεη κε ρακειή θσλή. Αληίζεηα
ν ζείνο ηακάηεο θσλάδεη ζπλέρεηα. Με ζηγαλή
θσλή πνπ έρεη κηθξή έληαζε.
 Έμσ ρηνλίδεη θαη θάλεη πνιύ θξύν. Ζ ζεξκνθξαζία
είλαη πνιύ ρακειή. Δίλαη θάησ από ην κεδέλ.
 πςειόο  ην ζρνιείν ν γπκλαζηήο ρακήισζε
ηελ κπαζθέηα γηα λα παίμνπλ ηα κηθξά παηδηά
κπάζθεη.  αλεβάδσ, ςειώλσ ρακειά
♫ ρα-κε-ιόο

ρακειώλσ ξήκα (ρακήισζα, ζα ρακειώζσ)
 ρακειόο

ς
ρακόγειν [ην] νπζηαζηηθό (ρακόγεια)
σ  ρακνγειώ
114 / 503

ρακνγειώ -------------------------------------------- ράληξα--

ρακνγειώ θαη ρακνγειάσ ξήκα

(ρακνγέιαζα, ζα ρακνγειάζσ)
 ηαλ ρακνγειάο, ηεληώλεηο ηα ρείιηα ζνπ θαη
θαίλεηαη ε ραξά ζην πξόζσπν ζνπ.  Ζ Αζελά
ρακνγειά πάληα, όηαλ ηε βγάδνπλ θσηνγξαθία.
 Σν ρακόγειν νκνξθαίλεη ην πξόζσπό
ζνπ. Δίλαη έλα ειαθξό γέιην.
♫ ρα-κν-γε-ιώ
Σν κσξό ρακνγειάεη ζπλέρεηα.

ρακνκήιη [ην] νπζηαζηηθό (ρακνκήιηα)

 Σν ρακνκήιη είλαη έλα άγξην θπηό πνπ κνηάδεη κε
κηθξή καξγαξίηα. Σν βξάδνπκε ην ρεηκώλα θαη ην
πίλνπκε, όηαλ είκαζηε άξξσζηνη. ♫ ρα-κν-κή-ιη

ράκπνπξγθεξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ράκπνπξγθεξ είλαη έλα ζάληνπηηο κ‟ έλα
κπηθηέθη θαη ηπξί αλάκεζα ζε δύν ζηξνγγπιά
ςσκάθηα. Σν αγνξάδνπκε έηνηκν από καγαδηά πνπ
θηηάρλνπλ γξήγνξν θαγεηό θαη ηα ιέκε θαζηθνύλη.
♫ ρά-κπνπξ-γθεξ  „ην πάξηη‟
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ραληάθη [ην] νπζηαζηηθό (ραληάθηα)
 Σν ραληάθη είλαη έλα ζηελόκαθξν
άλνηγκα ζην έδαθνο. Σν ζθάβνπκε
γηα λα πεξλάεη ην λεξό από εθεί θη
έηζη λα πνηίδνπκε ηα ρσξάθηα.
 απιάθη ♫ ρα-ληά-θη

ράληξα [ε] νπζηαζηηθό (ράληξεο)
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--- ράλσ ------------------------------------------------- ραξάδσ
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 Ζ ράληξα είλαη κία κηθξή κπαιίηζα από
ρξσκαηηζηό γπαιί ή πιαζηηθό. Έρεη κία ηξύπα ζηε
κέζε γηα λα πεξλάεη από κέζα ηεο
θνξδόλη. Με ηηο ράληξεο θηηάρλνπκε
θνκπνιόγηα θαη θνζκήκαηα. ♫ ρά-ληξα

ράλσ, ράλνκαη ξήκα (έραζα, ζα ράζσ)

 ηαλ ράλεηο θάηη, δελ μέξεηο πνύ βξίζθεηαη.
 Ο Κώζηαο έραζε ην βηβιίν ηνπ θαη δε κπνξνύζε
λα δηαβάζεη.  βξίζθσ
 Ζ νκάδα ηνπ Κώζηα έραζε ζην πνδόζθαηξν.
Νηθήζεθε.
 Ο Νίθνο θόληεςε λα ράζεη ηε ρξνληά ηνπ από ηηο
πνιιέο απνπζίεο. Κόληεςε λα κελ πεξάζεη ηε
ρξνληά ηνπ, λα κελ πάεη ζηελ επόκελε ηάμε.
 Ο Κώζηαο ηα έραζε από ηηο θσλέο ηνπ θπξίνπ
Μηράιε. Γελ ήμεξε ηη λα θάλεη.  ράζηκν ♫ ρά-λσ

ράπη [ην] νπζηαζηηθό (ράπηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη άξξσζηνο,
παίξλεη ράπηα γηα λα γίλεη θαιά. ♫ ρά-πη

ραξά [ε] νπζηαζηηθό (ραξέο)  ραίξνκαη
ραξάδσ, ραξάδνκαη ξήκα (ράξαμα, ζα ραξάμσ)

 ηαλ ραξάδεηο θάηη, θάλεηο γξακκέο ζηελ
επηθάλεηά ηνπ κε θάηη ζθιεξό.
 Ο ηερλίηεο ράξαμε πάλσ ζηε κεηαιιηθή πιάθα η‟
όλνκα θαη ην επάγγεικα ηνπ θπξίνπ Γηάλλε. Σν
ς ράξαγκα ηεο πιάθαο ηνύ πήξε κία κέξα.
 (κόλν ζηελ ελεξγεηηθή θσλή) ηαλ ραξάδεη ε
σ εκέξα, θεύγεη ε λύρηα θη αξρίδεη λα θσηίδεη ζηγά
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ράξαθαο -------------------------------------------------- ράξε--

α
β
γ
δ
ράξαθαο [ν] νπζηαζηηθό (ράξαθεο)
 Με ην ράξαθα ηξαβάκε ίζηεο γξακκέο θαη ηηο
ε
κεηξάκε. ♫ ρά-ξα-θαο
δ
ε
ραξαθηήξαο [ν] νπζηαζηηθό (ραξαθηήξεο)
 Κάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθό ηνπ ραξαθηήξα,
ζ
δειαδή ην δηθό ηνπ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο θαη
η
ζθέςεο.  Ο Κώζηαο είλαη δηαθνξεηηθόο
ραξαθηήξαο από ηελ Αζελά. Δίλαη πην δσεξόο αιιά θ
θαη πην επαίζζεηνο. ♫ ρα-ξα-θηή-ξαο
ι
κ
ράξακα [ην] νπζηαζηηθό (ραξάκαηα)  ραξάδσ
λ
ραξακάδα [ε] νπζηαζηηθό (ραξακάδεο)
μ
 Ο αέξαο κπαίλεη κέζα ζην ζπίηη από ηε
ν
ραξακάδα πνπ ππάξρεη θάησ από ηελ εμώπνξηα.
π
♫ ρα-ξα-κά-δα
ξ
ράξε [ε] νπζηαζηηθό (ράξεο)
ζ
 ηαλ θάπνηνο έρεη ράξε, έρεη νκνξθηά θαη
θνκςόηεηα.
η
 Ζ Αιίθε έρεη ράξε ζην πεξπάηεκά ηεο.
π
 ηαλ θάλεηο κία ράξε ζε θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο κία
θ
δνπιεηά, κία εμππεξέηεζε ρσξίο αληάιιαγκα.
ρ
 Ο Κώζηαο έθαλε κία ράξε ζην Νίθν. Μάδεςε όια
ζηγά.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα βιέπεη από ην
παξάζπξν ηεο ην ράξακα. Σόηε ν νπξαλόο γεκίδεη
όκνξθα ρξώκαηα. ♫ ρα-ξά-δσ

ηα βηβιία ηνπ.
 «Έρε ράξε πνπ είζαη θνπξαζκέλνο» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα ζηνλ Κώζηα. «Αιιηώο δε ζα ην γιίησλεο
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--- ραξίδσ ------------------------------------------- ραξηδηιίθη

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

ην κπάλην!». ♫ ρά-ξε

ραξίδσ, ραξίδνκαη ξήκα (ράξηζα, ζα ραξίζσ)

 ηαλ ραξίδεηο θάηη ζε θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο θάηη σο
δώξν.  Ο Κώζηαο ράξηζε ην έλα απηνθηλεηάθη
ηνπ ζηνλ Νίθν.  δσξίδσ
 «Σν δαρηπιίδη απηό είλαη δώξν θαη δε ραξίδεηαη.
Αιιηώο, ζα ζνπ ην έδηλα, Αιίθε» είπε ε Αζελά.
Γε δίλεηαη ζαλ δώξν. ♫ ρα-ξί-δσ

ραξηησκέλνο, ραξηησκέλε, ραξηησκέλν επίζεην

(ραξηησκέλνη, ραξηησκέλεο, ραξηησκέλα)
 Υαξηησκέλν ιέκε θάπνηνλ πνπ είλαη όκνξθνο θαη
θνκςόο, πνπ έρεη ράξε.  Ζ Αιίθε είλαη κία
ραξηησκέλε θνπέια. Έρεη όκνξθν πξόζσπν θαη
θαινύο ηξόπνπο.  ράξε ♫ ρα-ξη-ησ-κέ-λνο

ραξνύκελνο, ραξνύκελε, ραξνύκελν κεηνρή
(ραξνύκελνη, ραξνύκελεο, ραξνύκελα)

ραίξνκαη

ραξηαεηόο [ν] νπζηαζηηθό (ραξηαεηνί)

 Ο ραξηαεηόο είλαη κία ειαθξηά θαηαζθεπή
από ραξηί ή πιαζηηθό κε μπιόβεξγεο θαη κία
καθξηά ράξηηλε νπξά. Δίλαη δεκέλνο κ‟ έλα καθξύ
ζθνηλί. ηαλ έρεη ειαθξό αεξάθη, ν ραξηαεηόο
ζεθώλεηαη ςειά ζηνλ νπξαλό. Υαξηαεηό πεηάκε
ζπλήζσο ηελ Καζαξή Γεπηέξα. ♫ ραξ-ηα-ε-ηόο

ραξηδηιίθη [ην] νπζηαζηηθό (ραξηδηιίθηα)

ς  Σν ραξηδηιίθη είλαη ηα ρξήκαηα πνπ δίλνπκε ζαλ
δώξν ζε θάπνηνλ πνύ δε δνπιεύεη γηα λ‟ αγνξάζεη
σ θάηη θαγώζηκν ή ό,ηη άιιν ρξεηάδεηαη. ♫ ραξ-ηδη-ιί-θη
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ράξηεο----------------------------------------------- ραζάπεο --

α
β
 Ο ράξηεο είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί. Πάλσ
ηνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο ν ηόπνο ζνπ, ε ρώξα ζνπ ή γ
νιόθιεξνο ν θόζκνο.
δ
 ηελ ηάμε ηνπ Κώζηα ππάξρεη έλαο ράξηεο ηεο
ε
Διιάδαο. ♫ ράξ-ηεο  „ν ράξηεο ηεο Διιάδαο‟
δ
ραξηί [ην] νπζηαζηηθό (ραξηηά)
ε
 Από ραξηί είλαη θηηαγκέλα ηα βηβιία θαη ηα
ζ
ηεηξάδηά καο. Σν ραξηί γίλεηαη από μύιν.
 Υαξηί ιέκε θη έλα θνκκάηη ή θύιιν ραξηηνύ.
η
 Ζ Αζελά έςαρλε έλα ραξηί γηα λα γξάςεη ην
θ
ηειέθσλν ηεο Διέλεο.
ι
 Σν βξάδπ ηεο Πξσηνρξνληάο όιε ε νηθνγέλεηα
κ
παίδεη ραξηηά γηα ην θαιό ηνπ θαηλνύξηνπ ρξόλνπ.
Παίδεη έλα ηπρεξό παηρλίδη κε ηελ ηξάπνπια.
λ
 Σηο Απνθξηέο θνξάκε ράξηηλα θαπέια. Φπζάκε ηε
μ
κύηε καο ζε ραξηνκάληηια. Σν επξώ εθηόο από ηα
θέξκαηα έρεη θαη ραξηνλνκίζκαηα. Υαξηηθά ιέκε ηα ν
αληηθείκελα πνπ είλαη θηηαγκέλα από ραξηί. ♫ ραξ-ηί π
ξ
ραξηόλη [ην] νπζηαζηηθό (ραξηόληα)
ζ
 Σν ραξηόλη είλαη ρνληξό θαη ζθιεξό ραξηί. Μ‟
απηό θηηάρλνπκε θνπηηά. ♫ ραξ-ηό-λη
η
π
ραξηνλόκηζκα [ην] νπζηαζηηθό
θ
(ραξηνλνκίζκαηα)  ραξηί
ρ

ράξηεο [ν] νπζηαζηηθό (ράξηεο)

ραζάπεο [ν] νπζηαζηηθό (ραζάπεδεο)

 Ο ραζάπεο κάο πνπιάεη θξέαο.  θξενπώιεο
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ςσλίδεη θξέαο από ηνλ ίδην
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ραζάπε, γηαηί έρεη ην ραζάπηθό ηνπ
πάληα θαζαξό.  θξενπσιείν
♫ ρα-ζά-πεο

ραζάπηθν [ην] νπζηαζηηθό (ραζάπηθα)
 ραζάπεο

ραζκνπξεηό [ην] νπζηαζηηθό (ραζκνπξεηά)
 ραζκνπξηέκαη

ραζκνπξηέκαη ξήκα (ραζκνπξήζεθα,

ζα ραζκνπξεζώ)
 ηαλ ραζκνπξηέζαη, αλνίγεηο ην ζηόκα
ζνπ θαη αλαπλέεηο βαζηά ρσξίο λα ην ζέιεηο,
επεηδή είζαη θνπξαζκέλνο θαη ζέιεηο λα θνηκεζείο.
 ε πηάλεη ραζκνπξεηό, όηαλ λπζηάδεηο.
♫ ρα-ζκνπ-ξηέ-καη

ραζνκεξώ θαη ραζνκεξάσ ξήκα

(ραζνκέξεζα, ζα ραζνκεξήζσ)
 ηαλ ραζνκεξάο, ράλεηο ην ρξόλν ζνπ ρσξίο λα
θάλεηο θάηη ρξήζηκν.
 «Με ραζνκέξεζε ε ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε κε ηελ
θνπβέληα ηεο θη άξγεζα λα έξζσ ζπίηη» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα. Έγηλε αηηία λα θαζπζηεξήζσ.
♫ ρα-ζν-κε-ξώ

ραζηνύθη [ην] νπζηαζηηθό (ραζηνύθηα)

 ηαλ δίλεηο έλα ραζηνύθη ζε θάπνηνλ, ηνλ
ς ρηππάο κε ην ρέξη ζνπ ζην κάγνπιν.  Ο θύξηνο
Μηράιεο ραζηνύθηζε ηνλ Ίγθιη θαη κεηά ην
σ κεηάλησζε θαη ηνπ δήηεζε ζπγλώκε. ♫ ρα-ζηνύ-θη
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ραζηνπθίδσ -------------------------------------- ρεηκώλαο--

ραζηνπθίδσ ξήκα (ραζηνύθηζα, ζα ραζηνπθίζσ)
 ραζηνύθη

ραηίξη [ην] νπζηαζηηθό (ραηίξηα)

 ηαλ θάλεηο ην ραηίξη θάπνηνπ, ηνπ θάλεηο ή ηνπ
πξνζθέξεηο ό,ηη ζέιεη γηα λα ηνλ επραξηζηήζεηο.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο δε ραιάεη πνηέ ην ραηίξη ησλ
παηδηώλ. Σνπο δίλεη πάληα ό,ηη ηνπ δεηήζνπλ.
♫ ρα-ηί-ξη

ράθησ ξήκα (έραςα, ζα ράςσ)

 ηαλ ράθηεηο θάηη πνπ ηξώγεηαη, ην ηξσο θαη ην
θαηαπίλεηο ιαίκαξγα.  Ο Κώζηαο έραςε όιν ην
γιπθό κε κία κπνπθηά. Πεηλνύζε πνιύ.
 «Γελ ηηο ράθησ εγώ ηηο δηθαηνινγίεο ζαο!» είπε ν
θύξηνο Μηράιεο ζηα παηδηά πνπ ηνπ έζπαζαλ ην
ηδάκη. Γελ ηηο πηζηεύσ. ♫ ρά-θησ

ραραλίδσ ξήκα (ραράληζα, ζα ραραλίζσ)

 ηαλ ραραλίδεηο, γειάο δπλαηά.  ραζθνγειώ
 Ο θύξηνο Μηράιεο ζπκώλεη όηαλ αθνύεη ηα
ραραλεηά ησλ παηδηώλ. ♫ ρα-ρα-λί-δσ

ρείιη θαη ρείινο [ην] νπζηαζηηθό (ρείιηα, ρείιε)

 Σα ρείιηα ζνπ είλαη θάησ από ηε κύηε ζνπ θαη
πάλσ από ην πηγνύλη ζνπ. Δίλαη θόθθηλα θαη η‟
αλνίγεηο γηα λα γειάζεηο, λα κηιήζεηο θαη λα θαο.
♫ ρεί-ιη  „ην ζώκα καο‟
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ς
 Ο ρεηκώλαο είλαη κία από ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ σ

ρεηκώλαο [ν] νπζηαζηηθό (ρεηκώλεο)
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έηνπο. Έξρεηαη κεηά ην θζηλόπσξν θαη πξηλ ηελ
άλνημε.  Σα ρεηκσληάηηθα ξνύρα είλαη πην βαξηά
θαη πην δεζηά από ηα θαινθαηξηλά.
♫ ρεη-κώ-λαο  „νη επνρέο-νη κήλεο-νη κέξεο‟

ρεηξνθξνηώ, ρεηξνθξνηνύκαη/ρεηξνθξνηηέκαη

ξήκα (ρεηξνθξόηεζα, ζα ρεηξνθξνηήζσ)
 ηαλ ρεηξνθξνηάο κεηά ην ηέινο κίαο
παξάζηαζεο, ρηππάο κε δύλακε ηηο παιάκεο ζνπ
κεηαμύ ηνπο γηα λα δείμεηο ηε ραξά θαη ηνλ
ελζνπζηαζκό ζνπ.
 Σν ρεηξνθξόηεκα δίλεη πάληα ραξά ζηνπο
εζνπνηνύο.  παιακάθηα ρέξη ♫ ρεη-ξν-θξν-ηώ

ρεηξνλνκία [ε] νπζηαζηηθό (ρεηξνλνκίεο)  ρέξη
ρεηξόηεξνο, ρεηξόηεξε, ρεηξόηεξν επίζεην

(ρεηξόηεξνη, ρεηξόηεξεο, ρεηξόηεξα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ρεηξόηεξνο, είλαη
πεξηζζόηεξν θαθόο από θάπνηνλ άιιν.
 Ο θεηηλόο ρεηκώλαο είλαη ρεηξόηεξνο από ηνλ
πεξζηλό. Έρεη πεξηζζόηεξν θξύν από πέξπζη.
 θαιύηεξνο ♫ ρεη-ξό-ηε-ξνο

ρεηξνηερλία [ε] νπζηαζηηθό (ρεηξνηερλίεο)

 Υεηξνηερλία είλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ θάλεηο κε
ηα ρέξηα ζνπ ή κε κεξηθά απιά εξγαιεία, όπσο ην
ςαιίδη θαη ε θόιια.
 Ζ δαζθάια έδεημε ζηα παηδηά κία ρεηξνηερλία ηνπ
ς Κώζηα. Ήηαλ έλα θάζηξν από ραξηόλη.
 Ζ ρεηξνηερλία είλαη έλα κάζεκα πνπ γίλεηαη ζην
σ ζρνιείν. ‟ απηό νη καζεηέο θηηάρλνπλ θαηαζθεπέο
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ρεηξνύξγνο ----------------------------------------------- ρέξη--

α
β
ρεηξνύξγνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ρεηξνύξγνη)
γ
 Ο ρεηξνύξγνο είλαη ν γηαηξόο πνπ θάλεη
εγρείξεζε ζε θάπνηνλ άξξσζην.  Σν ρεηξνπξγείν δ
είλαη ν εηδηθόο ρώξνο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρεηξνύξγνο
ε
γηα λα θάλεη ηελ εγρείξεζε. ρέξη ♫ ρεη-ξνύξ-γνο
δ
- Λέκε θαη ρεηξνπξγόο.
ε
ρεηξόθξελν [ην] νπζηαζηηθό (ρεηξόθξελα)  ρέξη ζ
η
ρειηδόλη [ην] νπζηαζηηθό (ρειηδόληα)
θ
 Σν ρειηδόλη είλαη έλα πνπιί πνπ έξρεηαη
ζηε ρώξα καο ηελ άλνημε θαη θεύγεη
ι
ην θζηλόπσξν. Έρεη νπξά πνπ ρσξίδεηαη ζηα δύν
κ
θαη είλαη καύξν ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ
λ
θαη ιεπθό ζηελ θνηιηά ηνπ. ♫ ρε-ιη-δό-λη
μ
ρειώλα [ε] νπζηαζηηθό (ρειώλεο)
ν
 Ζ ρειώλα είλαη έλα εξπεηό κε ζθιεξό
θαβνύθη θαη πεξπαηά πνιύ αξγά. ηαλ βξίζθεηαη ζε π
θίλδπλν, βάδεη ην θεθάιη θαη ηα πόδηα ηεο κέζα ζην
ξ
θαβνύθη ηεο. ♫ ρε-ιώ-λα
ζ
η
ρέξη [ην] νπζηαζηηθό (ρέξηα)
 Έρνπκε δύν ρέξηα, έλα αξηζηεξό θη έλα δεμί. Μ‟
π
απηά κπνξνύκε λα θάλνπκε όιεο ηηο δνπιεηέο πνπ
θ
ζέινπκε.  «Αζελά, δώζε έλα ρέξη ζηε κακά ζνπ
ρ
γηα λα ηειεηώζεη πην γξήγνξα ηηο δνπιεηέο ηεο!»
ζπλήζσο από ραξηόλη.  ρέξη ♫ ρεη-ξν-ηε-ρλί-α

είπε ν θύξηνο Γηάλλεο. Βνήζεζέ ηελ.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα είλαη ην δεμί ρέξη ηνπ δηεπζπληή
ηεο εθεκεξίδαο. Δίλαη ε θαιύηεξε ζπλεξγάηηδά ηνπ.
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 Ο Νίθνο θαη ε Αζελά επηηέινπο έδσζαλ ηα ρέξηα.
πκθηιηώζεθαλ.  ηαλ ν Ίγθιη ήξζε ζηελ Διιάδα,
δελ θαηαιάβαηλε ειιεληθά θαη ε δαζθάια
πξνζπαζνύζε λα ηνπ εμεγήζεη κε ρεηξνλνκίεο. Ο
θύξηνο Γηάλλεο, όηαλ ζηακαηάεη ην απηνθίλεην ηνπ,
ηξαβάεη ην ρεηξόθξελν γηα λα είλαη ζίγνπξνο όηη δε
ζα θηλεζεί. ♫ ρέ-ξη  „ην ζώκα καο‟

ρεξνύιη [ην] νπζηαζηηθό (ρεξνύιηα)

 Πηάλνπκε ην ρεξνύιη ηεο πόξηαο γηα λα ηελ
αλνίμνπκε ή λα ηελ θιείζνπκε.  πόκνιν
 «Σν ρεξνύιη ηεο θαηζαξόιαο είλαη πιαζηηθό γηα
λα κελ θαηγόκαζηε» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηελ
Αζελά.  ιαβή ♫ ρε-ξνύ-ιη

ρήλα [ε] νπζηαζηηθό (ρήλεο)

 Ζ ρήλα κνηάδεη κε ηελ πάπηα αιιά έρεη
καθξύηεξν ιαηκό θαη είλαη πην κεγάιε. ♫ ρή-λα

ρήξνο [ν], ρήξα [ε] νπζηαζηηθό (ρήξνη, ρήξεο)

 Υήξνο είλαη ν άληξαο πνπ δεη κόλνο ηνπ, γηαηί ε
γπλαίθα ηνπ έρεη πεζάλεη. Υήξα είλαη ε γπλαίθα πνπ
έρεη πεζάλεη ν άληξαο ηεο.  Ο ζείνο Αιέθνο είλαη
ρήξνο θαη δεη ζην ρσξηό ηνπ. ♫ ρή-ξνο

ρζεο θαη ρηεο επίξξεκα

 Υζεο είλαη ε πξνεγνύκελε εκέξα.  «Υζεο ήηαλ
Κπξηαθή, ζήκεξα είλαη Γεπηέξα θαη πξέπεη λα πάσ
ζηε δνπιεηά» ζθέθηεθε ν θύξηνο Γηάλλεο.

ς
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο θάζεηαη κε ζηαπξσκέλα
σ ρέξηα;
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ρηιηόκεηξν ----------------------------------------------- ρηόλη--

α
β
γ
δ
ρηιηόκεηξν [ην] νπζηαζηηθό (ρηιηόκεηξα)
 Σν ρηιηόκεηξν είλαη 1000 κέηξα. Με ην ρηιηόκεηξν ε
κεηξάκε ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ πόιεσλ θαη ησλ
δ
ρσξηώλ.  Ζ Κόξηλζνο είλαη 80 ρηιηόκεηξα καθξηά
ε
από ηελ Αζήλα. ♫ ρη-ιηό-κε-ηξν
ζ
ρηκπαηδήο [ν] νπζηαζηηθό (ρηκπαηδήδεο)
η
 Ο ρηκπαηδήο είλαη έλαο πίζεθνο πνπ κνηάδεη πνιύ
θ
ζηνλ άλζξσπν. Εεη ζηελ Αθξηθή, είλαη έμππλν δών
θαη καζαίλεη εύθνια πνιιά πξάγκαηα. ♫ ρη-κπα-ηδήο ι
κ
ρηνλάλζξσπνο [ν] νπζηαζηηθό
λ
(ρηνλάλζξσπνη)  ρηόλη
μ
ν
ρηόλη [ην] νπζηαζηηθό (ρηόληα)
π
 Σν ρηόλη είλαη άζπξεο ληθάδεο παγσκέλνπ λεξνύ ξ
πνπ πέθηνπλ από ηνλ νπξαλό, όηαλ θάλεη πνιύ
ζ
θξύν θαη ζθεπάδνπλ ηα πάληα πάλσ ζηε γε.
η
 «αλ ηα ρηόληα! Πώο θαη καο ήξζεο;» ξώηεζε
έθπιεθηε ε θπξία Μαξγαξίηα ην ζείν Σάθε. Γε καο
π
έξρεζαη ζπρλά.  Σν ρεηκώλα ρηνλίδεη ζπρλά ζηα
θ
βνπλά. ηαλ όια είλαη γύξσ ρηνληζκέλα, ηα παηδηά
θαη νη κεγάινη δηαζθεδάδνπλ ζην ρηόλη, θηηάρλνληαο ρ
 ζήκεξα, αύξην  Ζ ρζεζηλή εκέξα ήηαλ πνιύ
μεθνύξαζηε γηα ηνλ θύξην Γηάλλε, γηαηί ήηαλ
Κπξηαθή θαη δελ πήγε ζηε δνπιεηά. ♫ ρζεο

ρηνλάλζξσπν θαη παίδνληαο ρηνλνπόιεκν. Πνιινί
ς
πεγαίλνπλ ζε ρηνλνδξνκηθά θέληξα. ρηνλνζηηβάδα
σ
♫ ρηό-λη
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--- ρηνλίδεη ---------------------------------------------- ρισκόο
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ρηνλίδεη ξήκα (ρηόληζε, ζα ρηνλίζεη)  ρηόλη
ρηνλνζηηβάδα [ε] νπζηαζηηθό (ρηνλνζηηβάδεο)

 Ζ ρηνλνζηηβάδα είλαη κία κεγάιε κπάια ρηνληνύ
πνπ μεθνιιάεη από ηελ πιαγηά ελόο βνπλνύ θαη
θαηξαθπιά πξνο ηα θάησ. Καζώο θαηξαθπιά,
κεγαιώλεη ζπλέρεηα θαη θαηαζηξέθεη ό,ηη βξεζεί ζην
δξόκν ηεο. ♫ ρην-λν-ζηη-βά-δα

ρηνύκνξ [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρεηο ρηνύκνξ, ιεο έμππλα αζηεία.
♫ ρηνύ-κνξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ριηαξόο, ριηαξή, ριηαξό επίζεην

(ριηαξνί, ριηαξέο, ριηαξά)
 ηαλ ην λεξό είλαη ριηαξό, δελ είλαη νύηε πνιύ
δεζηό νύηε πνιύ θξύν. ♫ ριη-α-ξόο

ρισκηάδσ ξήκα (ριώκηαζα, ζα ρισκηάζσ)
 ρισκόο

ρισκόο, ρισκή, ρισκό επίζεην (ρισκνί,

ρισκέο, ρισκά)
 ηαλ είζαη ρισκόο, ην πξόζσπν ζνπ είλαη
θίηξηλν.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα αλεζύρεζε, όηαλ
είδε ηνλ Κώζηα ρισκό. «Πξέπεη λα έρεηο ππξεηό»
ς είπε.  «Γηαηί ριώκηαζεο, Κώζηα;» ξώηεζε ε θπξία
Μαξγαξίηα. «Μήπσο δελ αηζζάλεζαη θαιά;»
σ ♫ ρισ-κόο
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ρλάξη ---------------------------------------------- ρνληξαίλσ --

α
β
 Σα ρλάξηα είλαη ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεηο, όηαλ
πεξπαηάο πάλσ ζην ρώκα.
γ
 απνηύπσκα, ίρλνο ♫ ρλά-ξη
δ
ε
ρλνύδη [ην] νπζηαζηηθό (ρλνύδηα)
 Σα ρλνύδηα είλαη ε ζθόλε θαη νη ηξίρεο πνπ
δ
καδεύνληαη ζηηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ θαη θάησ από ηα
ε
έπηπιά καο. ♫ ρλνύ-δη
ζ
ρνίξνο [ν] νπζηαζηηθό (ρνίξνη)
η
 Υνίξν ιέκε αιιηώο ην γνπξνύλη.  Ζ θπξία
θ
Μαξγαξίηα έςεζε ρνηξηλέο κπξηδόιεο γηα όιε ηελ
ι
νηθνγέλεηα. ♫ ρνί-ξνο
κ
ρνι [ην] νπζηαζηηθό
λ
 ην ρνι ππνδερόκαζηε ηνπο θαιεζκέλνπο πνπ
έξρνληαη ζην ζπίηη καο, πξηλ πάκε λα θαζίζνπκε ζε μ
θάπνην δσκάηην καδί ηνπο. ♫ ρνι
ν
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
π
πιεζπληηθό αξηζκό.
ξ
ρόκπη [ην] νπζηαζηηθό
ζ
 Σν ρόκπη είλαη θάηη πνπ καο αξέζεη λα θάλνπκε
η
ζπρλά, γηαηί καο επραξηζηεί θαη καο μεθνπξάδεη.
 Σν ρόκπη ηεο Αζελάο είλαη ε δσγξαθηθή. ♫ ρό-κπη π
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
θ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ρ

ρλάξη [ην] νπζηαζηηθό (ρλάξηα)

ρνληξαίλσ ξήκα (ρόληξπλα, ζα ρνληξύλσ)

 ηαλ ρνληξαίλεηο, παίξλεηο πεξηζζόηεξα θηιά
απ‟ όζα πξαγκαηηθά ρξεηάδεζαη, επεηδή ηξσο πάξα
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πνιύ.  παραίλσ  αδπλαηίδσ, ιεπηαίλσ
 ρνληξόο ♫ ρν-ληξαί-λσ

ρνληξόο, ρνληξή, ρνληξό επίζεην

(ρνληξνί, ρνληξέο, ρνληξά)
 Έλαο ρνληξόο άλζξσπνο έρεη πνιύ πεξηζζόηεξα
θηιά απ‟ όζα έπξεπε θαλνληθά λα έρεη.
 Ο ζείνο Αιέθνο είλαη ρνληξόο αιιά ηώξα
ηειεπηαία δελ ηξώεη πνιύ. Κάλεη δίαηηα.
 παρύο  ιεπηόο, αδύλαηνο
 Ο ζείνο Σάθεο έδεζε ηε βάξθα ηνπ κε ρνληξό
ζθνηλί γηα λα κελ ηελ πάξεη ην θύκα.  ιεπηόο
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έρεη ρνληξή θσλή, ελώ ε θπξία
Μαξγαξίηα ιεπηή.
 ιεπηόο  ρνληξαίλσ ♫ ρν-ληξόο  ‟αληίζεηα‟

ρνξδή [ε] νπζηαζηηθό (ρνξδέο)

 Οη ρνξδέο είλαη ηα ιεπηά λήκαηα
πνπ έρνπλ πάλσ ηνπο θάπνηα
κνπζηθά όξγαλα. ηαλ αγγίδεηο ηηο
ρνξδέο, βγάδνπλ ήρν.  Ζ θηζάξα έρεη έμη ρνξδέο.
 Σν λήκα πνπ ελώλεη ηηο δύν άθξεο ελόο ηόμνπ
είλαη ε ρνξδή ηνπ. ♫ ρνξ-δή

ρνξεπηήο [ν], ρνξεύηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(ρνξεπηέο, ρνξεύηξηεο)  ρνξεύσ

ρνξεύσ ξήκα (ρόξεςα, ζα ρνξέςσ)

 ηαλ ρνξεύεηο, θνπλάο ην ζώκα ζνπ
ς ζύκθσλα κε ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο πνπ
αθνύγεηαη.  Ο ζείνο Αιέθνο είλαη πνιύ θαιόο
σ ρνξεπηήο. Σνπ αξέζεη λα ρνξεύεη ειιεληθνύο
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ρνξνπεδώ --------------------------------------------- ρόξην --

α
β
γ
δ
ρνξνπεδώ θαη ρνξνπεδάσ ξήκα
(ρνξνπήδεζα, ζα ρνξνπεδήζσ)
ε
 ηαλ ρνξνπεδάο, θνπληέζαη πεδώληαο δσεξά
δ
από δσ θη από θεη ζαλ λα ρνξεύεηο.
ε
 Ζ Αζελά ρνξνπήδεζε από ηε ραξά ηεο, κόιηο
είδε ηε Ρνδαιία ζηελ απνζήθε. ♫ ρν-ξν-πε-δώ
ζ
η
ρνξόο [ν] νπζηαζηηθό (ρνξνί)  ρνξεύσ
θ
ρνξηαίλσ ξήκα (ρόξηαζα, ζα ρνξηάζσ)
ι
 Ο Κώζηαο είρε ρνξηάζεη. Δίπε όηη ήηαλ
κ
ρνξηαζκέλνο από ηα γιπθά πνπ έθαγε ζην ζρνιείν.
λ
Γελ πεηλνύζε θαη δελ ήζειε άιιν θαγεηό, γηαηί είρε
θάεη όζν ρξεηαδόηαλ  πεηλώ
μ
 Ζ Αζελά δε ρνξηαίλεη πνηέ λα παίδεη κε ηε
ν
Ρνδαιία. Σν επραξηζηηέηαη πνιύ θαη δε βαξηέηαη
π
πνηέ.  Ο Κώζηαο γύξηζε ρνξηάηνο από ην
ζρνιείν, γηαηί είρε θάεη γιπθά.  πεηλαζκέλνο
ξ
ρνξηαζηηθόο ♫ ρνξ-ηαί-λσ
ζ
η
ρνξηάξη [ην] νπζηαζηηθό (ρνξηάξηα)  ρόξην
π
ρνξηάηνο, ρνξηάηε, ρνξηάην επίζεην (ρνξηάηνη,
θ
ρνξηάηεο, ρνξηάηα)  ρνξηαίλσ
ρ
θαη μέλνπο ρνξνύο. ηαλ θάλεηο ρνξό, καζαίλεηο λα
ρνξεύεηο. Υνξεπηηθή κνπζηθή είλαη ε κνπζηθή πνπ
θάλεη ηνλ θόζκν λα ρνξεύεη. ♫ ρν-ξεύ-σ

ρόξην [ην] νπζηαζηηθό (ρόξηα)

 Σν ρόξην είλαη ηα πνιιά κηθξά πξάζηλα θπηά
πνπ θπηξώλνπλ κόλα ηνπο καδεκέλα ζ‟ έλα κέξνο.
129 / 511

ς
σ

--- ρνξσδία --------------------------------------- ρξεηάδνκαη

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

Με ρόξην ηξέθνληαη ηα ρνξηνθάγα δώα, όπσο ηα
πξόβαηα θαη νη αγειάδεο.
 πξαζηλάδα, ρνξηάξη, ριόε
 Υόξηα ιέκε θαη κεξηθά πξάζηλα θπηά, όπσο ηα
ξαδίθηα θαη ηα βιίηα πνπ ηα βξάδνπκε θαη ηα
θάλνπκε ζαιάηα.  ρνξηάξη, ρνξηνθάγνο ♫ ρόξ-ην

ρνξσδία [ε] νπζηαζηηθό (ρνξσδίεο)

 Ζ ρνξσδία είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ πνπ
ηξαγνπδνύλ καδί ηξαγνύδηα.  Ζ Αζελά είλαη κέινο
ηεο ρνξσδίαο ηνπ ζρνιείνπ ηεο. ♫ ρν-ξσ-δί-α

ρνπδνπξεύσ ξήκα

(ρνπδνύξεςα, ζα ρνπδνπξέςσ)
 ηαλ ρνπδνπξεύεηο, κέλεηο μαπισκέλνο ζην
θξεβάηη ζνπ κεηά ην μύπλεκα, ρσξίο λα ζέιεηο λα
θάλεηο ηίπνηα.  Σνπ Κώζηα ηνπ αξέζεη πνιύ ην
ρνπδνύξη ηα πξσηλά ηεο Κπξηαθήο. ♫ ρνπ-δνπ-ξεύ-σ

ρνύθηα [ε] νπζηαζηηθό (ρνύθηεο)

 Υνύθηα ιέκε ην κέζα κέξνο
ηεο παιάκεο ζνπ, όηαλ έρεηο ιπγηζκέλα
ιίγν ηα δάρηπιά ζνπ.
 Μία ρνύθηα θαξακέιεο είλαη όζεο θαξακέιεο
ρσξάλε ζε κία ρνύθηα. ♫ ρνύ-θηα

ρξεηάδνκαη ξήκα (ρξεηάζηεθα, ζα ρξεηαζηώ)

 ηαλ ρξεηάδεζαη θάηη, ζνπ ιείπεη θαη ην έρεηο
αλάγθε.  Ο Κώζηαο ρξεηάδεηαη κία θαηλνύξηα
ς κπάια, γηαηί έραζε απηή πνπ είρε.
 «Υξεηάδεηαη λ‟ αγνξάζνπκε άιιε κπάια» είπε
σ ζηνλ παηέξα ηνπ.  πξέπεη ♫ ρξεη-ά-δν-καη
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ρξήκα --------------------------------------------- ρξηζηηαλόο --

α
β
 Υξήκαηα ιέκε ηα ιεθηά. Σα ρξήκαηα ηα έρνπκε
γηα λα κπνξνύκε λ‟ αγνξάδνπκε ό,ηη ρξεηαδόκαζηε.
γ
 «Υξεηάδνληαη αξθεηά ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη
δ
θαλείο έλα θαηλνύξην ζπίηη» είπε ν παηέξαο ηνπ
Ίγθιη.  Οη ηξάπεδεο έρνπλ κεγάια ρξεκαηνθηβώηηα ε
γηα λα βάδνπλ εθεί ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ. ♫ ρξή-κα δ
ε
ρξεζηκεύσ ξήκα (ρξεζίκεςα, ζα ρξεζηκέςσ)
ζ
 ρξήζηκνο
η
ρξεζηκνπνηώ, ρξεζηκνπνηνύκαη ξήκα
θ
(ρξεζηκνπνίεζα, ζα ρξεζηκνπνηήζσ)
ι
 ηαλ ρξεζηκνπνηείο θάηη, ην έρεηο θαη θάλεηο ηε
κ
δνπιεηά ζνπ κ‟ απηό.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ρξεζηκνπνηεί απηνθίλεην γηα
λ
λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ. ♫ ρξε-ζη-κν-πνη-ώ
μ
ν
ρξήζηκνο, ρξήζηκε, ρξήζηκν επίζεην
(ρξήζηκνη, ρξήζηκεο, ρξήζηκα)
π
 ηαλ θάηη καο είλαη ρξήζηκν, καο βνεζάεη ζε θάηη
ξ
πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε.  Έλα θνπηί κε κπνγηέο
είλαη έλα ρξήζηκν δώξν γηα ηελ Αζελά πνπ ζέιεη λα ζ
γίλεη δσγξάθνο.  σθέιηκνο  άρξεζηνο  Οη
η
κπνγηέο ρξεζηκεύνπλ ζηε δσγξαθηθή. ♫ ρξή-ζη-κνο π
θ
ρξηζηηαλόο [ν], ρξηζηηαλή [ε] νπζηαζηηθό
(ρξηζηηαλνί, ρξηζηηαλέο)
ρ

ρξήκα [ην] νπζηαζηηθό (ρξήκαηα)

 Υξηζηηαλόο είλαη απηόο πνπ έρεη βαθηηζηεί ζε
ρξηζηηαληθή εθθιεζία. Οη Υξηζηηαλνί πηζηεύνπλ ζ‟
απηά πνπ έρεη πεη ν Υξηζηόο.
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 ρξηζηηαληθόο, Υξηζηόο ♫ ρξη-ζηηα-λόο

Υξηζηόο [ν] νπζηαζηηθό

 Γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ν Υξηζηόο είλαη ν γηνο ηνπ
Θενύ πνπ ήξζε ζηνλ θόζκν θαη ζηαπξώζεθε γηα ηε
ζσηεξία ησλ αλζξώπσλ.
 Ηεζνύο Υξηζηόο ♫ Υξη-ζηόο

Υξηζηνύγελλα, [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα Υξηζηνύγελλα γηνξηάδνπκε ηε γέλλεζε ηνπ
Υξηζηνύ.  Σηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηα
ζρνιεία είλαη θιεηζηά.  Κάζε ρξόλν ηα
Υξηζηνύγελλα ζηνιίδνπκε ρξηζηνπγελληάηηθν
δέληξν ζην ζπίηη καο. ♫ Υξη-ζηνύ-γελ-λα

ρξνληά [ε] νπζηαζηηθό (ρξνληέο)

 Υξνληά ιέκε ην έηνο. Μία ρξνληά έρεη 12 κήλεο.
 Ζ Αζελά πήξε ηειέθσλν ηελ Διέλε γηα λα ηεο
επρεζεί θαιή ρξνληά.  ρξόλνο, έηνο
 Ζ ζρνιηθή ρξνληά είλαη ην δηάζηεκα πνπ γίλνληαη
καζήκαηα ζηα ζρνιεία, θαη νη καζεηέο ηειεηώλνπλ
κία νιόθιεξε ηάμε.  ζρνιηθό έηνο ♫ ρξν-ληά

ρξόλνο [ν] νπζηαζηηθό (ρξόλνη θαη ρξόληα)

 Ο Κώζηαο έβιεπε κία ηαηλία επηζηεκνληθήο
θαληαζίαο. Οη ήξσεο ηαμίδεπαλ κέζα ζην ρξόλν.
Πόηε πήγαηλαλ ζην παξειζόλ θαη πόηε ζην παξόλ.
 Ο ρξόλνο είλαη ην δηάζηεκα πνπ έρνπκε γηα λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη.  Ο θύξηνο Γηάλλεο
ς πξνζπαζεί λα δνπιεύεη ιηγόηεξεο ώξεο γηα λα έρεη
πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ
σ
δνπιεηά ηνύ παίξλεη πνιύ ρξόλν.
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ρξπζάθη ----------------------------------------------- ρξώκα--

α
β
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ε
ρξπζάθη [ην] νπζηαζηηθό (ρξπζάθηα)  ρξπζόο
ζ
ρξπζόο [ν] νπζηαζηηθό
η
 Ο ρξπζόο είλαη έλα κέηαιιν κε ιακπεξό θίηξηλν
θ
ρξώκα θαη κε κεγάιε αμία. Σν ρξεζηκνπνηνύκε γηα
λα θηηάρλνπκε θνζκήκαηα θαη λνκίζκαηα.
ι
 ρξπζάθη
κ
 (ζαλ επίζεην) Έλα ρξπζό θόζκεκα είλαη
λ
θηηαγκέλν από ρξπζό.  ρξπζαθέληνο
 Σν ρξπζόςαξν είλαη έλα κηθξό ςάξη ηνπ
μ
γιπθνύ λεξνύ. Σν βιέπνπκε ζπρλά ζηα
ν
ελπδξεία ή ην έρνπκε ζε κία γπάια
ζην ζπίηη καο. ♫ ρξπ-ζόο
ρξπζά λνκίζκαηα π
ξ
ρξπζόο, ρξπζή, ρξπζό επίζεην (ρξπζνί, ρξπζέο,
ζ
ρξπζά)  ρξπζόο
η
ρξώκα [ην] νπζηαζηηθό (ρξώκαηα)
π
 Σν άζπξν, ην καύξν, ην θόθθηλν, ην θίηξηλν, ην
θ
πξάζηλν θαη ην κπιε είλαη ρξώκαηα.
ρ
 Υξώκα ιέκε ην πγξό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
 Υξόλν ιέκε θαη ην έηνο. Έλαο ρξόλνο έρεη 12
κήλεο.  έηνο, ρξνληά
 ηαλ θάπνηνο γηνξηάδεη, ηνπ ιέκε «ρξόληα
πνιιά» γηα λα ηνπ επρεζνύκε.
 Ζ Αζελά ππνζρέζεθε ζηελ Διέλε όηη ηνπ ρξόλνπ
ζα πάλε καδί ζηελ Κξήηε. Σν επόκελν έηνο.
♫ ρξό-λνο

δσγξαθίδνπκε ή γηα λα βάθνπκε ηνπο ηνίρνπο.
 βαθή, κπνγηά
 Λέκε όηη ράλεηο ην ρξώκα ζνπ, όηαλ γίλεζαη
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ρισκόο θαη όηη παίξλεηο ρξώκα, όηαλ γίλεζαη πην
ζθνύξνο ή πην θόθθηλνο.
 ηαλ ρξσκαηίδεηο θάηη, ηνπ βάδεηο ρξώκα, ην
βάθεηο. Έλα ρξσκαηηζηό κπινπδάθη έρεη πνιιά
ρξώκαηα θαη δελ είλαη κόλν καύξν ή άζπξν.
♫ ρξώ-κα  ηα ρξώκαηα‟

ρξσκαηίδσ, ρξσκαηίδνκαη ξήκα (ρξσκάηηζα, ζα
ρξσκαηίζσ)  ρξώκα

ρξσζηώ θαη ρξσζηάσ ξήκα

(ρξσζηνύζα, ζα ρξσζηώ)
 ηαλ ρξσζηάο ρξήκαηα ή θάηη άιιν, πξέπεη λα ηα
δώζεηο πίζσ, γηαηί ηα έρεηο πάξεη γηα ιίγν, ηα έρεηο
δαλεηζηεί.  Ο ζείνο Σάθεο ρξσζηάεη ζηελ
ηξάπεδα ηα ρξήκαηα πνπ πήξε γηα λα θηηάμεη ην
ζπίηη ηνπ.  νθείισ ♫ ρξσ-ζηώ

ρηαπόδη [ην] νπζηαζηηθό (ρηαπόδηα)

 Σν ρηαπόδη είλαη έλα δών ηεο ζάιαζζαο πνπ έρεη
νθηώ πόδηα, ηα πινθάκηα.
♫ ρηα-πό-δη  „ε ζάιαζζα‟

ρηέλα [ε] νπζηαζηηθό (ρηέλεο)

 Ζ ρηέλα είλαη από θόθαιν ή πιαζηηθό
θη έρεη πνιιά δόληηα. Με ηε ρηέλα
μεκπεξδεύνπκε ηα καιιηά καο θαη
ηα ρηελίδνπκε.  Ζ ζεία Καηεξίλα πάεη ζπρλά ζην
θνκκσηήξην γηα λα ρηεληζηεί. Σν ρηέληζκά ηεο είλαη
ς πνιύ όκνξθν. ηαλ ρηελίδεη ηα καιιηά ηεο κόλε
σ ηεο, είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά. ♫ ρηέ-λα
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ρηελίδσ, ρηελίδνκαη ξήκα (ρηέληζα, ζα ρηελίζσ)
 ρηέλα

ρηεο επίξξεκα  ρζεο
ρηίδσ θαη θηίδσ, ρηίδνκαη/θηίδνκαη ξήκα

(έρηηζα, ζα ρηίζσ)
 Ο ζείνο Αιέθνο έρηηζε έλα πνιύ
όκνξθν ζπίηη ζην ρσξηό ηνπ. Σν έθηηαμε
κε ηνύβια, ηζηκέλην θαη άιια πιηθά.
 Γηα λα γίλεη ην ζπίηη ηνπ ζείνπ Αιέθνπ, δνύιεςαλ
πνιινί ρηίζηεο. ♫ ρηί-δσ

ρηίζηεο [ν] νπζηαζηηθό (ρηίζηεο)  ρηίδσ
ρηππώ θαη ρηππάσ, ρηππηέκαη ξήκα

(ρηύπεζα, ζα ρηππήζσ)
 ηαλ ρηππάο θάηη, ην θάλεηο λα βγάδεη ήρν θαη λ‟
αθνύγεηαη. ηαλ θάηη ρηππά, βγάδεη ήρν.
 Ο δάζθαινο ρηύπεζε ην θνπδνύλη θαη ηα παηδηά
βγήθαλ δηάιεηκκα. Σν θνπδνύλη ρηύπεζε δπλαηά. Σν
ρηύπεκά ηνπ αθνύζηεθε ζε όιν ην ζρνιείν.
 ηαλ ρηππάο θάπνηνλ κε ην ρέξη ζνπ ή κε θάπνην
άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζνπ, ηνλ θάλεηο λα πνλάεη
ή ηνλ ηξαπκαηίδεηο. Σνπ δίλεηο ρηππήκαηα.
 Ο Κώζηαο ρηύπεζε θαηά ιάζνο ηελ Αζελά θαη
δήηεζε ζπγλώκε.
 ηαλ ρηππάο, πέθηεηο κε δύλακε θαηά ιάζνο
πάλσ ζε θάηη θαη πνλάο ή παζαίλεηο θάηη.
ς
 Ζ Αζελά έπεζε από ην πνδήιαην θαη ρηύπεζε. Ζ
σ Διέλε έηξεμε λα πεξηπνηεζεί ην ρηύπεκα.
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ρπκόο ------------------------------------------------- ρσλεύσ- ρηύπεκα ♫ ρηπ-πώ

ρπκόο [ν] νπζηαζηηθό (ρπκνί)

 Γηα λα θηηάμεηο ρπκό από θξνύηα, ηα θόβεηο ζηε
κέζε ή ζε θνκκάηηα θαη ηα πηέδεηο πνιύ κε ηα ρέξηα
ζνπ ή κε ηε βνήζεηα ελόο εξγαιείνπ πνπ ην ιέκε
απνρπκσηή, κίμεξ ή κπιέληεξ. ♫ ρπ-κόο

ρύλσ, ρύλνκαη ξήκα (έρπζα, ζα ρύζσ)

 ηαλ ρύλσ θάηη πγξό, ην αθήλσ λα πέζεη έμσ
από εθεί πνπ βξίζθεηαη.
 Ζ Αζελά έρπζε ην γάια από ην πνηήξη ηεο πάλσ
ζην ηξαπεδνκάληηιν. ♫ ρύ-λσ

ρύηξα [ε] νπζηαζηηθό (ρύηξεο)

 Ζ ρύηξα είλαη κία κεγάιε θαηζαξόια πνπ ηε
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα βξάδνπκε θαγεηό πνιύ
γξήγνξα. ♫ ρύ-ηξα

ρώκα [ην] νπζηαζηηθό (ρώκαηα)

 ην ρώκα θπηεύνπκε θαη θαιιηεξγνύκε ηα θπηά.
ηαλ ην ρώκα βξέρεηαη, γίλεηαη ιάζπε.
 ηαλ πέθηεηο ζην ρώκα, πέθηεηο ζην έδαθνο.
 ρσκάηηλνο ♫ ρώ-κα

ρσλάθη [ην] νπζηαζηηθό (ρσλάθηα)

 Σν ρσλάθη είλαη παγσηό πνπ ην έρνπκε βάιεη
κέζα ζε κηθξό ρσλί από κπηζθόην. ♫ ρσ-λά-θη
Γεο παγσηό

ρσλεύσ, ρσλεύνκαη ξήκα (ρώλεςα, ζα ρσλέςσ)
 ηαλ ηξώκε πάξα πνιύ, ν νξγαληζκόο καο
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--- ρσλί -------------------------------------------------- ρσξάθη
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δπζθνιεύεηαη λα ρσλέςεη ην θαγεηό. Γπζθνιεύεηαη
λα ην κεηαηξέςεη ζε θάηη ρξήζηκν γηα ην ζώκα καο.
Ζ ρώλεςε γίλεηαη κε δπζθνιία.
 Λέκε όηη δε ρσλεύνπκε θάπνηνλ, όηαλ δελ ηνλ
ζπκπαζνύκε.  ρώλεςε ♫ ρσ-λεύ-σ

ρσλί [ην] νπζηαζηηθό (ρσληά)

 Σν ρσλί έρεη ζρήκα θώλνπ θαη ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα γεκίζνπκε εύθνια
έλα δνρείν κε λεξό ή ιάδη ή θάπνην άιιν πγξό.
 ρσλάθη ♫ ρσ-λί

ρώλσ, ρώλνκαη ξήκα (έρσζα, ζα ρώζσ)

 ηαλ ρώλσ θάηη θάπνπ, ην βάδσ βαζηά κε δύλακε
κέζα ζε θάηη άιιν.  Οη ηερλίηεο έρσζαλ ηελ
θνιόλα πνιύ βαζηά ζην ρώκα.  κπήγσ  βγάδσ
 Ο ζείνο Σάθεο έρσζε βηαζηηθά κεξηθά ξνύρα ζε
κία βαιίηζα αιιά είδε όηη δελ έβξηζθε ηηο θάιηζεο
ηνπ.  βάδσ «Πνύ ηηο έρσζε πάιη ε γπλαίθα κνπ»
ζθέθηεθε.  θαηαρσληάδσ, θξύβσ
 Ζ Αζελά έηξεμε λα ρσζεί θάησ από ηα
ζθεπάζκαηα, γηαηί θξύσλε.  ηξππώλσ
 Λέκε όηη ρώλεζαη ή ρώλεηο ηε κύηε ζνπ παληνύ,
όηαλ αλαθαηεύεζαη κε ηα πξάγκαηα θαη ηηο δνπιεηέο
ησλ άιισλ. ♫ ρώ-λσ

ρώξα [ε] νπζηαζηηθό (ρώξεο)
 Ζ ρώξα καο είλαη ε Διιάδα.  θξάηνο ♫ ρώ-ξα

ς ρσξάθη [ην] νπζηαζηηθό (ρσξάθηα)
 Σν ρσξάθη είλαη έλα θνκκάηη
σ γεο πνπ κπνξνύκε
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ρσξηάηεο ------------------------------------------ ρσξηζηόο --

α
β
ρσξηάηεο [ν], ρσξηάηηζζα [ε] νπζηαζηηθό
γ
(ρσξηάηεο, ρσξηάηηζζεο)  ρσξηό
δ
ρσξίδσ, ρσξίδνκαη ξήκα (ρώξηζα, ζα ρσξίζσ)
ε
 ηαλ ρσξίδεηο θάηη, ην βάδεηο καθξηά από θάηη
δ
άιιν.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα ρώξηζε ηα άζπξα από
ηα ρξσκαηηζηά ξνύρα πξηλ ηα βάιεη ζην πιπληήξην. ε
 μερσξίδσ  αλαθαηεύσ, ελώλσ
ζ
 ηαλ ρσξίδεηο θάηη, ην θόβεηο ζε θνκκάηηα.
η
 Ο δάζθαινο κάο δήηεζε λα ρσξίζνπκε ηηο ιέμεηο
θ
ζε ζπιιαβέο.  δηαηξώ
 ηαλ έλα δεπγάξη ρσξίδεη, ηόηε ν άληξαο θαη ε
ι
γπλαίθα παίξλνπλ δηαδύγην θαη δνπλ ρσξηζηά.
κ
 Ο ρσξηζκόο ηνπ Ίγθιη από ηνλ παππνύ θαη ηε
λ
γηαγηά, όηαλ άθεζε ηελ παηξίδα ηνπ, ήηαλ πνιύ
δύζθνινο. ρσξηζηόο ♫ ρσ-ξί-δσ
μ
ν
ρσξηό [ην] νπζηαζηηθό (ρσξηά)
π
 Σν ρσξηό είλαη κία πεξηνρή ζηελ εμνρή κε πνιιά
ζπίηηα. Οη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνύλ ζ‟ απηά ηα
ξ
ζπίηηα ιέγνληαη ρσξηθνί ή ρσξηάηεο. Σα ρσξηά είλαη
ζ
πνιύ κηθξόηεξα από ηηο πόιεηο θη έρνπλ πνιύ
η
ιηγόηεξνπο θαηνίθνπο.  ρσξηάηηθνο ♫ ρσ-ξηό
π
ρσξηζηόο, ρσξηζηή, ρσξηζηό επίζεην
θ
(ρσξηζηνί, ρσξηζηέο, ρσξηζηά)
ρ
 ηαλ θάηη είλαη ρσξηζηό από θάηη άιιν, δελ είλαη
λα ην θαιιηεξγήζνπκε.  αγξόο ♫ ρσ-ξά-θη

θνληά ηνπ ή δελ είλαη ελσκέλν κ‟ απηό.  Ο Κώζηαο
θη ε Αζελά έρνπλ ρσξηζηά δσκάηηα ν θαζέλαο.
 μερσξηζηόο  ελσκέλνο, αρώξηζηνο
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 Οη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ επηζθέθηεθαλ ρσξηζηά
ηελ έθζεζε βηβιίνπ. ρσξίδσ ♫ ρσ-ξη-ζηόο

ρσξίζηξα [ε] νπζηαζηηθό (ρσξίζηξεο)

 ηαλ θάλεηο ηα καιιηά ζνπ ρσξίζηξα,
ηα ρηελίδεηο ρσξίδνληάο ηα ζε δύν κέξε.
♫ ρσ-ξί-ζηξα

ρώξνο [ν] νπζηαζηηθό (ρώξνη)

 Έλαο θαλαπέο πηάλεη πνιύ ρώξν, ελώ κία
θαξέθια πηάλεη ιηγόηεξν ρώξν, γηαηί είλαη πνιύ
κηθξόηεξε.  Ζ ηάμε ηεο Αζελάο είλαη κηθξή θαη δελ
ππάξρεη άιινο ρώξνο γηα λα βάινπλ πεξηζζόηεξα
ζξαλία.  ηόπνο ♫ ρώ-ξνο

ρσξνθύιαθαο [ν] νπζηαζηηθό (ρσξνθύιαθεο)

 Υσξνθύιαθα έιεγαλ παιηόηεξα ηνλ αζηπλνκηθό.
♫ ρσ-ξν-θύ-ια-θαο

ρσξώ θαη ρσξάσ ξήκα (ρώξεζα, ζα ρσξέζσ)

 ηαλ θάηη ρσξάεη θάπνπ, ηόηε κπνξεί λα κπεη
κέζα ζ‟ απηό. Γελ πεξηζζεύεη, νύηε είλαη πνιύ
κεγάιν.  «Σα βηβιία ρσξάλε ζηελ ηζάληα» είπε ν
Κώζηαο θη εηνηκάζηεθε λα θύγεη.
 ηαλ θάηη ρσξάεη κία ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα,
ηόηε ε πνζόηεηα απηή κπνξεί λα κπεη κέζα ζ‟ απηό.
 Σν ιεσθνξείν ρσξάεη πελήληα άηνκα, ελώ ην
απηνθίλεην ρσξάεη πέληε.  ρώξνο ♫ ρσ-ξώ
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ςάζα ------------------------------------------------------- ςάξη--

α
β
γ
δ
ςάζα [ε] νπζηαζηηθό (ςάζεο)
ε
 Απιώλεηο ηελ ςάζα ζηελ παξαιία ην θαινθαίξη
δ
γηα λα θαζίζεηο ή λ‟ αθήζεηο ηα πξάγκαηά ζνπ.
 Ο ζείνο Αιέθνο θπθινθνξεί κ‟ έλα ςάζηλν θαπέιν ε
ην θαινθαίξη γηα λα κελ ηνλ θαίεη ν ήιηνο. ♫ ςά-ζα
ζ
η
ςαιίδη [ην] νπζηαζηηθό (ςαιίδηα)
θ
 Με ην ςαιίδη κπνξείο λα θόβεηο ραξηί, ύθαζκα ή
ηα καιιηά ζνπ. ♫ ςα-ιί-δη  „ηα εξγαιεία‟
ι
κ
ςαξάο [ν] νπζηαζηηθό (ςαξάδεο)
λ
 Φαξάο είλαη απηόο πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα
πηάλεη ςάξηα.
μ
 Φαξάο είλαη θη απηόο πνπ πνπιάεη ςάξηα.
 Ο ζείνο Σάθεο όηαλ έρεη ειεύζεξν ρξόλν πεγαίλεη ν
π
γηα ςάξεκα. Σνπ αξέζεη λα ςαξεύεη θαη λα πηάλεη
πνιιά ςάξηα. ♫ ςα-ξάο  „ε ζάιαζζα‟
ξ
ζ
ςαξεύσ ξήκα (ςάξεςα, ζα ςαξέςσ)  ςαξάο
η
ςάξη [ην] νπζηαζηηθό (ςάξηα)
π
 Σα κπαξκπνύληα, νη ζαξδέιεο θαη
θ
ν ζνινκόο είλαη ςάξηα. Σα ςάξηα
ρ
είλαη δώα πνπ δνπλ θαη αλαπλένπλ
κέζα ζηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα.
ς

Φς

Σν ζώκα ηνπο είλαη ζθεπαζκέλν κε ιέπηα.
 ςαξόζνππα ♫ ςά-ξη
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ςαρλό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ςαρλό είλαη έλα θνκκάηη θξέαο πνπ δελ έρεη
θαζόινπ θόθαιν θαη ιίπνο. ♫ ςα-ρλό

ςάρλσ, ςάρλνκαη ξήκα (έςαμα, ζα ςάμσ)

 ηαλ ςάρλεηο θάηη, πξνζπαζείο λα ην βξεηο.
 Ζ Αζελά έςαρλε λα βξεη ηε Ρνδαιία πνπ είρε
ραζεί.  Σν ςάμηκν γηα ηε Ρνδαιία θξάηεζε
αξθεηέο εκέξεο. ♫ ςά-ρλσ

ςαρνπιεύσ ξήκα (ςαρνύιεςα, ζα ςαρνπιέςσ)
 ηαλ ςαρνπιεύεηο, ςάρλεηο γηα θάηη αλάκεζα ζε
δηάθνξα άιια πξάγκαηα θαη η‟ αλαθαηεύεηο.
 Ζ Αζελά ςαρνύιεςε ηελ ηζάληα ηεο γηα λα βξεη
έλα κνιύβη.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ςαρνύιεςε ζην ζθνηάδη γηα λα
βξεη ηνλ δηαθόπηε θαη λ‟ αλάςεη ην θσο. Έςαρλε λα
βξεη θάηη κε ηα δάρηπιά ηνπ.
 ςαρνύιεκα ♫ ςα-ρνπ-ιεύ-σ

ςείξα [ε] νπζηαζηηθό (ςείξεο)

 Ζ ςείξα είλαη έλα πνιύ κηθξό έληνκν πνπ δεη θαη
γελλάεη ηα απγά ηεο ζηα θεθάιηα ησλ αλζξώπσλ,
αλάκεζα ζηηο ηξίρεο ησλ καιιηώλ ηνπο. ηαλ
έρνπκε ςείξεο ζην θεθάιη καο, μπλόκαζηε πάξα
πνιύ. ♫ ςεί-ξα

ςεθάδσ, ςεθάδνκαη ξήκα (ςέθαζα, ζα ςεθάζσ)

- ηαλ πεγαίλσ θάπνπ γηα πξώηε θνξά θαη δελ
αηζζάλνκαη άλεηα, ιέκε όηη αηζζάλνκαη ζαλ
σ ………………… έμσ από ην λεξό. Πνηα ιέμε ιείπεη;
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ςέιλσ ---------------------------------------------- ςεύηηθνο- ηαλ ςεθάδνπκε ηα θπηά θαη ηα δέληξα, ξίρλνπκε
πάλσ ηνπο πνιιέο ζηαγόλεο θάξκαθν γηα λα ηα
πξνζηαηεύζνπκε από δηάθνξεο αξξώζηηεο.
♫ ςε-θά-δσ

ςέιλσ θαη ςάιισ ξήκα (έςαια, ζα ςάισ)

 ηελ εθθιεζία νη παπάδεο θαη νη ςάιηεο
ςέιλνπλ ύκλνπο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ηα έςαιε ζηνλ Κώζηα γηα ην
ζπάζηκν ηνπ βάδνπ. Σνλ κάισζε.
 ςάιηεο ♫ ςέι-λσ

ςέκα [ην] νπζηαζηηθό (ςέκαηα)
 ηαλ έρεηο θάλεη κία δεκηά θαη ιεο όηη δελ ηελ
έθαλεο εζύ αιιά θάπνηνο άιινο, ηόηε ιεο ςέκαηα.
Λεο θάηη πνπ δελ είλαη αιεζηλό.  αιήζεηα
 Έλαο ςεύηεο ιέεη ςέκαηα. ςεύηηθνο ♫ ςέ-κα

ςεύηεο [ν], ςεύηξα [ε] νπζηαζηηθό
(ςεύηεο, ςεύηξεο)  ςέκα

ςεύηηθνο, ςεύηηθε, ςεύηηθν επίζεην (ςεύηηθνη,

ςεύηηθεο, ςεύηηθα)
 Σηο Απνθξηέο ν Κώζηαο έβαιε ςεύηηθν κνπζηάθη
θαη ςεύηηθα γέληα γηα λα κελ ηνλ γλσξίδνπλ.
 αιεζηλόο  ςέκα, ςεύηεο ♫ ςεύ-ηη-θνο
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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--- ςειόο --------------------------------------------ςεζηαξηά
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ςειόο, ςειή, ςειό επίζεην (ςεινί, ςειέο, ςειά)
 Έλαο ςειόο άλζξσπνο έρεη κεγαιύηεξν ύςνο
από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο πνπ
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ειηθία κ‟ απηόλ.
 Ζ Αιίθε είλαη ςειή θνπέια γηα ηελ ειηθία ηεο.
Έρεη ςειώζεη αξθεηά γηα ηελ ειηθία ηεο.  θνληόο
 Έλα ςειό θιαδί βξίζθεηαη ζε αξθεηό ύςνο από
ην έδαθνο.  Σν εθθιεζάθη πνπ είδε ν Κώζηαο
ήηαλ ζην πην ςειό ζεκείν ηνπ βνπλνύ.  ρακειόο
 Σν εθθιεζάθη βξίζθεηαη ςειά. Δίλαη ζηελ θνξπθή
ηνπ βνπλνύ. ςειώλσ
 θνληαίλσ ♫ ςε-ιόο  „αληίζεηα‟

ςειώλσ ξήκα (ςήισζα, ζα ςειώζσ)  ςειόο
ςήλσ, ςήλνκαη ξήκα (έςεζα, ζα ςήζσ)

 ηαλ ςήλεηο έλα θαγεηό, ην καγεηξεύεηο ρσξίο
λεξό ζπλήζσο ζην θνύξλν ή ζηα θάξβνπλα.
 ηαλ θάπνηνο ςήλεηαη ζηνλ ππξεηό, έρεη πνιύ
ππξεηό.  Σν ςήζηκν θξάηεζε πεξηζζόηεξν
από κία ώξα. Έλα ςεηό θαγεηό είλαη
καγεηξεκέλν ζην θνύξλν ή ζηα θάξβνπλα.
 άςεηνο, βξαζηόο (ζαλ νπζηαζηηθό)
Σν ςεηό είλαη θξέαο καγεηξεκέλν ζην θνύξλν
ή ζηα θάξβνπλα. ςήζηκν, ςεζηηέξα ♫ ςή-λσ

ςεζηαξηά [ε] νπζηαζηηθό (ςεζηαξηέο)

 ηελ ςεζηαξηά ςήλνπκε θξέαο ή ςάξη ζηα
θάξβνπλα πάλσ ζε κία ζράξα.
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο ζνπ ςήλεη ην ςάξη ζηα

σ ρείιε;
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ςεζηηέξα----------------------------------------------- ςηιόο- Φεζηαξηά ιέκε θαη ηελ ηαβέξλα όπνπ πεγαίλνπκε α
γηα λα θάκε ςεηά θξέαηα. ♫ ςε-ζηα-ξηά
β

γ
 Ζ ςεζηηέξα είλαη κία κηθξή ειεθηξηθή ζπζθεπή κε δ
ζράξα. ηελ ςεζηηέξα ςήλνπκε δηάθνξα θαγεηά.
ε
♫ ςε-ζηηέ-ξα
δ
ε
ςηζπξίδσ ξήκα (ςηζύξηζα, ζα ςηζπξίζσ)
 ηαλ ςηζπξίδεηο, ιεο θάηη κε ζηγαλή θσλή γηα λα ζ
κε ζε αθνύζνπλ νη άιινη.
η
 Ο Κώζηαο ςηζύξηζε θάηη ζην Νίθν, γηαηί δελ
θ
ήζειε λα ηνπο αθνύζεη ε Αζελά.  θσλάδσ
 Ζ Αζελά άθνπγε θάπνηνπο ςηζύξνπο αιιά δελ
ι
κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη ιέγαλε. «ηακαηήζηε ην
κ
ςηζύξηζκα» είπε. «Θέισ λ‟ αθνύσ θη εγώ».
λ
ςηζπξηζηόο ♫ ςη-ζπ-ξί-δσ
μ
ςίζπξνο [ν] νπζηαζηηθό (ςίζπξνη)  ςηζπξίδσ
ν
π
ςηιηθαηδίδηθν [ην] νπζηαζηηθό (ςηιηθαηδίδηθα)
 Σν ςηιηθαηδίδηθν είλαη έλα θαηάζηεκα πνπ πνπιά ξ
δηάθνξα κηθξά αληηθείκελα, όπσο ηζηγάξα, ηζίριεο
ζ
θαη πεξηνδηθά. Σα αληηθείκελα απηά ηα ιέκε θαη
η
ςηιηθά.  ςηιηθά ♫ ςη-ιη-θα-ηδί-δη-θν
π
ςηιόο, ςηιή, ςηιό επίζεην (ςηινί, ςηιέο, ςηιά)
θ
 ηαλ θάηη είλαη ςηιό, είλαη πνιύ ιεπηό.
ρ
 «Ζ βειόλα ηεο έλεζεο είλαη πνιύ ςηιή» είπε ν
νδνληνγηαηξόο ζηελ Αζελά.  ρνληξόο ♫ ςη-ιόο
ς

ςεζηηέξα [ε] νπζηαζηηθό (ςεζηηέξεο)

- Ση δηαθνξά έρνπλ νη ιέμεηο ςειόο - ςηιόο;
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ςίρα [ε] νπζηαζηηθό (ςίρεο)

 Ζ ςίρα είλαη ην καιαθό κέζα κέξνο ηνπ ςσκηνύ.
 θόξα ♫ ςί-ρα

ςηράια [ε] νπζηαζηηθό (ςηράιεο)  ςηραιίδεη
ςηραιίδεη ξήκα (ςηράιηζε, ζα ςηραιίζεη)

 ηαλ ςηραιίδεη, πέθηεη αξαηή θαη ζηγαλή βξνρή
κε κηθξέο θαη ιεπηέο ζηαγόλεο.
 Φηράιεο ιέκε ηηο ζηαγόλεο ηεο βξνρήο πνπ
πέθηνπλ αξαηά. ♫ ςη-ρα-ιί-δεη

ςίρνπιν [ην] νπζηαζηηθό (ςίρνπια)

 Φίρνπια ιέκε ηα πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα ςσκηνύ
πνπ πέθηνπλ όηαλ ην θόβνπκε. ♫ ςί-ρνπ-ιν

ςνθίκη [ην] νπζηαζηηθό (ςνθίκηα)
 Σν ςνθίκη είλαη έλα λεθξό δών.
 ςόθηνο, ςνθώ ♫ ςν-θί-κη

ςόθηνο, ςόθηα, ςόθην επίζεην

(ςόθηνη, ςόθηεο, ςόθηα)
 Έλα ςόθην δών είλαη λεθξό, δε δεη πηα.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ςόθηνο, όηαλ είλαη πάξα
πνιύ θνπξαζκέλνο.  ςνθίκη, ςνθώ ♫ ςό-θηνο

ςνθώ θαη ςνθάσ ξήκα (ςόθεζα, ζα ςνθήζσ)

 ηαλ έλα δών ςνθάεη, πεζαίλεη.
 Σνλ ηειεπηαίν θαηξό ν θύξηνο Γηάλλεο ςνθάεη
από ηελ θνύξαζε ζηε δνπιεηά. Κνπξάδεηαη πάξα
σ πνιύ. ♫ ςν-θώ
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ςπγείν --------------------------------------------------- ςπρή--

ςπγείν [ην] νπζηαζηηθό (ςπγεία)
 Σν ςπγείν είλαη κία ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ
έρνπκε ζην ζπίηη καο γηα λα δηαηεξνύκε αξθεηέο
κέξεο δηάθνξα ηξόθηκα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία.
 «Σν ζπίηη είλαη ζθέην ςπγείν ην ρεηκώλα» είπε ν
θύξηνο Μηράιεο. Κάλεη πνιύ θξύν.
 ςπγεηνθαηαςύθηεο ♫ ςπ-γεί-ν
Γεο πιπληήξην
Φπγείν θαη πιπληήξην.

ςπραγσγώ, ςπραγσγνύκαη ξήκα
(ςπραγώγεζα, ζα ςπραγσγήζσ)
 ηαλ ςπραγσγείο θάπνηνλ, ηνπ πξνζθέξεηο
ραξά κέζα από ην ρνξό, ηνλ αζιεηηζκό θαη ηε
κνπζηθή.  δηαζθεδάδσ
 Σνπ πξνζθέξεηο ςπραγσγία. ♫ ςπ-ρα-γσ-γώ

ςπρή [ε] νπζηαζηηθό (ςπρέο)
 Ζ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ είλαη ν εζσηεξηθόο
θόζκνο ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  Σα παηδηά
έρνπλ αγλή ςπρή, γηαηί αγαπνύλ όιν ηνλ θόζκν.
 Ο ζείνο Αιέθνο έρεη ςπρή! Γε θνβάηαη ηίπνηα θη
έρεη ζάξξνο θαη παιηθαξηά.  δεηιία
 Λέκε όηη βγάδεηο ηελ ςπρή, θάπνηνπ, όηαλ ηνλ
ηαιαηπσξείο. ηαλ ζέιεηο θάηη πνιύ, ιέκε όηη ην
ηξαβάεη ε ςπρή ζνπ. Λέκε όηη δίλεηο ηελ ςπρή ζνπ
ζε θάηη, όηαλ δίλεηο ηα πάληα.
 ςπρνύια, ςπρίαηξνο, ςπρνιόγνο ♫ ςπ-ρή
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--- ςύρξαηκνο----------------------------------------- ςπρξόο
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ςύρξαηκνο, ςύρξαηκε, ςύρξαηκν επίζεην

(ςύρξαηκνη, ςύρξαηκεο, ςύρξαηκα)
 Έλαο ςύρξαηκνο άλζξσπνο θαηαθέξλεη λα είλαη
ήξεκνο, όηαλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπ.
Έρεη ςπρξαηκία.  Ο Κώζηαο έκεηλε ςύρξαηκνο,
όηαλ αλαθάιπςε όηη ε Ρνδαιία ράζεθε θη άξρηζε λα
ζθέθηεηαη πνύ λα πήγε.
 ςπρξαηκία, ςπρξόο ♫ ςύ-ρξαη-κνο

ςπρξαίλσ, ςπρξαίλνκαη ξήκα

(ςύρξαλα, ζα ςπρξάλσ)
 ηαλ ςπρξαίλεη ν θαηξόο, αξρίδεη θαη θάλεη θξύν.
 παγώλσ  δεζηαίλσ
 ηαλ δύν άλζξσπνη ςπρξαίλνληαη κεηαμύ ηνπο,
δηαθσλνύλ ζε θάηη θαη δελ είλαη πηα θίινη.
 ςπρξόο ♫ ςπ-ρξαί-λσ

ςπρξόο, ςπρξή, ςπρξό επίζεην (ςπρξνί, ςπρξέο,

ςπρξά)
 Έλαο ςπρξόο άλεκνο έρεη ρακειή ζεξκνθξαζία,
είλαη θξύνο.  ήκεξα θπζάεη έλαο ςπρξόο
βόξεηνο άλεκνο θαη θάλεη πάξα πνιύ θξύν. «Πώο ζα
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

Ση έθαλε ν Κώζηαο όηαλ έκαζε όηη ε Ρνδαιία
σ ράζεθε; Φάμε ζηε ιέμε ςύρξαηκνο
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ςσκί -------------------------------------------------- ςσλίδσ-παίμνπκε πνδόζθαηξν;» ζθέθηεθε ν Κώζηαο.
«Κάλεη ςύρξα».
 ηαλ έλαο άλζξσπνο είλαη ςπρξόο καδί καο, δελ
είλαη πνιύ ρακνγειαζηόο ή θηιηθόο.  θξύνο
 δεζηόο, ζεξκόο  ςύρξα, ςπρξαίλσ ·
 δέζηε ♫ ςπ-ρξόο

ςσκί [ην] νπζηαζηηθό (ςσκηά)

 Σν ςσκί είλαη κία δύκε από αιεύξη, λεξό θαη
αιάηη πνπ έρεη ςεζεί ζην θνύξλν.  άξηνο
 Φσκηέξα ιέκε ηε ζήθε όπνπ θπιάκε ην ςσκί.
♫ ςσ-κί

ςσκηέξα [ε] νπζηαζηηθό (ςσκηέξεο)  ςσκί
ςώληα [ηα] νπζηαζηηθό (ςώληα)

 Σα ςώληα είλαη ηα πξάγκαηα πνπ αγνξάδεη
θάπνηνο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θαη ε Αζελά γύξηζαλ
από ηα καγαδηά κε ηηο ηζάληεο ηνπο γεκάηεο
ςώληα.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα θαη
ε Αζελά ςώληζαλ ξνύρα θαη παπνύηζηα.
 αγνξάδσ ♫ ςώ-λαη

ςσλίδσ ξήκα (ςώληζα, ζα ςσλίζσ)  ςώληα
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--- σδείν ----------------------------------------------------- ώξα
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Χσ
σδείν [ην] νπζηαζηηθό (σδεία)
 ην σδείν πεγαίλεηο γηα λα κάζεηο κνπζηθή θαη λα
παίδεηο έλα κνπζηθό όξγαλν. ♫ σ-δεί-ν

σθεαλόο [ν] νπζηαζηηθό (σθεαλνί)
 Ο σθεαλόο είλαη κία κεγάιε ζάιαζζα.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά έςαμαλ ζηελ πδξόγεην
ζθαίξα θαη βξήθαλ ηνλ Αηιαληηθό θαη ηνλ Δηξεληθό
σθεαλό. ♫ σ-θε-α-λόο

σκόο, σκή, σκό επίζεην (σκνί, σκέο, σκά)
 Σα σκά ηξόθηκα δελ έρνπλ ςεζεί νύηε
καγεηξεπηεί.  Ζ Αζελά δελ έδηλε πνηέ σκό ςάξη
ζηε Ρνδαιία. Φξόληηδε πάληα λα είλαη ςεκέλν.
 καγεηξεκέλνο, ςεηόο ♫ σ-κόο

ώκνο [ν] νπζηαζηηθό (ώκνη)
 Οη ώκνη καο είλαη εθεί όπνπ ηα ρέξηα καο
ελώλνληαη κε ην ππόινηπν ζώκα καο.
♫ ώ-κνο  „ην ζώκα καο‟

ώξα [ε] νπζηαζηηθό (ώξεο)
 Με ηελ ώξα κεηξάκε ην ρξόλν πνπ πεξλάεη. Μία
ώξα έρεη εμήληα ιεπηά. Μία εκέξα έρεη είθνζη
ηέζζεξηο ώξεο.
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σξαίνο------------------------------------------------- ώξηκνο--
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σξαίνο, σξαία, σξαίν επίζεην
(σξαίνη, σξαίεο, σξαία)
ι
 Χξαίν ιέκε θάπνηνλ ή θάηη πνπ έρεη επράξηζηε
κ
θαη θαιή εκθάληζε. Χξαίν ιέκε θαη θάηη πνπ καο
λ
αξέζεη.  «Ση σξαία πνπ είλαη ε δσγξαθηά ζνπ»
μ
είπε ν Κώζηαο ζηελ Αζελά. «Υαίξνκαη λα ηελ
θνηηάδσ».  όκνξθνο  άζρεκνο
ν
 ηαλ πεξλάο σξαία,
π
πεξλάο επράξηζηα.
ξ
♫ σ-ξαί-νο
ζ
Η Αζελά είδε ζην πεξηνδηθό κία σξαία εζνπνηό. η
σξηκάδσ ξήκα (σξίκαζα, ζα σξηκάζσ)  ώξηκνο π
θ
ώξηκνο, ώξηκε, ώξηκν επίζεην
ρ
(ώξηκνη, ώξηκεο, ώξηκα)
ς
 Έλα ώξηκν θξνύην είλαη έηνηκν γηα λα ην
θόςνπκε θαη λα ην θάκε.  γηλσκέλνο  άγνπξνο σ
 Ο Κώζηαο θνίηαμε ην ξνιόη ηνπ. Ήζειε λα κάζεη ηη
ώξα είλαη.
 «Έρεηο ιίγε ώξα λα ςάμνπκε γηα ηε Ρνδαιία;»
ξώηεζε ε Αζελά ην Νίθν. Έρεηο ρξόλν γηα ςάμηκν;
«Ώξεο ώξεο λνκίδσ όηη δε ζα ηε βξνύκε». Μεξηθέο
θνξέο.
 Λέκε όηη θάπνηνο ράλεη ή ζθνηώλεη ηελ ώξα ηνπ,
όηαλ αζρνιείηαη κε άρξεζηα πξάγκαηα. ηαλ
θάπνηνο δελ αξγεί, ιέκε όηη είλαη ζηελ ώξα ηνπ.
♫ ώ-ξα
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--- σθέιηκνο -------------------------------------------------- σρ
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 ηαλ έλα θξνύην έρεη σξηκάζεη, είλαη ώξηκν.
♫ ώ-ξη-κνο

σθέιηκνο, σθέιηκε, σθέιηκν επίζεην (σθέιηκνη,
σθέιηκεο, σθέιηκα)  σθειώ

σθειώ, σθεινύκαη ξήκα

(σθέιεζα, ζα σθειήζσ)
 ηαλ σθειείο θάπνηνλ, θάλεηο θάηη πνπ ηνλ
βνεζάεη.
 «Ννκίδσ όηη ηα θξνύηα ζα σθειήζνπλ ηελ πγεία
κνπ θαη ηε δίαηηά κνπ» είπε ν ζείνο Αιέθνο.
 βνεζώ  βιάπησ, δεκηώλσ
 «Σα θξνύηα ζα κνπ δώζνπλ πνιιέο σθέιηκεο
βηηακίλεο».  ρξήζηκνο  άρξεζηνο ♫ σ-θε-ιώ

σρ επηθώλεκα

 Λέκε σρ, όηαλ πνλάκε ή όηαλ θάηη θαθό ζα
ζπκβεί. ♫ σρ
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Μαθαίνουμε να γράυουμε τα γράμματα
του αλυάβητου.
Σν αιθάβεην έρεη 24 γξάκκαηα. Μπνξνύκε λα ηα
γξάςνπκε κε θεθαιαία ή κε κηθξά. ηνλ πίλαθα πνπ ζα
δεηο πην θάησ γξάςακε όια καδί ηα γξάκκαηα θαη κε
ηνπο δύν ηξόπνπο.

θεθαιαία
ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΦΥΦ Χ

κηθξά
αβγδεδεζηθικ λμ νπξζηπθρς σ
Υξσκαηίζακε ηα ζύκθσλα κε καύξν ρξώκα θαη ηα
θσλήεληα κε θόθθηλν.
Μπνξείο λα βξεηο πόζα είλαη ηα ζύκθσλα θαη πόζα ηα
θσλήεληα ηνπ αιθάβεηνπ;
Μπνξείο λα βξεηο θη άιιεο ιέμεηο πνπ λ‟ αξρίδνπλ από
θάζε γξάκκα;
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Πότε χρησιμοποιούμε κευαλαία και πότε μικρά;
Σα θεθαιαία ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ αξρή κίαο
πξόηαζεο:
Με ιέλε Αζελά.
Με θεθαιαία γξάθνπκε θαη ην πξώην γξάκκα ησλ
θύξησλ νλνκάησλ:
Με ιέλε Αζελά.
Σέηνηα νλόκαηα είλαη ηα νλόκαηα ησλ αλζξώπσλ θαη
ησλ ηόπσλ, όπσο νη πόιεηο θαη νη ρώξεο:
Διιάδα, Θεζζαινλίθε, Κώζηαο
Σόλν παίξλνπλ κόλν ηα θσλήεληα θαη κάιηζηα ηα κηθξά
γξάκκαηα. Σα κεγάια γξάκκαηα παίξλνπλ ηόλν κόλν
ζηελ αξρή ηεο ιέμεο θαη ηεο πξόηαζεο:
Όηαλ βξέρεη, θξαηάκε νκπξέια.
Ζ Άξηα είλαη ζηελ Ήπεηξν.
Φσλήεληα: α, ε, η, ε, ν, π, σ
ύκθσλα: β, γ, δ, δ, ζ, θ, ι, κ, λ, ί, π, ξ, ζ, η, θ, ρ, ς
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Μαζαίλνπκε λα πξνθέξνπκε θαη ηνπο θζόγγνπο.
Σα δώα όηαλ θσλάδνπλ, βγάδνπλ ήρνπο. Μπνξνύκε λα
γξάςνπκε απηνύο ηνπο ήρνπο κε γξάκκαηα. Ζ γάηα
θάλεη ληάνπ, ν θόθνξαο θάλεη θηθηξίθνπ, ν ζθύινο γαβ.
Ήρνπο βγάδνπλ θαη νη άλζξσπνη όηαλ κηιάλε. Σνπο
ήρνπο απηνύο ηνπο ιέκε θζόγγνπο.
Έλαο θζόγγνο κπνξεί λα γξάθεηαη κε δηαθνξεηηθά
γξάκκαηα. ηελ πξόηαζε Ο ζθύινο ηνπ θπξίνπ Μηράιε
θπλεγάεη ηε Ρνδαιία, ν θζόγγνο η ππάξρεη 10 θνξέο.
ηαλ ζέινπκε λα πξνθέξνπκε ηνπο θζόγγνπο,
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε θαη θάπνηα ζύκβνια, ηα
θσλεηηθά ζύκβνια. Να ηα ζύκβνια πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα γξάςνπκε ηνπο θζόγγνπο πνπ
αθνύκε. Οη θζόγγνη είλαη θσλήεληα θαη ζύκθσλα.
Φσλήεληα
αθνύσ θζόγγνπο
α
ε
η
ν
νπ

γξάθσ γξάκκαηα
παηάηα
πέληε, θεληώ, θαηξόο
πίλσ, ηξύπα, ήρνο, θνηκάκαη,
εηθόλα, πηνζεηώ
θόξε, ώκνο
θνπλώ, νπξαλόο
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ύκθσλα
αθνύσ θζόγγνπο
β
γ
γ‟
δ
δ
ζ
θ
θ‟
ι
ι‟
κ
λ
λ‟
π
ξ
ζ
η
θ
ρ
ρ‟
κπ
λη
γθ
γθ‟
ηζ
ηδ
πζ
θζ

γξάθσ γξάκκαηα
βάξνο, άββαην, ρνξεύσ, απιή
γάηα
γειώ, γείηνλαο, ρέξηα, δηαβάδσ,
δεθαξηά, βηάδνκαη
δάζθαινο
δών, ζγνπξόο, ζβήλσ
ζάιαζζα
θαιόο, εθθιεζία
θεξί, θηκάο, παηδάθηα
ιακπάδα, αιιαγή
ιηαθάδα
κακά
λαη, λσξίο, γελλαίνο
ληάηα, θνύληα
παηέξαο
ξόδη, ώξα
ζαιάηα, ζώκα, ζάιαζζα
ηπξί, ηξώσ
θαγεηό, επραξηζηώ, απηόο
ρνξεύσ, ραξά
ρέξη, ρήξα, ρηόλη, καηηά
κπακπάο
ληαληά
γθαξίδσ, γθνι
γθη, άγγεινο
ηζηξίδσ, ηζόθαξν
ηδίηδηθαο
ςσκί
έμσ
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Μεξηθέο θνξέο ην η πξνθέξεηαη πνιύ γξήγνξα θαη δελ
αθνύγεηαη ζαλ νιόθιεξνο θζόγγνο, είλαη δειαδή
εκίθσλν, όπσο ζηηο ιέμεηο
ρατδεύσ, αεδόλη, θειαεδώ
Γεο ηηο ιέμεηο:
θιίκα - θιήκα
ηνίρνο - ηείρνο
θύιιν - θύιν
ςειόο - ςηιόο.
Γξάθνληαη δηαθνξεηηθά,
αιιά πξνθέξνληαη ην ίδην. Δίλαη νκόερεο.
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ
Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη
ησλ ΔΠΑ.. ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο
απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή,
ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ /
ΙΣΤΕ -ΔΙΟΦΑΝΣΟ.

