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Αγγειηθή Δπζπκίνπ, Λέθη. Γεκνθξίηεηνπ Παλ. Θξάθεο
Ηιίαο Γήκνο, Δθπαηδεπηηθόο Π.Δ.
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Dr Αξεηή Καξαζαλάζε-Καηζανύλνπ, Μόληκε
Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
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ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ 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

Σύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ

Σύκβνπινο 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

όαζε----------------------------------------------------- νδεγώ--

Ον
όαζε [ε] νπζηαζηηθό (νάζεηο)

 Ζ όαζε είλαη έλα κηθξό θνκκάηη ηεο εξήκνπ πνπ
έρεη λεξό θαη κεξηθά δέληξα. Δθεί ζηακαηνύλ νη
πεξαζηηθνί γηα λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα
δξνζηζηνύλ. ♫ ό-α-ζε

όγθνο [ν] νπζηαζηηθό (όγθνη)

 «Ο όγθνο ηνπ θαλαπέ είλαη κεγάινο» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα. Ο θαλαπέο πηάλεη πνιύ ρώξν.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο βξήθε έλαλ όγθν από
ζθνππίδηα κπξνζηά ζηελ πόξηα ηνπ καγαδηνύ ηνπ.
Βξήθε πνιιά ζθνππίδηα.  ζσξόο, πιήζνο
♫ ό-γθνο

νδεγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (νδεγνί)  νδεγώ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

π
νδεγώ, νδεγνύκαη ξήκα (νδήγεζα, ζα νδεγήζσ) ξ
 ηαλ θάπνηνο νδεγεί έλα απηνθίλεην,
ζ
θάζεηαη ζην ηηκόλη ηνπ, ην θάλεη λα θηλείηαη
θαη ην πεγαίλεη αθξηβώο εθεί πνπ ζέιεη.
η
 Ζ Αζελά νδήγεζε ηελ Διέλε ζην κπάλην
π
ηνπ ζπηηηνύ γηα λα πιύλεη ηα ρέξηα ηεο. Σελ πήγε
θ
κέρξη ην κπάλην.
 Ξέξεηο πνύ νδεγεί απηό ην κνλνπάηη; Ρώηεζε ν
ρ
Κώζηαο ηνλ Νίθν.  Ο Κώζηαο θαη νη θίινη ηνπ
ς
πήγαλ ζην δάζνο θαη παξαιίγν λα ραζνύλ, γηαηί δελ
σ
είραλ νδεγό λα ηνπο δείμεη ηνλ δξόκν. Δπηπρώο
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--- νδνληίαηξνο ---------------------------------------- νζόλε

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

πεξλνύζε έλαο νδεγόο θνξηεγνύ θαη ηνπο έδσζε
νδεγίεο γηα ηνλ δξόκν. ♫ ν-δε-γώ

π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

 Ζ νδόο είλαη ν δξόκνο όπνπ πεξπαηάο ή
θαηνηθείο.  νδηθόο ♫ ν-δόο
- Ζ νδόο είλαη από ηηο ιίγεο ιέμεηο πνπ ηειεηώλνπλ
ζε -νο θαη είλαη ζειπθνύ γέλνπο. Άιιεο ηέηνηεο ιέμεηο
είλαη: ε κέζνδνο, ε είζνδνο, ε έμνδνο θαη ε
πξόνδνο, ε έξεκνο, ε ιεσθόξνο.

νδνληίαηξνο θαη νδνληνγηαηξόο[ν], [ε]
νπζηαζηηθό (νδνληίαηξνη /νδνληνγηαηξνί)
 Ο νδνληίαηξνο είλαη ν γηαηξόο πνπ
θξνληίδεη ηα δόληηα καο όηαλ ραιάζνπλ.
 νδνληηαηξείν ♫ ν-δν-ληί-α-ηξνο

νδνληόβνπξηζα [ε] νπζηαζηηθό
(νδνληόβνπξηζεο)
 Με ηελ νδνληόβνπξηζα θαζαξίδνπκε ηα δόληηα
καο.  δόληη ♫ ν-δν-ληό-βνπξ-ηζα

νδνληόθξεκα [ε] νπζηαζηηθό (νδνληόθξεκεο)

 Βάδνπκε ηελ νδνληόθξεκα ζηελ νδνληόβνπξηζα
γηα λα θαζαξίζνπκε ηα δόληηα καο.
 δόληη ♫ ν-δν-ληό-θξε-κα

νδόο [ε] νπζηαζηηθό (νδνί)

νζόλε [ε] νπζηαζηηθό (νζόλεο)

 Ζ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο είλαη ε επηθάλεηά ηεο.
Δίλαη ζπλήζσο από γπαιί θη εθεί βιέπνπκε ό,ηη
δείρλεη ε ηειεόξαζε. Οζόλε έρεη θη ν ππνινγηζηήο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο βξήθε ηνλ Κώζηα λα θάζεηαη
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νηθία ----------------------------------------------- νηθνδόκνο-κπξνζηά ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο θαη ηελ
Αζελά κπξνζηά ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.
 «Δγώ πάιη πξνηηκώ ηε κεγάιε νζόλε ηνπ ζηλεκά
από ηελ ηειεόξαζε» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
♫ ν-ζό-λε

νίθία [ε] νπζηαζηηθό (νηθίεο)

 Οηθία ιέκε ην ζπίηη.  ηελ θνπδίλα
ρξεζηκνπνηνύκε νηθηαθέο ζπζθεπέο γηα λα θάλνπκε
νηθηαθέο εξγαζίεο. Σηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ ηηο ιέκε
θαη νηθηαθά. Μεξηθνί γηα ηα νηθηαθά έρνπλ κία
νηθηαθή βνεζό. ♫ νη-θί-α

νηθηαθόο, νηθηαθή, νηθηαθό επίζεην (νηθηαθνί,
νηθηαθέο, νηθηαθά)  νηθία

νηθνγέλεηα [ε] νπζηαζηηθό (νηθνγέλεηεο)
 Ο παηέξαο, ε κεηέξα θαη ηα παηδηά είλαη κία
νηθνγέλεηα.  ήκεξα πήγε όιε ε νηθνγέλεηα ηνπ
θπξίνπ Γηάλλε ζηνλ νηθνγελεηαθό ηεο γηαηξό. Ο
θύξηνο Γηάλλεο είλαη θαιόο νηθνγελεηάξρεο,
θξνληίδεη ηε γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ θαη δελ ηνπ
αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ηα νηθνγελεηαθά ησλ
άιισλ. ♫ νη-θν-γέ-λεη-α  „ε νηθνγέλεηα‟

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

π
ξ
ζ
η
νηθνγελεηάξρεο [ν] νπζηαζηηθό (νηθνγελεηάξρεο) π
θ
 νηθνγέλεηα
ρ
νηθνδνκή [ε] νπζηαζηηθό (νηθνδνκέο)  νηθνδόκνο
ς
σ
νηθνδόκνο [ν] νπζηαζηηθό (νηθνδόκνη)
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--- νηθνλνκία ------------------------------------ νηλόπλεπκα

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

 Ο νηθνδόκνο είλαη ν εξγάηεο πνπ δνπιεύεη γηα λα
ρηηζηεί έλα ζπίηη.  ρηίζηεο  Γίπια
ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Μηράιε γίλεηαη κία
λέα νηθνδνκή. Οηθνδνκή ιέκε έλα θηίξην
πνπ ρηίδεηαη ή πνπ έρεη ρηηζηεί. ♫ νη-θν-δό-κνο

νηθνλνκία [ε] νπζηαζηηθό (νηθνλνκίεο)

 'Οηαλ θάλεηο νηθνλνκία, μνδεύεηο ηόζα ρξήκαηα
όζα ρξεηάδνληαη γηα λ‟ αγνξάζεηο απηά πνπ έρεηο
αλάγθε.  Ο Κώζηαο θάλεη νηθνλνκία ζηα
ρξήκαηά ηνπ γηα λα ηνπ θηάζνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο
βδνκάδαο.  ζπαηάιε
 Μεξηθέο θνξέο ηνπ πεξηζζεύνπλ ρξήκαηα θαη ηα
βάδεη ζηνλ θνπκπαξά ηνπ. Πέξπζη κε ηηο νηθνλνκίεο
ηνπ αγόξαζε έλα πνδήιαην. ♫ νη-θν-λν-κί-α

νηθόπεδν [ην] νπζηαζηηθό (νηθόπεδα)

 Σν νηθόπεδν είλαη έλα θνκκάηη γεο όπνπ ζα
ρηηζηεί έλα ζπίηη.  Οη γνλείο ηνπ Κώζηα αγόξαζαλ
έλα νηθόπεδν θνληά ζηε ζάιαζζα. ♫ νη-θό-πε-δν

νηλόπλεπκα [ην] νπζηαζηηθό (νηλνπλεύκαηα)
 Σν νηλόπλεπκα είλαη έλα πγξό πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ θάξκαθν.
Έρεη κία δπλαηή κπξσδηά θαη πηάλεη εύθνια θσηηά.
 Ο γηαηξόο θαζάξηζε ην ρέξη ηνπ Κώζηα κε
νηλόπλεπκα πξηλ ηνπ θάλεη ην εκβόιην.
 Οηλόπλεπκα είλαη θαη ην πγξό πνπ βξίζθεηαη κέζα
ζε πνιιά πνηά, όπσο ζηε κπίξα θαη ζην θξαζί.
Οηαλ πίλνπκε ηέηνηα πνηά, κπνξεί λα κεζύζνπκε.
 αιθνόι ♫ νη-λό-πλεπ-κα
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----------------------------------------------------- ε νηθνγέλεηα--

ε ζεία
Καηεξίλα

ε θπξία Μαξγαξίηα
θαη ν θύξηνο Γηάλλεο,
νη γνλείο ηνπ Κώζηα
θαη ηεο Αζελάο

ε γηαγηά

ν παππνύο
Ο Κώζηαο,
ν αδειθόο
ηεο Αζελάο
ε Αζελά

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

Ο ζείνο
ηακάηεο π

Ο Νίθνο
είλαη θίινο
ηνπ Κώζηα

Ο Γεκεηξάθεο,
ην κσξό ηεο ζείαο
Καηεξίλαο, μάδειθνο
ηνπ Κώζηα θαη
ηεο Αζελάο

9 / 304

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

--- νιόθιεξνο------------------------------------------- νκάδα

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

νιόθιεξνο, νιόθιεξε, νιόθιεξν επίζεην

(νιόθιεξνη, νιόθιεξεο, νιόθιεξα)
 Οηαλ θάηη είλαη νιόθιεξν, δελ ηνπ ιείπεη ηίπνηε.
 Ο δάζθαινο έθεξε ζηελ ηάμε έλα νιόθιεξν θνπηί
κε θηκσιίεο.  αθέξαηνο  κηζόο
 Οηαλ δηαβάδνπκε νιόθιεξν ην κάζεκα,
δηαβάδνπκε ην κάζεκα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο
ηνπ.  όινο ♫ ν-ιό-θιε-ξνο

όινο, όιε, όιν επίζεην (όινη, όιεο, όια)

 Οηαλ πίλεηο όιν ην γάια ζνπ, πίλεηο όζν γάια
ππάξρεη ζην πνηήξη ζνπ.  νιόθιεξνο ♫ ό-ινο
- ηαλ βάδεηο ηε ιέμε νιν- κπξνζηά από επίζεηα, ε
ζεκαζία ηνπο γίλεηαη πην έληνλε, π.ρ. νιόκαπξνο,
νινδώληαλνο.

Οιπκπηάδα [ε] νπζηαζηηθό (Οιπκπηάδεο)

 Ζ Οιπκπηάδα είλαη νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο πνπ
γίλνληαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα.
 Ζ Οιπκπηάδα ηνπ 2004 έγηλε ζηελ Αζήλα.
π  Οιπκπηαθνί Αγώλεο ♫ Ο-ιπ-κπη-ά-δα

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

νκάδα [ε] νπζηαζηηθό (νκάδεο)

 Μία νκάδα είλαη κεξηθά άηνκα πνπ θάλνπλ θάηη
καδί ή πνπ βξίζθνληαη θάπνπ καδί.  ηελ ηάμε
ηεο Αζελάο κία νκάδα καζεηώλ έθνβε ην ραξηόλη
θαη κία άιιε θνιινύζε πάλσ ζε θάζε θνκκάηη ηηο
δσγξαθηέο.
 Μία νκάδα είλαη κεξηθνί αζιεηέο πνπ
αζρνινύληαη κε ην ίδην άζιεκα, έρνπλ ηελ ίδηα ζηνιή
θαη ην ίδην ζήκα θαη πξνζπαζνύλ λα θεξδίδνπλ
ζηνπο αγώλεο.  Ζ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ
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νκαιόο ------------------------------------------------- νκίριε-ηνπ Κώζηα θέξδηζε ζηνλ ρζεζηλό αγώλα
κε ην γεηηνληθό ζρνιείν.  Σν κπάζθεη
είλαη νκαδηθό άζιεκα. ♫ ν-κά-δα

νκαιόο, νκαιή, νκαιό επίζεην (νκαινί, νκαιέο,
νκαιά)
 Ο νκαιόο δξόκνο είλαη επίπεδνο θαη δελ έρεη
ιαθθνύβεο.  αλώκαινο ♫ ν-κα-ιόο

νκειέηα [ε] νπζηαζηηθό (νκειέηεο)

 Ζ νκειέηα είλαη έλα θαγεηό πνπ γίλεηαη κε απγά
πνπ ηα ρηππάκε θαη ηα ηεγαλίδνπκε ζε ιάδη ή
βνύηπξν. ♫ ν-κε-ιέ-ηα

νκηιεηήο [ν], νκηιήηξηα [ε] νπζηαζηηθό (νκηιεηέο,
νκηιήηξηεο)  νκηιία

νκηιία [ε] νπζηαζηηθό (νκηιίεο)

 Οηαλ θάπνηνο δίλεη κία νκηιία, κηιάεη ζρεηηθά κε
έλα ζέκα. Βγάδεη ιόγν.  Πξηλ από ιίγεο κέξεο ε
ζεία Καηεξίλα έδσζε κία νκηιία γηα ηελ ηέρλε ζηελ
αξραία Διιάδα. Ήηαλ πνιύ όκνξθα.  Βέβαηα ιέεη
όηη ν άληξαο ηεο, ν θύξηνο ηακάηεο, είλαη
θαιύηεξνο νκηιεηήο από απηήλ, γηαηί είλαη
δηθεγόξνο. Κακηά θνξά παξαπνληέηαη πνπ ν
αδειθόο ηεο ν θύξηνο Γηάλλεο δελ είλαη πνιύ
νκηιεηηθόο θαη δε κηιάεη ζπρλά. κηιώ ♫ ν-κη-ιί-α
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ρ
 ηαλ ππάξρεη νκίριε, έλα απαιό ζύλλεθν είλαη
ς
πνιύ θνληά ζην έδαθνο θαη δελ κπνξνύκε λα δνύκε
σ
καθξηά. ♫ ν-κί-ριε
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--- όκνηνο --------------------------------------------- όκνξθνο
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όκνηνο, όκνηα, όκνην επίζεην (όκνηνη, όκνηεο,

όκνηα)
 Σα όκνηα ηεηξάδηα έρνπλ ην ίδην ρξώκα, ην ίδην
κέγεζνο θαη ην ίδην ζρέδην.  ίδηνο
 δηαθνξεηηθόο  ηελ ηάμε ηνπ Κώζηα είλαη δύν
θνξίηζηα πνπ έρνπλ πνιύ κεγάιε νκνηόηεηα κεηαμύ
ηνπο. Δίλαη δίδπκεο. ♫ ό-κνη-νο

νκνηόηεηα [ε] νπζηαζηηθό (νκνηόηεηεο)  όκνηνο
νκνινγώ ξήκα (νκνιόγεζα, ζα νκνινγήζσ)
 ηαλ νκνινγείο θάηη, δέρεζαη όηη εζύ ην έθαλεο.
 Ο Κώζηαο νκνιόγεζε όηη απηόο έξημε θάησ ην
βάδν κε ηα ινπινύδηα θαη δήηεζε ζπγλώκε.
 παξαδέρνκαη  αξλνύκαη  H νκνινγία ηνπ
έθαλε ηελ θπξία Μαξγαξίηα λα κελ ηνλ ηηκσξήζεη
απζηεξά. ♫ ν-κν-ιν-γώ

νκνξθαίλσ ξήκα (νκόξθπλα, ζα νκνξθύλσ)
 όκνξθνο

όκνξθνο, όκνξθε, όκνξθν επίζεην (όκνξθνη,
όκνξθεο, όκνξθα)
 ηαλ θάηη είλαη όκνξθν, είλαη σξαίν θαη ζνπ
αξέζεη λα ην βιέπεηο.  σξαίνο  άζρεκνο
 Ο πξίγθηπαο καγεύηεθε από ηελ νκνξθηά ηεο
Υηνλάηεο. «Ση όκνξθε πνπ είλαη! Καη είλαη ηόζν
όκνξθα ληπκέλε! Αλ ηελ παληξεπηώ, ζα
νκνξθαίλεη ηε δσή κνπ θάζε κέξα» ζθέθηεθε.
 νκνξθηά, νκνξθαίλσ ♫ ό-κνξ-θνο
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νκπξέια ------------------------------------------------- νμεία--

νκπξέια [ε] νπζηαζηηθό (νκπξέιεο)

 Κξαηάο νκπξέια γηα λα κε βξαρείο
από ηε βξνρή. Σν θαινθαίξη ζηελ παξαιία
έρνπκε νκπξέια ζαιάζζεο γηα λα κε
καο θαίεη ν ήιηνο. ♫ ν-κπξέ-ια

νλεηξεύνκαη ξήκα (νλεηξεύηεθα, ζα νλεηξεπηώ)
 ηαλ νλεηξεύεζαη, βιέπεηο ζηνλ ύπλν ζνπ όηη
ζπκβαίλνπλ δηάθνξα πξάγκαηα. Βιέπεηο όλεηξα.
 H Αζελά θνηκόηαλ θαη νλεηξεύηεθε πσο είρε
θηεξά θαη πεηνύζε.
 ηαλ είζαη μύπληνο θη νλεηξεύεζαη, ζθέθηεζαη
πξάγκαηα πνπ ζέιεηο λα θάλεηο. Κάλεηο όλεηξα.
 H Αζελά νλεηξεύεηαη λα γίλεη δσγξάθνο όηαλ
κεγαιώζεη.  Ο Κώζηαο είδε ζη‟ όλεηξό ηνπ πσο
ήηαλ θαινθαίξη θη έθαλε κπάλην ζηελ
παξαιία. H Αιίθε πάιη θαζόηαλ ζηελ
πνιπζξόλα θη νλεηξνπνινύζε. Έθαλε
όλεηξα γηα ην κέιινλ. ♫ ό-λεη-ξεύ-ν-καη

όλεηξν [ην] νπζηαζηηθό (όλεηξα)  νλεηξεύνκαη
όλνκα [ην] νπζηαζηηθό (νλόκαηα)

 ινη καο έρνπκε έλα όλνκα. Δζέλα πσο ζε ιέλε;
 Σν νλνκαηεπώλπκό ζνπ πνην είλαη; Ζ Αζελά
νλόκαζε ηε γάηα ηεο Ρνδαιία. ♫ ό-λν-κα

νλνκάδσ, νλνκάδνκαη ξήκα (νλόκαζα, ζα
νλνκάζσ)  όλνκα

νμεία [ε] νπζηαζηηθό (νμείεο)

 Ζ νμεία είλαη ην ζεκάδη (΄) πνπ βάδνπκε ζηηο
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--- νμπγόλν -------------------------------------- νξγαληζκόο

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν

ιέμεηο γηα λα μέξνπκε ζε πνηα ζπιιαβή ζα ηηο
ηνλίζνπκε. ♫ ν-μεί-α
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 Ο παππνύο ηνπ Κώζηα δελ έρεη θαιή όξαζε θαη
γη‟ απηό θνξάεη γπαιηά. Γε βιέπεη θαιά.
 ην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ ε γέθπξα είλαη νξαηή
από καθξηά, γηαηί είλαη πνιύ κεγάιε. Μπνξνύκε λα
ηε δνύκε από καθξηά. ♫ ό-ξα-ζε

νμπγόλν [ην] νπζηαζηηθό (νμπγόλα)

 Σν νμπγόλν είλαη ν θαζαξόο αέξαο πνπ
αλαπλένπκε.
 «Αλαπλεύζακε νμπγόλν ζηελ εθδξνκή πνπ
θάλακε ζην βνπλό» είπε ν Νίθνο. ♫ ν-μπ-γό-λν

νπαδόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (νπαδνί)

 Οπαδό ιέκε απηόλ πνπ αγαπάεη κία νκάδα,
παξαθνινπζεί ηνπο αγώλεο ηεο θαη ηελ
ππνζηεξίδεη.  Ο ζείνο Σάθεο είλαη νπαδόο ηεο
νκάδαο κπάζθεη ηεο πόιεο ηνπ. ♫ ν-πα-δόο

όπιν [ην] νπζηαζηηθό (όπια)

 Οη ζηξαηηώηεο πνιεκνύλ κε όπια.
 Πεγαίλνπλ ζηνλ πόιεκν νπιηζκέλνη. ♫ ό-πιν

όξαζε [ε] νπζηαζηηθό (νξάζεηο)

νξγαληζκόο [ν] νπζηαζηηθό (νξγαληζκνί)

 Ο νξγαληζκόο είλαη όια καδί ηα κέξε θαη ηα
όξγαλα ηνπ ζώκαηόο καο.  «Σν λεξό είλαη
απαξαίηεην γηα ηνλ νξγαληζκό καο» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζηνλ Κώζηα θαη ηελ Αζελά.
 Καζεηί πνπ είλαη δσληαλό είλαη έλαο νξγαληζκόο.
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όξγαλν -------------------------------------------------- όξεμε- Σα δώα είλαη δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί από ηα
θπηά. ♫ νξ-γα-λη-ζκόο

όξγαλν [ην] νπζηαζηηθό (όξγαλα)

 Ζ θαξδηά θαη ην ζηνκάρη είλαη όξγαλα ηνπ
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Σα όξγαλα θάλνπλ κία
νξηζκέλε δνπιεηά.
 Ζ θηζάξα θαη ην βηνιί είλαη κνπζηθά όξγαλα πνπ
παίδνπλ κνπζηθή. ♫ όξ-γα-λν

νξγαλώλσ, νξγαλώλνκαη ξήκα

(νξγάλσζα, ζα νξγαλώζσ)
 ηαλ νξγαλώλεηο κία γηνξηή, θαλνλίδεηο πώο
αθξηβώο ζα γίλεη ε γηνξηή.  Ζ ζεία Καηεξίλα
νξγάλσζε κία γηνξηή γηα ηα γελέζιηα ηνπ ζείνπ
ηακάηε.  ηελ νξγάλσζε ηεο γηνξηήο βνήζεζε
θαη ε θπξία Μαξγαξίηα. ♫ νξ-γα-λώ-λσ

νξγώλσ, νξγώλνκαη ξήκα (όξγσζα, ζα νξγώζσ)
 ηαλ ν γεσξγόο νξγώλεη, ζθάβεη ην ρσξάθη ηνπ
κε ην αιέηξη ή κε ην ηξαθηέξ γηα λα κπνξεί κεηά λα
ην θαιιηεξγήζεη.  Σν όξγσκα ηεο γεο γίλεηαη ην
θζηλόπσξν. ♫ νξ-γώ-λσ

όξεμε [ε] νπζηαζηηθό (νξέμεηο)

 ηαλ έρεηο όξεμε, ζέιεηο λα θαο ην θαγεηό ζνπ.
 Ο Κώζηαο θαη νη θίινη ηνπ πήγαλ εθδξνκή ζην
βνπλό. Ζ εθδξνκή ηνπο άλνημε ηελ όξεμε θη έθαγαλ
πνιύ.  αλνξεμία
 ηαλ έρεηο όξεμε γηα θάηη, ζέιεηο λα ην θάλεηο.
 ηε γηνξηή ν Κώζηαο θαη ε Αζελά είραλ όξεμε
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--- όξζηνο -------------------------------------------νξηδόληηνο
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γηα κνπζηθή θαη ν ζείνο ηακάηεο ηνπο άθεζε λα
ηξαγνπδήζνπλ έλα ηξαγνύδη.  δηάζεζε, θέθη
♫ ό-ξε-με
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νξίδνληαο [ν] νπζηαζηηθό (νξίδνληεο)

όξζηνο, όξζηα, όξζην επίζεην (όξζηνη, όξζηεο,

όξζηα)
 ηαλ είζαη όξζηνο, ζηέθεζαη ζηα πόδηα ζνπ
ρσξίο λα θάζεζαη θάπνπ ή λα είζαη μαπισκέλνο.
 Έμσ από ην ζηλεκά είρε κία ηεξάζηηα νπξά. Ζ
ζεία Καηεξίλα θαη ν ζείνο ηακάηεο κπήθαλ θη απηνί
ζηελ νπξά θαη πεξίκελαλ όξζηνη
πνιιή ώξα.  θαζηζηόο, μαπισηόο
 «Καιύηεξα λα βάινπκε ηα βηβιία
όξζηα ζηε βηβιηνζήθε» είπε ε Αζελά
ζηνλ Κώζηα. Να ηα βάινπκε δειαδή κε
ηε ζηελή πιεπξά ηνπο πξνο ηα θάησ. ♫ όξ-ζη-νο

νξζνγξαθία [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ μέξεηο νξζνγξαθία, μέξεηο λα γξάθεηο
ζσζηά ηηο ιέμεηο ρσξίο λα θάλεηο ιάζε.
π ♫ νξ-ζν-γξα-θί-α
 Ο νξίδνληαο είλαη ε γξακκή πνπ λνκίδνπκε όηη
ππάξρεη εθεί πνπ ν νπξαλόο αθνπκπά ηε γε ή ηε
ζάιαζζα.  Ο Κώζηαο θνηηνύζε γηα ώξεο καθξηά
ζηνλ νξίδνληα γηα λα δεη αλ έξρεηαη θάπνην πινίν
ζηελ Κξήηε. Καζόηαλ εθεί κέρξη πνπ ζθνηείληαζε θαη
ν ήιηνο εμαθαλίζηεθε ζηνλ νξίδνληα. ♫ ν-ξί-δν-ληαο

νξηδόληηνο, νξηδόληηα, νξηδόληην επίζεην
(νξηδόληηνη, νξηδόληηεο, νξηδόληηα)
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όξην -------------------------------------------------------- νξκώ- ηαλ θάηη είλαη νξηδόληην, είλαη παξάιιειν πξνο
ην έδαθνο, δελ είλαη όξζην ή πιάγην.  Σν ηξαπέδη
είλαη νξηδόληην γηα λα κε γιηζηξνύλ ηα πηάηα θαη
πέθηνπλ θάησ» είπε γειώληαο ε θπξία Μαξγαξίηα
ζηελ Αζελά.  νξίδνληαο ♫ ν-ξη-δό-ληη-νο

όξην [ην] νπζηαζηηθό (όξηα)

 Σν όξην είλαη κία γξακκή ή έλα ζεκείν πέξα από
ην νπνίν δελ κπνξεί λα γίλεη θάηη.  Σα όξηα ελόο
γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ είλαη ε άζπξε γξακκή πνπ
βξίζθεηαη γύξσ ηνπ.
 Σα όξηα κεηαμύ δύν ρσξώλ είλαη ηα ζύλνξά ηνπο.
Δίλαη ε γξακκή πνπ ηα ρσξίδεη.  Ο πνηακόο
Έβξνο είλαη ην θπζηθό όξην κεηαμύ Διιάδαο θαη
Σνπξθίαο. ♫ ό-ξη-ν

νξηζκέλνο, νξηζκέλε, νξηζκέλν κεηνρή

(νξηζκέλνη, νξηζκέλεο, νξηζκέλα)
 ηαλ θάηη είλαη νξηζκέλν, έρεη απνθαζηζηεί
αθξηβώο πώο ζα είλαη.
 «Ζ επίζθεςε ζην κνπζείν είλαη νξηζκέλε γηα ηελ
άιιε Σξίηε» είπε ε Αιίθε ζηελ Αζελά. Έρεη
θαλνληζηεί γηα ηελ Σξίηε.  αόξηζηνο
 (ζαλ αλησλπκία, κόλν ζηνλ πιεζπληηθό)
Οξηζκέλνη καζεηέο κηιάλε κέζα ζηελ ηάμε. Κάπνηνη,
κεξηθνί. ♫ ν-ξη-ζκέ-λνο

νξκώ ξήκα (όξκεζα, ζα νξκήζσ)

 ηαλ νξκάο θάπνπ, θηλείζαη πξνο ηα κπξνζηά κε
δύλακε θαη ηαρύηεηα θαη ζπλήζσο κ‟ ερζξηθή
πξόζεζε.  Ο ζείνο Αιέθνο είπε όηη ν ζθύινο ηνπ
όξκεζε ζ‟ έλα ιύθν γηα λα ηνλ δηώμεη καθξηά από
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--- όξνο ---------------------------------------------- νξρήζηξα
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ην θνπάδη ηνπ γείηνλα.  Ο ζθύινο
έηξεμε πξνο ηνλ ιύθν κε νξκή.
 δύλακε ♫ νξ-κώ
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νξθαλόο, νξθαλή, νξθαλό επίζεην (νξθαλνί,

όξνο [ν] νπζηαζηηθό (όξνη)

 Ο όξνο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ζπκβεί πξηλ από
θάηη άιιν.  Ο Κώζηαο ιέεη όηη ζα πάλε εθδξνκή
κε ηνλ όξν όηη ζα θάλεη θαιό θαηξό. ♫ ό-ξνο

όξνο [ην] νπζηαζηηθό (όξε)

 Σν όξνο είλαη ην βνπλό.  Ο Κώζηαο βξήθε ζηνλ
ράξηε ηεο Διιάδαο ην όξνο ιπκπνο.  βνπλό
 «Ζ Ήπεηξνο είλαη κία νξεηλή πεξηνρή ηεο Διιάδαο
θαη ε Πίλδνο είλαη ε πην γλσζηή νξνζεηξά ηεο» είπε
ε δαζθάια. ινη όκσο νη νξεηβάηεο ζέινπλ λ‟
αλεβνύλ ζηελ θνξπθή ηνπ όξνπο ιπκπνο. ♫ ό-ξνο

όξνθνο [ν] νπζηαζηηθό (όξνθνη)

 Μία πνιπθαηνηθία έρεη πνιινύο νξόθνπο.
π ♫ ό-ξν-θνο
νξθαλέο, νξθαλά)
 Έλα παηδί είλαη νξθαλό, όηαλ έρεη ράζεη ηνλ έλαλ
ή θαη ηνπο δύν γνλείο ηνπ. ♫ νξ-θα-λόο

νξρήζηξα [ε] νπζηαζηηθό (νξρήζηξεο)
 Ζ νξρήζηξα είλαη κία νκάδα από
κνπζηθνύο πνπ ν θαζέλαο έρεη έλα
κνπζηθό όξγαλν θη όινη καδί
παίδνπλ ην ίδην θνκκάηη. ♫ νξ-ρή-ζηξα
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όζπξην ----------------------------------------------------- νύδν--

α
 Οη θαθέο, ηα θαζόιηα, ηα ξεβίζηα θη ν αξαθάο είλαη β
όζπξηα. ♫ ό-ζπξη-α
γ
δ
νζηό [ην] νπζηαζηηθό (νζηά)
ε
 Σα νζηά είλαη ηα θόθαια πνπ έρνπκε ζην ζώκα
δ
καο. ♫ ν-ζηό
ε
όζηξαθν [ην] νπζηαζηηθό (όζηξαθα)
ζ
 Σν όζηξαθν θιείλεη κέζα ηνπ θαη
η
πξνζηαηεύεη ην καιαθό κέξνο θάπνησλ δώσλ.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά καδεύνπλ πνιιά
θ
πνιύρξσκα όζηξαθα ζηηο παξαιίεο ηεο Κξήηεο.
ι
 θνρύιη, θέιπθνο ♫ ό-ζηξα-θν
κ
όζθξεζε [ε] νπζηαζηηθό
λ
 Υζεο ε Αζελά δελ είρε θαζόινπ όζθξεζε, γηαηί
μ
ήηαλ ζπλαρσκέλε. Γελ κπνξνύζε λα κπξίζεη
ν
ηίπνηα. ♫ ό-ζθξε-ζε

όζπξην [ην] νπζηαζηηθό (όζπξηα)

νπδέηεξνο, νπδέηεξε, νπδέηεξν επίζεην

(νπδέηεξνη, νπδέηεξεο, νπδέηεξα)
 ηαλ ζ‟ έλαλ θαβγά είζαη νπδέηεξνο, δελ
παίξλεηο ηε ζέζε νύηε ηνπ ελόο νύηε ηνπ άιινπ.
♫ νπ-δέ-ηε-ξνο

νύιν [ην] νπζηαζηηθό (νύια)

 Σα νύια θξαηνύλ ηα δόληηα ζνπ ζηε ζέζε ηνπο.
♫ νύ-ιν

νύδν [ην] νπζηαζηηθό (νύδα)
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--- νπξά ------------------------------------------------- νπξαλόο
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 Σν νύδν είλαη έλα πνηό γηα ηνπο κεγάινπο. Έρεη
κέζα πνιύ νηλόπλεπκα. ηαλ ηνπ ξίρλεηο λεξό,
γίλεηαη άζπξν. ♫ νύ-δν
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(νπξαλνμύζηεο)
 Ο νπξαλνμύζηεο είλαη έλα θηίξην κε
πάξα πνιινύο νξόθνπο θαη κεγάιν ύςνο.
ηελ Ακεξηθή έρεη πνιινύο νπξαλνμύζηεο.
 νπξαλόο ♫ νπ-ξα-λν-μύ-ζηεο

νπξά [ε] νπζηαζηηθό (νπξέο)

 Πνιιά δώα έρνπλ νπξά.  Ο ζθύινο ηνπ θπξίνπ
Μηράιε θνύλεζε ηελ νπξά ηνπ από ραξά, κόιηο είδε
ηελ Αζελά θαη ηελ Διέλε.
 Ζ νπξά ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ.
 Έμσ από ην ζηλεκά πεξίκελαλ νπξέο αλζξώπσλ.
Ο ζείνο ηακάηεο ήζειε λα θύγνπλ αιιά ε ζεία
Καηεξίλα είπε λα κπνπλ ζηελ νπξά θαη
λα πεξηκέλνπλ.  ζεηξά ♫ νπ-ξά

Μία αιεπνύ κε κεγάιε νπξά

νπξάλην ηόμν [ην] νπζηαζηηθό  νπξαλόο, ηόμν
νπξαλνμύζηεο [ν] νπζηαζηηθό

νπξαλόο [ν] νπζηαζηηθό (νπξαλνί)

 Βιέπνπκε ηνλ νπξαλό ςειά πάλσ από ην θεθάιη
καο, όηαλ είκαζηε έμσ. ηαλ θάλεη θαιό θαηξό, είλαη
γαιάδηνο. ηαλ βξέρεη, είλαη γθξίδνο θαη γεκάηνο
ζύλλεθα.  Μόιηο ζηακάηεζε ε βξνρή, βγήθε
ζηνλ νπξαλό έλα νπξάλην ηόμν. ♫ νπ-ξα-λόο_
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νπξιηάδσ ------------------------------------------------- νύδν--

α
β
 Σα άγξηα δώα νπξιηάδνπλ.
 Ο ζείνο Αιέθνο αλαζηαηώζεθε, όηαλ άθνπζε έλα γ
ιύθν λα νπξιηάδεη. Δίραλ κπεη ζην ρσξηό ιύθνη;
δ
 ηαλ νη άλζξσπνη νπξιηάδνπλ, θσλάδνπλ πνιύ
ε
δπλαηά.  «Να κελ μαλαγίλεη απηό!» νύξιηαμε ν
δ
θύξηνο Μηράιεο, όηαλ είδε ην ζπαζκέλν παξάζπξν.
 Σα παηδηά άθνπζαλ ην νπξιηαρηό ηνπ θπξίνπ
ε
Μηράιε θαη θνβήζεθαλ. ♫ νπξ-ιηά-δσ
ζ
η
νθζαικίαηξνο [ν] νπζηαζηηθό (νθζαικίαηξνη)
 Ο νθζαικίαηξνο είλαη ν γηαηξόο πνπ θξνληίδεη ηα θ
κάηηα καο. ♫ ν-θζαι-κί-α-ηξνο
ι
κ
όρζε [ε] νπζηαζηηθό (όρζεο)
 Ζ όρζε ηνπ πνηακνύ ή ηεο ιίκλεο είλαη ε ζηεξηά
λ
πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ πνηακνύ ή ηεο ιίκλεο μ
θαη βξέρεηαη από ην λεξό. ♫ ό-ρζε
ν

νπξιηάδσ ξήκα (νύξιηαμα, ζα νπξιηάμσ)

νρηά [ε] νπζηαζηηθό (νρηέο)

 Ζ νρηά είλαη έλα επηθίλδπλν θίδη πνπ δεη ζηελ
Διιάδα. Σν ρξώκα ηνπ είλαη γθξίδν ή θαθέ.
 Ορηά ιέκε θαη θάπνηνλ άλζξσπν πνπ είλαη θαθόο,
ύπνπινο θη επηθίλδπλνο. ♫ ν-ρηά

όςε [ε] νπζηαζηηθό (όςεηο)

 Άιιαμε ε όςε ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο κε ην
θαηλνύξην ρηέληζκα. Άιιαμε ην πξόζσπό ηεο.
 Ζ όςε ελόο πξάγκαηνο είλαη απηό πνπ εκείο
βιέπνπκε.  «Άιιαμε ε όςε ηεο Αζήλαο κε ηνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο» είπε ε Αιίθε. ♫ ό-ςε
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--- παγάθη ------------------------------------------------ πάγθνο
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Ππ
παγάθη [ην] νπζηαζηηθό (παγάθηα)  πάγνο
παγίδα [ε] νπζηαζηηθό (παγίδεο)
 Γηα λα πηάζνπκε έλα πνληίθη, έλα ιαγό ή θάπνην
άιιν δών, ζηήλνπκε κία παγίδα. πλήζσο ε παγίδα
είλαη θξπκκέλε θαη δε θαίλεηαη, θη έηζη ην δών
πέθηεη ή κπαίλεη κέζα ζ‟ απηή.  θάθα
 Λέκε όηη έλαο δξόκνο είλαη γεκάηνο
παγίδεο γηα ηνπο νδεγνύο, όηαλ είλαη
γεκάηνο θηλδύλνπο πνπ δε θαίλνληαη.  Μία
πνληηθνπαγίδα παγίδεςε ηελ νπξά ηεο Ρνδαιίαο.
Σελ έπηαζε. Ζ Ρνδαιία παγηδεύηεθε. ♫ πα-γί-δα

παγηδεύσ, παγηδεύνκαη ξήκα (παγίδεςα, ζα
παγηδέςσ)  παγίδα

παγθάθη [ην] νπζηαζηηθό (παγθάθηα)

 Σν παγθάθη είλαη έλα θάζηζκα γηα ηξία ή ηέζζεξα
άηνκα ζηηο πιαηείεο, ηα πεδνδξόκηα θαη ηηο παηδηθέο
ραξέο. ♫ πα-γθά-θη

πάγθνο [ν] νπζηαζηηθό (πάγθνη)

 Ο πάγθνο είλαη έλα θάζηζκα, θηηαγκέλν από κία
ζαλίδα γηα λα θάζνληαη πνιιά άηνκα. ηνλ πάγθν
δελ ππάξρεη πίζσ κέξνο γηα
λ‟ αθνπκπάκε ηελ πιάηε καο.
 Ο πάγθνο ηεο θνπδίλαο είλαη κία
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παγθόζκηνο ------------------------------------------- πάγνο-καθξόζηελε επηθάλεηα. Πάλσ ζηνλ πάγθν θόβνπκε
θξνύηα θαη ιαραληθά ή θάλνπκε άιιεο δνπιεηέο. ηε
ιατθή αγνξά νη πσιεηέο πνπινύλ θξνύηα θαη
ιαραληθά πάλσ ζε πάγθνπο. ♫ πά-γθνο

παγθόζκηνο, παγθόζκηα, παγθόζκην επίζεην

(παγθόζκηνη, παγθόζκηεο, παγθόζκηα)
 ήκεξα ζην ζρνιείν ηεο Αζελάο ηα παηδηά
ηξαγνύδεζαλ γηα ηελ παγθόζκηα εηξήλε, δειαδή
γηα ηελ εηξήλε ζ‟ νιόθιεξν ηνλ θόζκν.
 θόζκνο ♫ πα-γθό-ζκη-νο

παγνδξνκία [ε] νπζηαζηηθό (παγνδξνκίεο)
 πάγνο

παγνδξόκην [ην] νπζηαζηηθό (παγνδξόκηα)
 πάγνο

παγόλη [ην] νπζηαζηηθό (παγόληα)

 Σν παγόλη είλαη έλα κεγάιν πνπιί κε πνιύρξσκε
θαη κεγάιε νπξά πνπ κνηάδεη κε βεληάιηα.
♫ πα-γό-λη  „ηα δώα‟

παγνπέδηιν [ην] νπζηαζηηθό
(παγνπέδηια)  πάγνο

πάγνο [ν] νπζηαζηηθό (πάγνη)
 ηαλ θάλεη πάξα πνιύ θξύν, ην λεξό γίλεηαη
πάγνο. ηαλ ην λεξό κίαο ιίκλεο παγώλεη, γίλεηαη
πάγνο θαη, όηαλ ζέινπκε λα πεξπαηήζνπκε
- Πνύ αιινύ ππάξρνπλ πάγθνη;
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--- παγσληά --------------------------------------------- πάγθνο
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πάλσ ηνπ, γιηζηξάεη πνιύ.  Ζ Αζελά βάδεη
ζπλήζσο παγάθηα ζηελ πνξηνθαιάδα ηεο γηα λα
ηελ παγώζεη. Αγαπάεη ηηο παγνδξνκίεο θαη ζαπκάδεη
ηνπο αζιεηέο πνπ θνξνύλ παγνπέδηια θαη ηξέρνπλ
πάλσ ζε εηδηθέο πίζηεο κε πάγν, ηα παγνδξόκηα.
Σξνκάδεη, όκσο, όηαλ αθνύεη ηζηνξίεο κε πινία πνπ
πέθηνπλ πάλσ ζε παγόβνπλα ζηελ Αληαξθηηθή.
παγσηό ♫ πά-γνο

ξ
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η
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σ

 Σν παγσηό είλαη έλα παγσκέλν γιπθό
θηηαγκέλν από δηάθνξα πιηθά, όπσο γάια,
ζνθνιάηα θαη θξνύηα.  παγσηαηδήο ♫ πα-γσ-ηό

παγσληά [ε] νπζηαζηηθό (παγσληέο)  παγώλσ
παγώλσ ξήκα (πάγσζα, ζα παγώζσ)

 ηαλ παγώλεηο θάηη, ην θάλεηο πάγν. ηαλ θάηη
παγώλεη, γίλεηαη πάγνο.  Ο Κώζηαο βγήθε έμσ
θη είδε όηη ην ρηόλη είρε παγώζεη.
 ηαλ παγώλεηο, θξπώλεηο πνιύ, ληώζεηο
παγσκέλνο.  «Ση θξύν είλαη απηό, πάγσζα!» είπε
ν Κώζηαο.  ιε ηε λύρηα είρε παγσληά θη έθαλε
θξύν. πάγσκα, παγσκάξα ♫πα-γώ-λσ

παγσηό [ην] νπζηαζηηθό (παγσηά)

παδάξη [ην] νπζηαζηηθό (παδάξηα)

 Σν παδάξη είλαη κία αγνξά ζε δεκόζην ρώξν. Δθεί
καδεύνληαη νη έκπνξνη θαη πνπινύλ θξνύηα,
ιαραληθά θη άιια πξάγκαηα πάλσ ζε πάγθνπο.
 ιατθή αγνξά
 ηαλ θάλεηο παδάξη ή παδάξηα, πξνζπαζείο
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παδι --------------------------------------------- παηδαγσγόο--

α
β
γ
παδι [ην] νπζηαζηηθό
δ
 Σν παδι είλαη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη κε πνιιά
ε
κηθξά θνκκάηηα, πνπ πξέπεη λα κπνπλ ζηε ζσζηή
ζέζε γηα λα θαλεί κία εηθόλα. ♫ παδι
δ
-Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
ε
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
ζ
η
παζαίλσ ξήκα (έπαζα, ζα πάζσ)
 ηαλ παζαίλεηο θάηη, ζνπ ζπκβαίλεη θάηη θαθό.
θ
 «Ξέξεηο ηη έπαζε ε Αζελά; Έραζε ηε Ρνδαιία»
ι
είπε ε Διέλε ζηνλ Νίθν.
 «Αρ, ηελ έπαζα! Έδσζα ζηνλ θνύξλαξε 10 επξώ κ
γηα 1 θηιό ςσκί, θη εθείλνο θαηά ιάζνο κνπ έδσζε
λ
πίζσ 1 επξώ» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. Σελ πάηεζα.
 «Δίδα θη έπαζα γηα λα ζεθώζσ ηηο βαιίηζεο» είπε μ
ν
ν ζείνο Σάθεο. Κνπξάζηεθα πνιύ.
 «Πώο ην έπαζεο θαη ζηακάηεζεο ηα αζηεία;» είπε
π
λ‟ αγνξάζεηο θάηη ζε ρακειόηεξε ηηκή.  ηαλ
θάλεηο παδάξη, παδαξεύεηο ηελ ηηκή. ♫ πα-δά-ξη

ε Αζελά ζηνλ Νίθν. Ση έγηλε θαη ηα ζηακάηεζεο;
♫ πα-ζαί-λσ

πάζνο [ην] νπζηαζηηθό (πάζε)

 ηαλ έρεηο πάζνο γηα θάηη, έρεηο κεγάιε επηζπκία
θη αγάπε γη‟ απηό.  Ζ Αζελά έρεη πάζνο κε ηε
δσγξαθηθή. Εσγξαθίδεη θάζε θνξά πνπ έρεη
ειεύζεξν ρξόλν. ♫ πά-ζνο

παηδαγσγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (παηδαγσγνί)
 παηδί
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--- παηδεία ------------------------------------- παηδηθή ραξά

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π

παηδεία [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ δίλεηο παηδεία ζε θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο
γλώζεηο θαη ηνπ καζαίλεηο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο
γηα λα γίλεη θαιύηεξνο άλζξσπνο. Παηδεία ιέκε θαη
ηε κόξθσζε πνπ δίλνπλ νη δάζθαινη ζην ζρνιείν.
 θαιιηέξγεηα, εθπαίδεπζε ♫ παη-δεί-α
- Πξνζνρή! Ζ ιέμε δελ έρεη πιεζπληηθό αξηζκό.

παηδεύσ, παηδεύνκαη ξήκα (παίδεςα, ζα

παηδέςσ)
 ηαλ παηδεύεηο θάπνηνλ, ηνλ ηαιαηπσξείο ή ηνλ
βαζαλίδεηο. ηαλ παηδεύεζαη, ηαιαηπσξείζαη θαη
θνπξάδεζαη πνιύ γηα λα θάλεηο θάηη.
 Ο Κώζηαο παηδεύηεθε πνιύ, κέρξη λα ηειεηώζεη
ην παδι. ♫ παη-δεύ-σ

παηδί [ην] νπζηαζηηθό (παηδηά)

 Παηδί ιέκε έλα κηθξό αγόξη ή έλα κηθξό θνξίηζη.
Παηδί ιέκε θαη ηνλ γην ή ηελ θόξε θάπνηνπ.
 Οη λεπηαγσγνί, νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο είλαη
παηδαγσγνί. Ο παηδίαηξνο είλαη ν γηαηξόο πνπ
εμεηάδεη ηα παηδηά. Σα παηδηά παίδνπλ ζπρλά ζηελ
παηδηθή ραξά, έλαλ αλνηρηό ρώξν κε θνύληεο θαη
ηξακπάιεο ή ζηνλ παηδόηνπν, έλαλ θιεηζηό ρώξν
κε πνιιά παηρλίδηα. Μεξηθέο θνξέο πεγαίλνπλ θαη
βιέπνπλ παηδηθό ζέαηξν. παηδάθη ♫ παη-δί

ξ
ζ
η
π
θ
παηδίαηξνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (παηδίαηξνη)
ρ  παηδί
ς
παηδηθή ραξά [ε] νπζηαζηηθό (παηδηθέο ραξέο)
σ
 παηδί

26 / 314

παηδόηνπνο ----------------------------------------- παίξλσ--

παηδόηνπνο [ν] νπζηαζηηθό (παηδόηνπνη)  παηδί
παίδσ ξήκα (έπαημα, ζα παίμσ)

 ηαλ παίδεηο κόλνο ζνπ ή κε θάπνηνλ άιιν,
αζρνιείζαη κ‟ έλα παηρλίδη θαη πεξλάο επράξηζηα
ηελ ώξα ζνπ.  ήκεξα ν Κώζηαο θαη ε Αζελά
έπαημαλ θξπθηό.
 ηαλ παίδεηο θάπνηνλ, ηόηε ηνλ δέρεζαη ζην
παηρλίδη λα παίμεη καδί ζνπ.
 Λέκε όηη ε δνπιεηά ησλ πνδνζθαηξηζηώλ είλαη λα
παίδνπλ πνδόζθαηξν. Αθόκε ιέκε όηη νη πηαλίζηεο
παίδνπλ πηάλν θαη νη εζνπνηνί παίδνπλ ξόινπο.
 Παίθηε ιέκε απηόλ πνπ παίδεη έλα παηρλίδη ή έλαλ
αζιεηή ηνπ κπάζθεη, ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη άιισλ
αζιεκάησλ. (Λέκε θαη παίρηεο). ηαλ καο αξέζεη ην
παίμηκν ελόο εζνπνηνύ, καο αξέζεη ν ηξόπνο πνπ
παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ. παηρλίδη ♫ παί-δσ

παίθηεο [ν], παίθηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(παίθηεο, παίθηξηεο)  παίδσ
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ξ
ζ
παηλέςσ)
 ηαλ παηλεύεηο θάπνηνλ, ιεο θαιά ιόγηα γη‟ απηόλ η
ζηνπο άιινπο.  επαηλώ  θαηεγνξώ  έπαηλνο
π
♫ παη-λεύ-σ
θ
παίξλσ ξήκα (πήξα, ζα πάξσ)
ρ
 ηαλ παίξλεηο θάηη, ην πηάλεηο κε ηα ρέξηα ζνπ θαη ς
ην θέξλεηο θνληά ζνπ.
σ
 Ο Κώζηαο πήξε ην βηβιίν θη άξρηζε λα δηαβάδεη.

παηλεύσ, παηλεύνκαη ξήκα (παίλεςα, ζα
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--- παηρλίδη ----------------------------------------- παθεηάξσ
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 ηαλ παίξλεηο θάηη, ην αγνξάδεηο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο πήξε θαηλνύξην απηνθίλεην.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα πήξε ζήκεξα ηαμί γηα λα κελ
αξγήζεη ζηε δνπιεηά ηεο.
 «Πάξηε γξήγνξα δξόκν από εδώ!» θώλαμε
ζπκσκέλνο ν θύξηνο Μηράιεο ζηα παηδηά. Φύγεηε!
 ηαλ παίξλνπλ ηα κπαιά ζνπ αέξα,
πεξεθαλεύεζαη γηα θάηη παξαπάλσ απ‟ ό,ηη ζα
έπξεπε. ♫ παίξ-λσ

παηρλίδη [ην] νπζηαζηηθό (παηρλίδηα)
 Σα απηνθηλεηάθηα θαη νη θνύθιεο είλαη κεξηθά
παηρλίδηα πνπ αγαπνύλ ηα παηδηά. Με ηα παηρλίδηα
παίδνπκε. Παηρλίδη είλαη θαη θαζεηί πνπ κπνξείο λα
θάλεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ γηα λα πεξάζεηε
επράξηζηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο.  Σν θξπθηό
είλαη έλα από ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά.
 Ζ Ρνδαιία είλαη πνιύ παηρληδηάξα,
παίδεη ζπλέρεηα αθόκα θαη κε ηελ
νπξά ηεο. ♫ παη-ρλί-δη

παηρληδηάξεο, παηρληδηάξα, παηρληδηάξηθν
επίζεην (παηρληδηάξεδεο, παηρληδηάξεο,
παηρληδηάξηθα)  παηρλίδη

παθεηάξσ ξήκα (παθεηάξηζα, ζα παθεηάξσ)
 παθέην

Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο καο πήξε ζηνλ ιαηκό ηνπ;
Πόηε ιέκε όηη παίξλνπκε ην αίκα καο πίζσ;
Πόηε ιέκε όηη παίξλνπκε θάπνηνλ ζην ςηιό;
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παθέην ----------------------------------------------- παιεύσ--

παθέην [ην] νπζηαζηηθό (παθέηα)

 Σν παθέην είλαη έλα θνπηί ή έλα δέκα πνπ
έρεη κέζα ίδηα πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο αγνξάδνπκε
ηξόθηκα ζε παθέην, όπσο έλα παθέην καθαξόληα.
 θνπηί, θνύηα  ηαλ παθεηάξεηο θάπνηα
πξάγκαηα, ηα βάδεηο ζε παθέην. ♫ πα-θέ-ην

παιακάθηα [ηα] νπζηαζηηθό

 ηαλ ρηππάκε παιακάθηα, ρηππάκε κεηαμύ ηνπο
ηηο παιάκεο θαη ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ καο γηα λα
δείμνπκε ηελ επραξίζηεζή καο γηα θάηη.
 ρεηξνθξόηεκα  παιάκε ♫ πα-ια-κά-θηα

παιάκε [ε] νπζηαζηηθό (παιάκεο)

 Ζ παιάκε είλαη ην κέζα κέξνο ηνπ ρεξηνύ καο
πξηλ από ηα δάρηπια κέρξη ηνλ θαξπό.
♫ πα-ιά-κε  „ην ζώκα καο‟

παιάηη [ην] νπζηαζηηθό (παιάηηα)

 Σν παιάηη είλαη ην κεγάιν ζπίηη όπνπ δεη ν
βαζηιηάο θαη ε βαζίιηζζα. ♫ πα-ιά-ηη

παιέηα [ε] νπζηαζηηθό (παιέηεο)

 Πάλσ ζηελ παιέηα ν δσγξάθνο εηνηκάδεη
ηα ρξώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. ♫ πα-ιέ-ηα
Γεο δσγξάθνο, πηλέιν

παιεύσ ξήκα (πάιεςα, ζα παιέςσ)

 ηαλ παιεύεηο κε θάπνηνλ, αγσλίδεζαη
καδί ηνπ ζώκα κε ζώκα θαη πξνζπαζείο
λα ηνλ ξίμεηο θάησ έηζη ώζηε λα κελ
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--- πάιε ---------------------------------------------------- παιηό
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κπνξεί λα θνπλεζεί.  ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο
ππάξρεη ην αγώληζκα ηεο πάιεο. ♫ πα-ιεύ-σ

πάιε [ε] νπζηαζηηθό  παιεύσ
παιηθάξη [ην] νπζηαζηηθό (παιηθάξηα)

 Σν παιηθάξη είλαη έλαο γελλαίνο θαη δπλαηόο
άλδξαο.  ιεβέληεο ♫ πα-ιη-θά-ξη

παιηόπαηδν [ην] νπζηαζηηθό (παιηόπαηδα)

 Παιηόπαηδν ιέκε ην παηδί πνπ θάλεη αηαμίεο θαη
δαβνιηέο. ♫ πα-ιηό-παη-δν

παιηόο, παιηά, παιηό επίζεην (παιηνί, παιηέο,

παιηά)
 ηαλ θάηη είλαη παιηό, θηηάρηεθε πξηλ από πνιύ
θαηξό.  Ο θύξηνο Μηράιεο κέλεη ζην ζπίηη πνπ
έρηηζε ν παηέξαο ηνπ. Σν ζπίηη ηνπ είλαη παιηό.
 Κάηη πνπ είλαη παιηό, δελ ππάξρεη πηα θαη ζηε
ζέζε ηνπ είλαη θάηη άιιν.  «Απηό ήηαλ ην παιηό
καο απηνθίλεην. Σώξα αγνξάζακε θαηλνύξγην» είπε
ξ ε Αζελά ζηελ Διέλε.  θαηλνύξηνο, λένο  ηαλ
ζ θάηη παιηώλεη, γίλεηαη παιηό. ♫ πα-ιηόο 
„αληίζεηα‟

η
π
θ
ρ
ς
σ

παιηώλσ ξήκα (πάιησζα, ζα παιηώζσ)  παιηόο
παιηό [ην] νπζηαζηηθό (παιηό/παιηά)

 Σν παιηό είλαη έλα ρνληξό θαη καθξύ ξνύρν. Σν
θνξάκε ηνλ ρεηκώλα πάλσ από ηα ξνύρα καο γηα λα
πξνζηαηεπόκαζηε από ην θξύν.
♫ παι-ην  „ηα ξνύρα‟
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πάλα ------------------------------------------------- παλεγύξη--

α
β
 Πάλεο θνξάλε ηα κσξά γηα λα κε ιεξώλνπλ ηα
ξνύρα ηνπο, όηαλ ηα θάλνπλ πάλσ ηνπο. ♫ πά-λα
γ
δ
παλάθξηβνο, παλάθξηβε, παλάθξηβν επίζεην
ε
(παλάθξηβνη, παλάθξηβεο, παλάθξηβα)
 Λέκε όηη θάηη είλαη παλάθξηβν, όηαλ θνζηίδεη
δ
πνιιά ρξήκαηα γηα λα ην αγνξάζεηο.
ε
 πάκθζελνο ♫ πα-λά-θξη-βνο
ζ
παλέμππλνο, παλέμππλε, παλέμππλν επίζεην
η
(παλέμππλνη, παλέμππλεο, παλέμππλα)
θ
 «Ο Κώζηαο είλαη παλέμππλν παηδί» είπε ε
ι
δαζθάια ζηνλ θύξην Γηάλλε. Δίλαη πνιύ έμππλνο.
κ
♫ πα-λέ-μπ-πλνο
λ
παλεπηζηήκην [ην] νπζηαζηηθό (παλεηηζηήκηα)
μ
 ην παλεηηζηήκην κπνξνύλ λα ζπνπδάζνπλ
θάπνηα επηζηήκε νη καζεηέο πνπ ηειεηώλνπλ ην
ν
ιύθεην.  Ο θύξηνο Γηάλλεο πήγε ζην παλεπηζηήκην
π

πάλα [ε] νπζηαζηηθό (πάλεο)

θαη ζπνύδαζε αξρηηέθηνλαο. ♫ πα-λε-πη-ζηή-κη-ν

ξ
παλέξη [ην] νπζηαζηηθό (παλέξηα)
ζ
 Σν παλέξη είλαη έλα θαιάζη. Μ‟ απηό κεηαθέξνπκε
η
ηξόθηκα. ♫ πα-λέ-ξη
π
παλεγύξη [ην] νπζηαζηηθό (παλεγύξηα)
θ
 ‟ έλα παλεγύξη γηνξηάδνπκε όινη καδί ηελ εκέξα
ρ
ηεο γηνξηήο ελόο αγίνπ γιεληώληαο θαη
ς
- Αλ βάισ ην παλ- πξηλ από ην έμππλνο, πνηα ιέμε
θηηάρλσ; …………………………………………………… σ
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--- παλί ------------------------------------------------------- παλό
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δηαζθεδάδνληαο.
 Παλεγύξη ιέκε θαη θάζε δηαζθέδαζε πνπ έρεη
πνιύ θόζκν θαη πνιύ ζόξπβν.
 γιέληη ♫ πα-λε-γύ-ξη

παλί [ην] νπζηαζηηθό (παληά)

 Σν παλί είλαη έλα θνκκάηη ύθαζκα. πλήζσο κ‟
απηό μεζθνλίδνπκε.  Σν θαινθαίξη ν Κώζηαο
θνξάεη πάληλα παπνύηζηα.
 Παληά έρνπλ θαη κεξηθά πινία γηα λα θηλνύληαη κε
ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ.
 Ζ Αζελά έγηλε ζαλ ην παλί, όηαλ θαηάιαβε πσο
έραζε ηε Ρνδαιία. Έραζε ην ρξώκα ηεο. ♫ πα-λί

παληθόο [ν] νπζηαζηηθό

 ηαλ είκαζηε ζε παληθό ή καο πηάλεη παληθόο,
αηζζαλόκαζηε κεγάιν θόβν θαη θάλνπκε πξάγκαηα
ρσξίο λα ζθεθηόκαζηε.  ςπρξαηκία ♫ πα-λη-θόο

παλό [ην] νπζηαζηηθό
 Σν παλό είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη ύθαζκα, ραξηί
ή πιαζηηθό πνπ πάλσ ηνπ είλαη γξακκέλα
ζπλζήκαηα ή δηαθεκίζεηο. Σν παλό είλαη
θξεκαζκέλν ςειά ζε ηνίρν ή αλάκεζα ζε θνιόλεο ή
ζηεξίδεηαη ζε κεγάια μύια πνπ θξαηνύλ ζηα ρέξηα
ηνπο δηαδεισηέο. ♫ πα-λό
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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παλνπιία ------------------------------------ παληνπσιείν-- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

παλνπιία [ε] νπζηαζηηθό (παλνπιίεο)
 Παλνπιία θνξνύζαλ νη ζηξαηηώηεο πνιύ παιηά
ζηελ Αξραία Διιάδα θαη ζην Βπδάληην γηα λα
πξνζηαηεύνληαη από ηα όπια ησλ ερζξώλ.
♫ πα-λν-πιί-α

παληειόλη [ην] νπζηαζηηθό (παληειόληα)
 Σν παληειόλη είλαη έλα ξνύρν πνπ θαιύπηεη ην
ζώκα από ηα πόδηα καο κέρξη ηε κέζε καο. Σν
θνξνύλ νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο.
♫ πα-ληε-ιό-λη  „ηα ξνύρα‟

παληδάξη [ην] νπζηαζηηθό (παληδάξηα)
 Σν παληδάξη είλαη έλα θόθθηλν θπηό πνπ
θπηξώλεη θάησ από ηε γε θαη ηξώγεηαη
βξαζηό ζαλ ζαιάηα. ♫ πα-ληδά-ξη

παληνπσιείν [ην] νπζηαζηηθό (παληνπσιεία)
 Σν παληνπσιείν είλαη έλα κηθξό, ζπλήζσο,
καγαδί πνπ πνπιάεη ηξόθηκα θαη άιια είδε πξώηεο
αλάγθεο.  κίλη κάξθεη  Ο θύξηνο Γεκήηξεο
πνπ έρεη ην παληνπσιείν είλαη παληνπώιεο.
♫ πα-λην-πσ-ιεί-ν
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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--- παληνπώιεο ------------------------------------ παμηκάδη
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παληνπώιεο [ν] νπζηαζηηθό (παληνπώιεδεο)
 παληνπσιείν

παληόθια [ε] νπζηαζηηθό (παληόθιεο)

 Σηο παληόθιεο ηηο θνξάο κέζα ζην ζπίηη γηα λα
είλαη μεθνύξαζηα θαη δεζηά ηα πόδηα ζνπ.
♫ πα-ληό-θια  „ηα ξνύρα‟

παληξεύσ, παληξεύνκαη ξήκα (πάληξεςα, ζα

παληξέςσ)
 ηαλ έλαο άλδξαο θαη κία γπλαίθα παληξεύνληαη,
θάλνπλ κεηαμύ ηνπο γάκν θαη γίλνληαη αληξόγπλν.
 Ζ ζεία Καηεξίλα είλαη παληξεκέλε κε ηνλ ζείν
ηακάηε. ♫ πα-ληξεύ-σ Γεο γάκνο

πάλσ επίξξεκα

 ηαλ θάηη βξίζθεηαη πάλσ, βξίζθεηαη ςειά ζε
ζρέζε κε θάηη άιιν.  Ζ Αζελά θνίηαμε πάλσ από
ην θεθάιη ηεο, ζηα πην ςειά ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο.
Σα βηβιία πνπ ήζειε ήηαλ πάλσ πάλσ.
 ηαλ θάηη βξίζθεηαη πάλσ ζε θάηη άιιν, είλαη
ξ αθνπκπηζκέλν ζ‟ απηό θαη θαιύπηεη έλα κηθξό
ζ ή κεγάιν κέξνο ηνπ.  Ζ Αζελά έβαιε
η ηελ ηζάληα ηεο πάλσ ζε κία θαξέθια.
 θάησ ♫ πά-λσ - Λέκε θαη επάλσ.

π
Η θνύθια είλαη πάλσ ζην θξεβάηη θαη
θ
ην απηνθηλεηάθη θάησ από ην θξεβάηη.
ρ
ς παμηκάδη [ην] νπζηαζηηθό (παμηκάδηα)
 Σν παμηκάδη είλαη ςσκί πνπ ην έρνπκε ςήζεη γηα
σ δεύηεξε θνξά, ώζηε λα μεξαζεί. ♫ πα-μη-κά-δη
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παπαγάινο --------------------------------------- πάπισκα--

παπαγάινο [ν] νπζηαζηηθό (παπαγάινη)

 Ο παπαγάινο είλαη έλα πνπιί κε πνιύρξσκα
θηεξά πνπ κπνξεί λα δήζεη κέζα ζε θινπβί
θνληά ζηνλ άλζξσπν. Μεξηθνί παπαγάινη
καζαίλνπλ λα επαλαιακβάλνπλ ιέμεηο
αθνύγνληαο ηνπο αλζξώπνπο.
 Ζ δαζθάια δήηεζε από ηνπο καζεηέο ηεο λα κελ
παπαγαιίδνπλ ην κάζεκα, αιιά λα ην ιέλε κε δηθά
ηνπο ιόγηα. ♫ πα-πα-γά-ινο

παπαξνύλα [ε] νπζηαζηηθό (ηαηαξνύλεο)

 Ζ παπξνύλα είλαη έλα θόθθηλν ινπινύδη κε ιεπηό
καύξν θνηζάλη πνπ αλζίδεη ηελ άλνημε καδί κε ηηο
καξγαξίηεο. ♫ πα-πα-ξνύ-λα  „ηα ινπινύδηα‟

παπάο [ν] νπζηαζηηθό (παπάδεο)

 Ο παπάο είλαη απηόο πνπ θάλεη ηε Θεία
Λεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία. Σα ξνύρα ηνπ ηα ιέκε
ξάζα.  ηεξέαο ♫ πα-πάο

πάπηα [ε] νπζηαζηηθό (πάπηεο)
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 Ζ πάπηα είλαη έλα πνπιί πνπ δεη θνληά ζην λεξό θη ξ
έρεη πιαηύ ξάκθνο. Έρεη πόδηα ζαλ πηεξύγηα γηα λα ζ
θνιπκπάεη γξήγνξα.
η
 Λέκε όηη θάπνηνο θάλεη ηελ πάπηα, όηαλ θάλεη πσο
π
δελ θαηαιαβαίλεη. ♫ πά-πηα  „ην αγξόθηεκα‟

πάπισκα [ην] νπζηαζηηθό (παπιώκαηα)

 Με ην πάπισκα ζθεπαδόκαζηε ηνλ ρεηκώλα,
όηαλ έρεη πνιύ θξύν. Σν πάπισκα
είλαη καιαθό θαη γεκηζκέλν ζπλήζσο
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κε πνύπνπια ή βακβάθη. ♫ πά-πισ-κα

παπνύηζη [ην] νπζηαζηηθό (παπνύηζηα)

 Σα παπνύηζηα ηα θνξάκε ζηα πόδηα καο γηα λα
πξνζηαηεπόκαζηε, όηαλ πεξπαηάκε, ηξέρνπκε ή
θάλνπκε γπκλαζηηθή. ♫ πα-πνύ-ηζη  „ηα ξνύρα‟

παππνύο [ν] νπζηαζηηθό (παππνύδεο)

 Ο παππνύο είλαη ν παηέξαο ηνπ κπακπά ζνπ ή
ηεο κακάο ζνπ. ♫ παπ-πνύο  „ε νηθνγέλεηα‟

παξάβαζε [ε] νπζηαζηηθό (παξαβάζεηο)
 Κάλεηο κία παξάβαζε, όηαλ δελ ππαθνύο ζ‟ έλα
λόκν ή ζ‟ έλαλ θαλόλα.  ηαλ πεξλάκε ηνλ δξόκν
κε θόθθηλν, θάλνπκε κία ζνβαξή θη επηθίλδπλε
παξάβαζε.  ηαλ έλαο νδεγόο πεξλάεη ηνλ δξόκν
κε θόθθηλν, είλαη παξαβάηεο. ♫ πα-ξά-βα-ζε

παξαβάηεο [ν], [ε] νπζηαζηηθό

(παξαβάηεο, παξαβάηηδεο)  παξάβαζε

παξαγγειία [ε] νπζηαζηηθό (παξαγγειίεο)

 ηαλ δίλεηο κία παξαγγειία, δεηάο από θάπνηνλ
λα θάλεη θάηη.  Πξηλ θύγεη ε θπξία Μαξγαξίηα
άθεζε παξαγγειία ζηα παηδηά λα ηαθηνπνηήζνπλ
ηα δσκάηηά ηνπο.
 ηαλ δίλεηο παξαγγειία ζ‟ έλα εζηηαηόξην ή έλα
δαραξνπιαζηείν, ιεο ζηνλ ζεξβηηόξν ηη ζέιεηο λα
ζνπ θέξεη.
 ηαλ ηξώκε ζε ηαβέξλα, παξαγγέιλνπκε απηό
πνπ ζέινπκε λα θάκε. ♫ πα-ξαγ-γε-ιί-α
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παξαγγέιλσ --------------------------------------- παξάγσ--

α
β
(παξάγγεηια, ζα παξαγγείισ)  παξαγγειία
γ
παξαγεκίδσ ξήκα (παξαγέκηζα, ζα παξαγεκίζσ) δ
 ηαλ παξαγεκίδεηο θάηη, ην γεκίδεηο πνιύ
ε
πεξηζζόηεξν απ‟ ό,ηη πξέπεη.  «Κώζηα, κελ
δ
παξαγεκίδεηο ηελ ηζάληα ζνπ κε βηβιία, γηαηί ζα
ζθηζηεί» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.  παξαγέκηζκα
ε
♫ πα-ξα-γε-κί-δσ
ζ
η
παξάγθα [ε] νπζηαζηηθό (παξάγθεο)
θ
 Ζ παξάγθα είλαη έλα κηθξό πξόρεηξν
ζπηηάθη, θηηαγκέλν από μύιν θαη άιια
ι
πιηθά.  «Ξέξεηο πνύ είλαη ε παξάγθα
κ
ηνπ Καξαγθηόδε;» ξώηεζε ν Μπαξκπα-Γηώξγνο
λ
έλαλ πεξαζηηθό.  θαιύβα ♫ πα-ξά-γθα
μ
παξαγσγή [ε] νπζηαζηηθό (παξαγσγέο)
ν
 παξάγσ
π

παξαγγέιλσ θαη παξαγγέισ ξήκα

παξαγσγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (παξαγσγνί)

ξ
 παξάγσ
ζ
η
παξάγσ, παξάγνκαη ξήκα (παξήγαγα, ζα
παξαγάγσ)
π
 ηαλ έλα εξγνζηάζην παξάγεη θάηη, θηηάρλεη θάηη
θ
ζε κεγάιεο πνζόηεηεο.  Ζ ηάμε ηνπ Κώζηα
ρ
Ο παηέξαο ηνπ παηέξα ζνπ θξύβεηαη ζηελ
ς
πξνεγνύκελε ζειίδα. Μπνξείο λα βξεηο πνηνο είλαη;
σ
………………………………………………………………
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--- παξάδεηγκα -------------------------------παξαδέρνκαη
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επηζθέθηεθε έλα εξγνζηάζην πνπ παξάγεη
ζνθνιάηεο.  θηηάρλσ, βγάδσ
 ηαλ έλα κέξνο παξάγεη θάηη, είλαη γλσζηό γηα
θάπνην πξντόλ πνπ βγάδεη.  Ζ Καιακάηα
παξάγεη ειηέο θαη ιάδη. Έρεη κεγάιε παξαγσγή
ιαδηνύ.  ηε ιατθή αγνξά ππάξρνπλ πνιινί
παξαγσγνί πνπ πνπιάλε θξνύηα, ληνκάηεο,
παηάηεο θαη ιαραληθά. ♫ πα-ξά-γσ

παξάδεηγκα [ην] νπζηαζηηθό (παξαδείγκαηα)
 ηαλ δίλνπκε έλα παξάδεηγκα γηα κία ιέμε ζην
«ζην ιεμηθό ζνπ», θηηάρλνπκε κία πξόηαζε κ‟ απηή
ηε ιέμε γηα λα ζε βνεζήζνπκε λα θαηαιάβεηο πνηα
είλαη ε ζεκαζία ηεο θαη πώο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
γιώζζα.
 Ζ Διέλε δίλεη πάληα ην θαιό παξάδεηγκα:
ζεθώλεηαη ζην ιεσθνξείν γηα λα θαζίζνπλ νη
κεγαιύηεξνη. ♫ πα-ξά-δεηγ-κα

παξάδεηζνο [ν] νπζηαζηηθό (παξάδεηζνη)
 ηνλ παξάδεηζν έβαιε ν Θεόο ηνλ Αδάκ θαη ηελ
Δύα λα δήζνπλ. Δίλαη έλα νλεηξεκέλν κέξνο πνπ εθεί
πάλε όινη νη θαινί άλζξσπνη κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπο.
 θόιαζε
 Παξάδεηζν ιέκε θη έλα όκνξθν κέξνο.
 ηαλ θάηη είλαη παξαδεηζέλην, είλαη πνιύ όκνξθν.
♫ πα-ξά-δεη-ζνο

παξαδέρνκαη ξήκα (παξαδέρηεθα, ζα

παξαδερηώ)
 Ζ Αζελά δελ ήζειε λα παξαδερηεί όηη ε Ρνδαιία
38 / 320

παξαδίλσ ------------------------------------- παξαζεξίδσ--

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
παξαδίλσ θαη παξαδίδσ, παξαδίλνκαη ξήκα
ζ
(παξέδσζα, ζα παξαδώζσ)
 Ζ δνπιεηά ηνπ ηαρπδξόκνπ είλαη λα παξαδίλεη
η
γξάκκαηα θαη ε δνπιεηά ηνπ δαζθάινπ λα παξαδίδεη θ
καζήκαηα.
ι
 ηαλ θάπνηνο παξαδίλεηαη ζε θάπνηνλ ερζξό,
κ
ηνλ αθήλεη λα ηνλ πηάζεη.  ηαλ θάπνηνο δελ
πξνζέρεη ζηελ παξάδνζε ελόο καζήκαηνο, δελ
λ
πξνζέρεη ζην κάζεκα. ηαλ θάπνηνο θξαηάεη ηηο
μ
παξαδόζεηο ελόο ηόπνπ, θξαηάεη ηα έζηκα πνπ
ν
πεξλνύλ από γεληά ζε γεληά. Δίλαη παξαδνζηαθόο.
♫ πα-ξα-δί-λσ
π
ράζεθε. Γελ ην δερόηαλ, δε ζπκθσλνύζε.
 Ο Κώζηαο δελ παξαδέρεηαη ηνλ Νίθν γηα αξρεγό
ηεο νκάδαο ζην πνδόζθαηξν. Ννκίδεη όηη ν Νίθνο
δελ είλαη άμηνο γηα αξρεγόο.
 Ο Ίγθιη παξαδέρηεθε ηειηθά όηη απηόο έζπαζε ην
ηδάκη ηνπ θπξίνπ Μηράιε. Σν νκνιόγεζε.
 αξλνύκαη ♫ πα-ξα-δέ-ρν-καη

παξάδνζε [ε] νπζηαζηηθό (παξαδόζεηο)
 παξαδίλσ

παξαζεξίδσ ξήκα (παξαζέξηζα,

ζα παξαζεξίζσ)
 ηαλ παξαζεξίδεηο θάπνπ, πεξλάο
ηηο θαινθαηξηλέο ζνπ δηαθνπέο
ζ‟ έλα κέξνο.  Σν θαινθαίξη
ζηα ειιεληθά λεζηά ππάξρνπλ πάξα πνιινί
παξαζεξηζηέο. ♫ πα-ξα-ζε-ξί-δσ
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--- παξαζεξηζηήο -------------------------------- παξαθαιώ
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παξαζεξηζηήο [ν], [ε] νπζηαζηηθό

(παξαζεξηζηέο, παξαζεξίζηξηεο)  παξαζεξίδσ

παξάζπξν [ην] νπζηαζηηθό (παξάζπξα)

 Από ην παξάζπξν ηεο αίζνπζαο κπαίλεη ην θσο
ηνπ ήιηνπ. Σα παξάζπξα έρνπλ ηδάκη, θη έηζη βιέπεηο
έμσ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Παξάζπξα έρνπλ ηα
θηίξηα θαη η‟ απηνθίλεηα γηα λα κπαίλεη αέξαο θαη
θσο.  Κάζε βξάδπ θιείλνπκε ηα παξαζπξόθπιια
ηνπ ζπηηηνύ καο γηα λα κε κπαίλεη θσο θαη λα
κπνξνύκε λα θνηκεζνύκε.  παληδνύξη
♫ παξά-ζπ-ξν  „ην ζπίηη‟

παξαζπξόθπιιν [ην] νπζηαζηηθό
(παξαζπξόθπιια)  παξάζπξν

παξαίηεζε [ε] νπζηαζηηθό (παξαηηήζεηο)
 παξαηηνύκαη

παξαηηνύκαη ξήκα (παξαηηήζεθα,

ζα παξαηηεζώ)
 ηαλ παξαηηείζαη από ηε δνπιεηά ζνπ, ζηακαηάο
λα δνπιεύεηο, γηαηί έηζη απνθάζηζεο.  Ο
κπακπάο ηνπ Νίθνπ παξαηηήζεθε από ηε δνπιεηά
ηνπ, γηαηί βξήθε αιινύ θαιύηεξε.  Ζ παξαίηεζή
ηνπ ήηαλ γηα θαιό. ♫ πα-ξαη-ηνύ-καη

παξαθαιώ θαη παξαθαιάσ ξήκα (παξαθάιεζα,
ζα παξαθαιέζσ)
 ηαλ παξαθαιάο, δεηάο κ‟ επγεληθό ηξόπν λα
ζνπ θάλνπλ κία ράξε.  Ο Κώζηαο παξαθάιεζε
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παξαθάησ -------------------------------- παξαθνινπζώ-ηελ Αζελά λα ηνλ βνεζήζεη λα ηαθηνπνηήζεη ην
δσκάηηό ηνπ.
 ηαλ θάπνηνο ζνπ ιέεη «Δπραξηζηώ», απαληάο
«Παξαθαιώ». ♫ πα-ξα-θα-ιώ

παξαθάησ επίξξεκα
 «Θα ζε πεξηκέλσ παξαθάησ ζην πάξθν» είπε ε
Αζελά ζηελ Διέλε. Λίγν πην θάησ.  παξαπάλσ
 «Καη ηη γίλεηαη παξαθάησ ζην παξακύζη, ζείε
Αιέθν;» ξώηεζε έθπιεθηνο ν Κώζηαο. Ση γίλεηαη
κεηά, ζηε ζπλέρεηα; ♫ πα-ξα-θά-ησ

παξαθνινύζεζε [ε] νπζηαζηηθό
(παξαθνινπζήζεηο)  παξαθνινπζώ

παξαθνινπζώ, παξαθνινπζνύκαη ξήκα
(παξαθνινύζεζα, ζα παξαθνινπζήζσ)
 Από ηόηε πνπ νη θιέθηεο κπήθαλ ζην καγαδί ηνπ
θπξίνπ Γεκήηξε, εθείλνο ζπλέρεηα λνκίδεη πσο
θάπνηνο ηνλ παξαθνινπζεί. Πσο θάπνηνο ηνλ
αθνινπζεί από θνληά γηα λα δεη πνύ πάεη θαη ηη
θάλεη.
 ηαλ παξαθνινπζείο θάπνηνλ, πξνζέρεηο ηη θάλεη
θαη ηη ιέεη.  Ζ Διέλε παξαθνινπζεί κε πνιύ
ελδηαθέξνλ ηε δαζθάια ηεο, όηαλ θάλεη κάζεκα.
 παξαθνινύζεζε ♫ πα-ξα-θν-ινπ-ζώ
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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--- παξαιείπσ ------------------------------------ παξαθαιώ
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παξαιείπσ ξήκα (παξέιεηςα, ζα παξαιείςσ)

 ηαλ παξαιείπεηο θάηη, μερλάο λα θάλεηο θάηη πνπ
έπξεπε.  Ο Κώζηαο παξέιεηςε λα πεη ζηελ
κεηέξα ηνπ όηη ζ‟ αξγνύζε λα γπξίζεη θη εθείλε
αλεζύρεζε. ♫ πα-ξα-ιεί-πσ

παξαιία [ε] νπζηαζηηθό (παξαιίεο)

 Ζ παξαιία είλαη ην θνκκάηη ηεο ζηεξηάο πνπ είλαη
δίπια ζηε ζάιαζζα θη έρεη ζπλήζσο άκκν.
 αθξνζαιαζζηά, αθξνγηαιηά  παξαιηαθόο
♫ πα-ξα-ιί-α

παξαιίγν επίξξεκα

 «Άξγεζα λα μππλήζσ ην πξσί θαη παξαιίγν λα
ράζσ ην πινίν» είπε ν ζείνο Σάθεο. Λίγν αθόκε θαη
ζα ην έραλα. ♫ πα-ξα-ιί-γν

παξάιιεινο, παξάιιειε, παξάιιειν επίζεην

(παξάιιεινη, παξάιιειεο, παξάιιεια)
 Οη γξακκέο ηνπ ηξέλνπ είλαη παξάιιειεο κεηαμύ
ηνπο, δειαδή είλαη ε κία δίπια ζηελ άιιε θαη πάληα
ξ ζε ίζε απόζηαζε.  Ο Κώζηαο παξαηήξεζε όηη
ηα θαιώδηα ηνπ ξεύκαηνο πάλσ ζηηο θνιόλεο
ζ
είλαη παξάιιεια.
η ♫ πα-ξάι-ιε-ινο

π
θ
ρ
ς
σ

παξάινγνο, παξάινγε, παξάινγν επίζεην

(παξάινγνη, παξάινγεο, παξάινγα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη παξάινγνο, δελ είλαη ινγηθόο,
ζθέθηεηαη θαη θάλεη πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη
παξάμελα ζηνπο άιινπο. Κάλεη παξάινγα
πξάγκαηα. ♫ πα-ξά-ιν-γνο
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παξακειώ --------------------------------------- παξακύζη --

παξακειώ, παξακεινύκαη ξήκα (παξακέιεζα,

ζα παξακειήζσ)
 ηαλ παξακειείο θάπνηνλ ή θάηη, δελ
ελδηαθέξεζαη θαη δελ αζρνιείζαη καδί ηνπο.
 Ζ Αζελά παξακέιεζε ηα καζήκαηά ηεο ηνλ
ηειεπηαίν θαηξό. «Θα θηαίεη πνπ έραζε ηε Ρνδαιία»
ζθέθηεθε ε δαζθάια ηεο. ♫ πα-ξα-κε-ιώ

παξάκεξα επίξξεκα  παξακεξίδσ
παξακεξίδσ ξήκα (παξακέξηζα, ζα
παξακεξίζσ)
 «Παξακέξηζε ιίγν λα πεξάζσ!» θώλαμε ε Αζελά
ζηνλ Νίθν. Κάλε ζηελ άθξε!  Σν ζπίηη ηνπ ζείνπ
Αιέθνπ είλαη ιίγν παξάκεξα, ζηελ άθξε ηνπ
ρσξηνύ. ♫ πα-ξα-κε-ξί-δσ

παξακπζάο [ν], παξακπζνύ [ε] νπζηαζηηθό
(παξακπζάδεο, παξακπζνύδεο)  παξακύζη

παξακύζη [ην] νπζηαζηηθό (παξακύζηα)

 Σα παξακύζηα είλαη θαληαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ
δηαβάδνπκε ή δηεγνύκαζηε ζηα παηδηά γηα λα
πεξάζνπλ επράξηζηα ηελ ώξα ηνπο.  «Ζ Υηνλάηε
θαη νη επηά λάλνη» είλαη ην αγαπεκέλν παξακύζη
ηεο Αζελάο.  Οη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο είλαη
νη θαιύηεξνη παξακπζάδεο ησλ παηδηώλ. Λέλε ηηο
θαιύηεξεο ηζηνξίεο. ηαλ θάπνηνο είλαη πνιύ
όκνξθνο, ιέκε όηη έρεη παξακπζέληα νκνξθηά, γηαηί
είλαη ζαλ λα βγήθε από παξακύζη.
♫ πα-ξα-κύ-ζη  „ηα παξακύζηα‟
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--- ηα παξακύζηα ---------------------------------------------------
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κάγηζζα
πύξγνο

ζθνύπα

λεξάηδα
δξάθνο
ηδίλη

ιπρλάξη
ρηνλάηε
πηλόθην
ιύθνο

βαζίιηζζα

ηππόηεο
βαζηιηάο
γνξγόλα
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παξαλνκία -------------------------------------- παξάμελνο --

παξαλνκία [ε] νπζηαζηηθό (παξαλνκίεο)
 παξάλνκνο

παξάλνκνο, παξάλνκε, παξάλνκν επίζεην

(παξάλνκνη, παξάλνκεο, παξάλνκα)
 ηαλ θάηη είλαη παξάλνκν, δε ζπκθσλεί κε ηνπο
λόκνπο θαη γη‟ απηό ηηκσξείηαη.  Σν παξθάξηζκα
ησλ απηνθηλήησλ ζηα πεδνδξόκηα είλαη παξάλνκν.
 Παξάλνκν ιέκε θη απηόλ πνπ παξαβηάδεη ηνπο
λόκνπο.  Οη θιέθηεο είλαη παξάλνκνη.
 λόκηκνο  ηαλ θάπνηνο είλαη παξάλνκνο,
παξαλνκεί, θάλεη παξαλνκίεο. ♫ πα-ξά-λν-κνο

παξαλνκώ ξήκα (παξαλόκεζα, ζα
παξαλνκήζσ)  παξάλνκνο

παξαλπθάθη [ην] νπζηαζηηθό (παξαλπθάθηα)
 Σν παξαλπθάθη είλαη ην κηθξό παηδί, αγόξη ή
θνξίηζη πνπ πεγαίλεη καδί κε ηε λύθε ζηελ
εθθιεζία θξαηώληαο ηελ νπξά ηνπ λπθηθνύ ηεο.
 λύθε ♫ πα-ξα-λπ-θά-θη

παξαμεληά [ε] νπζηαζηηθό (παξαμεληέο)
 παξάμελνο

παξάμελνο, παξάμελε, παξάμελν επίζεην

(παξάμελνη, παξάμελεο, παξάμελα)
 ηαλ θάπνηνο ή θάηη είλαη παξάμελν, δελ είλαη
ζπλεζηζκέλν θαη καο πξνθαιεί έθπιεμε.
 Ζ Αζελά αγόξαζε έλα παξάμελν θαπέιν κε
πνιιά ρξώκαηα.  πεξίεξγνο, αζπλήζηζηνο
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--- παξαπάλσ ------------------------------------- παξάπνλν

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π

 ηαλ θάπνηνο είλαη παξάμελνο, είλαη αλάπνδνο
θαη είλαη δύζθνιν λα ηνλ θαηαιάβνπκε.
 πεξίεξγνο, ηδηόηξνπνο  Ο Νίθνο
παξαμελεύηεθε πνπ ν Κώζηαο δελ ήζειε λα πάεη
γηα κπάια. «Ση παξαμεληέο είλαη απηέο!», ζθέθηεθε.
Ση πεξίεξγα πξάγκαηα. ♫ πα-ξά-με-λνο

παξαπάλσ επίξξεκα

 «Πξέπεη λ‟ αλέβεηο παξαπάλσ ζηε ζθάια γηα λα
θηάζεηο ην βηβιίν από ην ηειεπηαίν ξάθη ηεο
βηβιηνζήθεο» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά.
Λίγν πην πάλσ.  παξαθάησ ♫ πα-ξα-πά-λσ

παξαπαηώ θαη παξαπαηάσ ξήκα (παξαπάηεζα,

ζα παξαπαηήζσ)
 ηαλ παξαπαηάο, κπεξδεύεηο ηα βήκαηά ζνπ.
πρλά παξαπαηάεη θάπνηνο πνπ είλαη θνπξαζκέλνο
ή κεζπζκέλνο.  ζηξαβνπαηώ ♫ πα-ξα-πα-ηώ

παξαπέξα επίξξεκα

 «Πεγαίλεηε λα παίμεηε κπάια παξαπέξα κε
ξ ραιάζεηε ηα ινπινύδηα κνπ κε ηε κπάια ζαο!»
θώλαμε ν θύξηνο Μηράιεο ζηα παηδηά. Λίγν πην
ζ πέξα. ♫ πα-ξα-πέ-ξα

η
π
θ
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παξαπνληέκαη ξήκα (παξαπνλέζεθα,
ζα παξαπνλεζώ)  παξάπνλν

παξάπνλν [ην] νπζηαζηηθό (παξάπνλα)

 ηαλ έρεηο παξάπνλν, είζαη ιππεκέλνο, γηαηί θάηη
πνπ πεξίκελεο δελ έγηλε ή γηαηί νη άιινη δε ζνπ
δίλνπλ ζεκαζία.
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παξαζέξλσ ------------------------------------ παξαηεξώ--

α
β
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δ
παξαζέξλσ θαη παξαζύξσ, παξαζύξνκαη ξήκα
ε
(παξέζπξα, ζα παξαζύξσ)
ζ
 ηαλ θπζάεη δπλαηόο αέξαο ζηε ζάιαζζα θαη
παξαζέξλεη κία βάξθα ζηα βαζηά, ηελ ηξαβάεη κε
η
νξκή πξνο ηα κέζα.  Ο αέξαο παξέζπξε όια ηα
θ
θύιια πνπ είραλ πέζεη θαη ηα κάδεςε κπξνζηά ζηελ
ι
πόξηα ηνπ θπξίνπ Μηράιε.
 «Μακά, ζπγλώκε πνπ ζνπ έθξπςα πσο ζα πάσ
κ
λα παίμσ κπάια. Με παξέζπξε ε Αζελά» είπε ν
λ
Κώζηαο. Μ‟ έπεηζε ε Αζελά λα ην θάλσ.
μ
♫ πα-ξα-ζύ-ξσ
ν
παξάζηαζε [ε] νπζηαζηηθό
π
(παξαζηάζεηο)
 ηαλ όκσο θάλεηο παξάπνλα ζε θάπνηνλ, ηνπ ιεο
όηη έθαλε θάηη πνπ δελ έπξεπε ή δε ζνπ άξεζε.
Γειαδή παξαπνληέζαη.  Ο θύξηνο Μηράιεο έθαλε
παξάπνλα ζηελ θπξία Μαξγαξίηα όηη ηα παηδηά
κπαίλνπλ ζηνλ θήπν ηνπ.  ιν παξαπνληέηαη.
♫ πα-ξά-πν-λν

ξ
ζ
η
παξαηήξεζε [ε] νπζηαζηηθό (παξαηεξήζεηο)
π
 παξαηεξώ
θ
παξαηεξώ ξήκα (παξαηήξεζα, ζα παξαηεξήζσ) ρ
ς
 ηαλ παξαηεξείο θάηη, ην θνηηάο κε πνιιή
πξνζνρή.  Ζ Αζελά παξαηεξνύζε πώο ν θύξηνο σ
 Ζ παξάζηαζε είλαη έλα ζεαηξηθό
έξγν πνπ παξνπζηάδεη κία νκάδα
εζνπνηώλ. ♫ πα-ξά-ζηα-ζε
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--- παξαηώ ---------------------------------------- παξαρσξώ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π

Μηράιεο θάξθσλε ηηο ζαλίδεο. Παξαθνινπζνύζε.
Ο Κώζηαο παξαηήξεζε όηη θάηη είρε αιιάμεη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θπξίνπ Μηράιε. Σν θαηάιαβε.
 ηαλ παξαηεξείο θάπνηνλ, ηνπ ιεο ηη δελ θάλεη
ζσζηά. Σνπ θάλεηο παξαηήξεζε.  παξαηήξεζε
♫ πα-ξα-ηε-ξώ

παξαηώ θαη παξαηάσ, παξαηηέκαη ξήκα

(παξάηεζα, ζα παξαηήζσ)
 ηαλ παξαηάο θάηη, ην αθήλεηο εθεί
πνπ είλαη ρσξίο λα ελδηαθέξεζαη γη‟ απηό.
Σν αθήλεηο παξαηεκέλν.  Ο Κώζηαο παξάηεζε
ηα παηρλίδηα ηνπ ζην ζαιόλη θαη πήγε λα παίμεη
κπάια.
 «Γελ πξέπεη λα ηα παξαηάκε κε ηελ πξώηε
δπζθνιία!» είπε ε δαζθάια ζηελ Αζελά. Να
εγθαηαιείπνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο. ♫ πα-ξα-ηώ

παξαθπιάσ ξήκα (παξαθύιαμα, ζα

παξαθπιάμσ)
 ηελ ηαηλία πνπ έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα νη
ξ αζηπλνκηθνί παξαθύιαμαλ πίζσ από ηελ πόξηα θη
έπηαζαλ ηνπο θιέθηεο. Ήηαλ θξπκκέλνη θαη πεξίκελαλ
ζ ηνπο θιέθηεο.  παξακνλεύσ ♫ πα-ξα-θπ-ιά-σ

η
π
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παξαρσξώ, παξαρσξνύκαη ξήκα (παξαρώξεζα,

ζα παξαρσξήζσ)
 ηαλ παξαρσξείο θάηη πνπ έρεηο ζε θάπνηνλ, ηνπ
επηηξέπεηο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη.  Ζ Διέλε
παξαρώξεζε ηε ζέζε ηεο ζην ιεσθνξείν ζ‟ έλαλ
παππνύ.  πξνζθέξσ, δίλσ  παξαρώξεζε
♫ πα-ξα-ρσ-ξώ
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παξδαιόο ---------------------------------------- παξεμεγώ--

α
β
(παξδαινί, παξδαιέο, παξδαιά)
γ
 ηαλ θάηη είλαη παξδαιό, έρεη πνιιά θη έληνλα
ρξώκαηα.  Ο θιόνπλ θνξάεη παξδαιά ξνύρα.
δ
 κνλόρξσκνο ♫ παξ-δα-ιόο
ε
δ
παξέα [ε] νπζηαζηηθό (παξέεο)
 Ζ παξέα καο είλαη νη θίινη καο. Μ‟ εθείλνπο
ε
παίδνπκε. Μ‟ εθείλνπο θάλνπκε παξέα.
ζ
 ζπληξνθηά ♫ πα-ξέ-α
η
παξέιαζε [ε] νπζηαζηηθό (παξειάζεηο)
θ
 ηελ Διιάδα θάλνπκε παξέιαζε γηα λα
ι
γηνξηάζνπκε ηελ εζληθή γηνξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ
κ
1940 θαη ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821. ♫ πα-ξέ-ια-ζε
λ
παξειζόλ [ην] νπζηαζηηθό
μ
 Σν παξειζόλ είλαη ν ρξόλνο πνπ έρεη πεξάζεη
ν
κέρξη ηώξα.
 ,ηη έγηλε ρζεο είλαη παξειζόλ.  παξόλ, κέιινλ π

παξδαιόο, παξδαιή, παξδαιό επίζεην

♫ πα-ξει-ζόλ

ξ
ζ
παξεμήγεζε [ε] νπζηαζηηθό) (παξεμεγήζεηο)
 παξεμεγώ
η
παξεμεγώ, παξεμεγνύκαη ξήκα (παξεμήγεζα, ζα π
θ
παξεμεγήζσ)
 ηαλ παξεμεγείζαη, πξνζβάιιεζαη από ηε
ρ
ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ.  Ο Κώζηαο
ς
παξεμεγήζεθε, όηαλ ν Νίθνο ηνλ θνξόηδεςε πνπ
δελ έβαιε γθνι ζηνλ ρζεζηλό αγώλα.  Μεηαμύ ησλ σ
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--- παξεγνξηά ------------------------------------ παξαρσξώ
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παηδηώλ έγηλε παξεμήγεζε αιιά ηώξα παίδνπλ
πάιη καδί. ♫ πα-ξε-με-γώ

παξεγνξηά [ε] νπζηαζηηθό (παξεγνξηέο)
 παξεγνξώ

παξεγνξώ, παξεγνξηέκαη ξήκα (παξεγόξεζα,

ζα παξεγνξήζσ)
 ηαλ παξεγνξείο θάπνηνλ πνπ είλαη ιππεκέλνο,
ηνπ κηιάο θαη πξνζπαζείο λα ηνλ θάλεηο λα
αηζζαλζεί θαιύηεξα.  Ζ Αζελά έιεγε αλέθδνηα
ζηνλ άξξσζην αδεξθό ηεο γηα παξεγνξηά κέρξη λα
γίλεη θαιά. ♫ πα-ξε-γν-ξώ

παξθάξηζκα [ην] νπζηαζηηθό (παξθαξίζκαηα)
 παξθάξσ

παξθάξσ ξήκα (πάξθαξηζα, ζα παξθάξσ)

 ηαλ ν παηέξαο ή ε κεηέξα ζνπ παξθάξεη ην
απηνθίλεην, ην αθήλεη θάπνπ όζν ρξόλν δελ ην
ρξεζηκνπνηεί.  ηαλ πεγαίλνπκε γηα ςώληα ζην
ζνύπεξ κάξθεη, αθήλνπκε ην απηνθίλεην ζην
ππόγεην πάξθηγθ πνπ ππάξρεη γηα ηνπο πειάηεο.
 γθαξάδ Σν παξθάξηζκα δελ είλαη πάληα εύθνιν,
γηαηί ν ρώξνο είλαη ζηελόο. Έμσ όκσο είλαη πην
δύζθνιν λα βξεηο πάξθηγθ. ♫ παξ-θά-ξσ

πάξθηγθ θαη πάξθηλ [ην] νπζηαζηηθό  παξθάξσ
πάξθν [ην] νπζηαζηηθό (πάξθα)

 Σν πάξθν είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη
γεο κε δέληξα, θπηά θαη ρώξνπο
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παξκπξίδ ------------------------------------- παξνπζηάδσ--

α
β
γ
παξκπξίδ [ην] νπζηαζηηθό»
 Σν παξκπξίδ ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ην κπξνζηηλό δ
ηδάκη ηνπ. ♫ παξ-κπξίδ
ε
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
δ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ε
παξνηκία [ε] νπζηαζηηθό (παξνηκίεο)
ζ
 Ζ παξνηκία είλαη κία αιήζεηα βγαικέλε από ηελ
η
πείξα ηεο δσήο ηνπ ιανύ. Να κία παξνηκία: «πνηνο
βηάδεηαη, ζθνληάθηεη». Ση ζέιεη λα πεη; ♫ πα-ξνη-κί-α θ
ι
παξόλ [ην] νπζηαζηηθό
κ
 Σν παξόλ είλαη ν ρξόλνο πνπ θπιάεη ηώξα.
 παξειζόλ, κέιινλ  παξνπζία, παξώλ ♫ πα-ξόλ λ
μ
παξνπζία [ε] νπζηαζηηθό (παξνπζίεο)
ν
 Ο δάζθαινο ειέγρεη θάζε κέξα ηηο παξνπζίεο ησλ
π
καζεηώλ ζηελ ηάμε γηα λα μέξεη πνηνο ιείπεη.
Διέγρεη ζηνλ θαηάινγν αλ βξίζθνληαη όινη νη
ξ
καζεηέο ζηελ ηάμε.  απνπζία  Ο Κώζηαο είλαη
ζ
παξώλ θάζε κέξα ζην κάζεκα. Γε ιείπεη πνηέ.
η
♫ πα-ξνπ-ζί-α
π
παξνπζηάδσ, ξήκα (παξνπζίαζα,
θ
ζα παξνπζηάζσ)
 ηαλ παξνπζηάδεηο θάηη, δείρλεηο θάηη ζε θάπνηνλ ρ
άιινλ.
ς
σ
Πεο κεξηθέο παξνηκίεο πνπ μέξεηο.
γηα παηρλίδη. Δθεί κπνξείο λα θάλεηο πεξίπαην θαη
λα παίμεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ. ♫ πάξ-θν
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--- παξνπζηαζηήο ------------------------------ παζπαιίδσ
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 Ο ππάιιεινο παξνπζίαζε ζηνλ θύξην Γηάλλε ηα
θαηλνύξηα απηνθίλεηα πνπ ππήξραλ ζην θαηάζηεκα.
 Ζ Ρνδαιία παξνπζηάζηεθε μαθληθά κπξνζηά
ζηελ Αζελά θη εθείλε ηξόκαμε. Δκθαλίζηεθε.
Ο θαίλνκαη  Οη παξνπζηαζηέο παξνπζηάδνπλ ηα
πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο. παξνπζίαζε
♫ πα-ξνπ-ζη-ά-δσ

ξ
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παξνύζεο, παξόληα)  παξνπζία

παξνπζηαζηήο [ν], παξνπζηάζηξηα [ε]

νπζηαζηηθό (παξνπζηαζηέο, παξνπζηάζηξηεο)
 παξνπζηάδσ

πάξηη [ην] νπζηαζηηθό»

 Πάξηη θάλεηο, όηαλ έρεηο ηε γηνξηή ή ηα γελέζιηά
ζνπ. Σόηε έξρνληαη νη θίινη ζνπ θαη δηαζθεδάδεηε
καδί ηξαγνπδώληαο θαη ρνξεύνληαο. ♫ πάξ-ηη
 „ην πάξηη‟
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

παξώλ, παξνύζα, παξόλ επίζεην (ηπαξόληεο,
παζαιείθσ, ηαξαιείθνκαη ξήκα (παζάιεηςα, ζα
παζαιείςσ)
 Ο Κώζηαο είρε παζαιείςεη ηε κπινύδα ηνπ κε
ζνθνιάηα. Σελ είρε δειαδή ιεξώζεη εδώ θη εθεί.
 παζάιεηκκα ♫ πα-ζα-ιεί-θσ

παζπαιίδσ ξήκα (παζπάιηζα, ζα παζπαιίζσ)
 ηαλ παζπαιίδεηο θάηη, ην ζθεπάδεηο κε ιεπηή
ζθόλε.
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πνπ θνξλ
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πνηήξη

θαιακάθη

θνπηάιη

παηαηάθηα

θαξακέιεο

ράκπνπξγθεξ

γηξιάληεο

----------------------------------------------------------- ην πάξηη--
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--- πάζηα ------------------------------------------------- παηάηα
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 H θπξία Μαξγαξίηα παζπάιηζε ην γιπθό κε
δάραξε άρλε.  παζπάιηζκα ♫ πα-ζπα-ιί-δσ

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

 Σν παηάθη είλαη έλα κηθξό ραιί κπξνζηά
ζηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ καο γηα λα
ζθνππίδνπκε ηα παπνύηζηα πξηλ κπνύκε
κέζα. ♫ πα-ηά-θη

πάζηα [ε] νπζηαζηηθό (πάζηεο)

 Ζ πάζηα είλαη έλα θνκκάηη γιπθό κε θξέκα θαη
δηάθνξεο γεύζεηο πνπ ην αγνξάδνπκε από ην
δαραξνπιαζηείν. ♫πά-ζηα

Πάζρα [ην] νπζηαζηηθό)

 Σν Πάζρα νη ρξηζηηαλνί γηνξηάδνπλ ηελ
Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ.  Κάζε Πάζρα ε
νηθνγέλεηα ηνπ Κώζηα πεγαίλεη ζην ρσξηό ηνπ ζείνπ
Αιέθνπ. Δθεί βάθνπλ θόθθηλα απγά θαη ςήλνπλ αξλί
ζηε ζνύβια. ♫ Πά-ζρα

παζραιίηζα [ε] νπζηαζηηθό) (παζραιίηζεο)

 Ζ παζραιίηζα είλαη έλα κηθξό θόθθηλν έληνκν κε
καύξα πόδηα θαη καύξεο βνύιεο πάλσ ζηα θηεξά
ηεο. ♫ πα-ζρα-ιί-ηζα  „ηα έληνκα‟

παηάθη [ην] νπζηαζηηθό (παηάθηα)

παηάξη [ην] νπζηαζηηθό (παηάξηα)

 Κάζε ζπίηη έρεη έλα παηάξη. Δίλαη κία κηθξή
απνζήθε πνπ κνηάδεη κε ληνπιάπη θαη βξίζθεηαη
πάλσ από ην κπάλην. ♫ πα-ηά-ξη

παηάηα [ε] νπζηαζηηθό (παηάηεο)
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παηαηάθη ----------------------------------------------- παηίλη- Ζ παηάηα είλαη έλαο ζηξνγγπιόο θαξπόο πνπ
θπηξώλεη θάησ από ηε γε. Ζ θινύδα ηεο έρεη
αλνηρηό θαθέ ρξώκα θαη όηαλ ηελ θαζαξίζεηο, από
κέζα είλαη θίηξηλε.  ηα παηδηά αξέζνπλ πνιύ νη
ηεγαλεηέο παηάηεο.  Ζ Αζελά ηξώεη παηαηάθηα,
όηαλ πεγαίλεη ζην ζηλεκά. Δίλαη ηεγαληζκέλεο
θαη ηξαγαλέο θέηεο παηάηαο. Ο ηζηπο
♫ πα-ηά-ηα  „ην πάξηη‟

παηαηάθη [ην] νπζηαζηηθό (παηαηάθηα)  παηάηα
παηέξαο [ν] νπζηαζηηθό (παηέξεο)  κπακπάο
παηεξίηζα [ε] νπζηαζηηθό (παηεξίηζεο)

 Ζ παηεξίηζα είλαη έλα εηδηθό κπαζηνύλη
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ζηεξίδνληαη θαη
λα πεξπαηνύλ όζνη έρνπλ ρηππήζεη άζρεκα
ην πόδη ηνπο. ♫ πα-ηε-ξί-ηζα

παηεκαζηά [ε] νπζηαζηηθό (παηεκαζηέο)

 Ζ παηεκαζηά είλαη ην ζεκάδη ησλ παπνπηζηώλ
πνπ αθήλνπκε ζην ρώκα, όηαλ πεξπαηάκε.
♫ πα-ηε-κα-ζηά

παηηλάδ [ην] νπζηαζηηθό)

Σν παηηλάδ είλαη έλα άζιεκα. Ο αζιεηήο
πνπ θάλεη παηηλάδ ηξέρεη θαη θάλεη
αζθήζεηο πάλσ ζηνλ πάγν θνξώληαο
εηδηθά παγνπέδηια. ♫ πα-ηη-λάδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ έρεη πιεζπληηθό αξηζκό.

παηίλη [ην] νπζηαζηηθό (παηίληα)
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--- πάηνο ---------------------------------------------------- παηώ
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 Σν παηίλη είλαη κία ζαλίδα κε ξόδεο θαη
ηηκόλη. Μ‟ απηό κπνξείο λα κεηαθηλείζαη
ζπξώρλνληαο κε ην έλα πόδη ζνπ.
 Σα παηίληα είλαη εηδηθά παπνύηζηα κε
ξόδεο γηα λα ηξέρνπκε. ♫ πα-ηί-λη

πάηνο [ν] νπζηαζηηθό (πάηνη)

 Ο πάηνο ηεο ζάιαζζαο είλαη ην πην ρακειό
ζεκείν ηεο. Ο βπζόο
 Ο πάηνο ησλ παπνπηζηώλ είλαη ην θάησ κέξνο
ηνπο. Ο ζόια  ηαλ θνιπκπάεη, ν Κώζηαο δελ
πεγαίλεη ζηα βαζηά, γηαηί εθεί δελ παηώλεη. ♫ πά-ηνο

παηνύζα [ε] νπζηαζηηθό (παηνύζεο)

 Ζ παηνύζα είλαη ην θάησ κέξνο ηνπ
πνδηνύ καο. Με ηελ παηνύζα αθνπκπάο
ζην πάησκα, όηαλ πεξπαηάο. ♫ πα-ηνύ-ζα

παηξίδα [ε] νπζηαζηηθό (παηξίδεο)

 Ζ Διιάδα είλαη ε παηξίδα καο, ε ρώξα πνπ
γελλεζήθακε θαη δνύκε. ♫ πα-ηξί-δα

παηώ θαη παηάσ, παηηέκαη ξήκα (πάηεζα,

ζα παηήζσ)
 ηαλ παηάο θάηη, ην πηέδεηο κε ην πόδη ζνπ.
 Ζ Αζελά πάηεζε ηα πγξά θύιια ζηνλ δξόκν,
γιίζηξεζε θη έπεζε.
 ηαλ παηάο ην θνπκπί ηνπ αζαλζέξ, ην πηέδεηο κε
ην ρέξη ζνπ.
 ηαλ έλα απηνθίλεην παηάεη θάπνηνλ, πέθηεη
πάλσ ηνπ θαη ηνλ ηξαπκαηίδεη. ♫ πα-ηώ
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πάησκα ------------------------------------------------- παρύο--

α
β
 Πάλσ ζην πάησκα ηνπ ζπηηηνύ καο πεξπαηάκε.
γ
♫ πά-ησ-κα  „ην ζπίηη‟
δ
παηώλσ ξήκα (πάησζα, ζα παηώζσ)  πάηνο
ε
δ
παύσ ξήκα (έπαςα, ζα πάςσ)
 ηαλ παύεηο θάηη, ζηακαηάο λα ην θάλεηο.
ε
 «αο παξαθαιώ λα πάςεηε λα κηιάηε κεηαμύ
ζ
ζαο» είπε ε δαζθάια.  «Αο θάλνπκε κία παύζε
η
γηα θαγεηό θαη κεηά ζπλερίδνπκε πάιη!» είπε ν
θ
θύξηνο Γηάλλεο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Έλα
δηάιεηκκα. ♫ παύ-σ
ι
κ
παραίλσ ξήκα (πάρπλα, ζα παρύλσ)  παρύο
λ
πάρνο [ην] νπζηαζηηθό (πάρε)  παρύο
μ
ν
παρνπιόο, παρνπιή, παρνπιό επίζεην (παρνπινί,
π
παρνπιέο, παρνπιά)  παρύο

πάησκα [ην] νπζηαζηηθό (παηώκαηα)

παρύο, παρηά, παρύ επίζεην (παρηνί, παρηέο,
παρηά)
 Έλαο παρύο άλζξσπνο έρεη πνιύ πεξηζζόηεξν
βάξνο απ‟ ό,ηη ζα έπξεπε λα έρεη αλάινγα κε ηελ
ειηθία θαη ην ύςνο ηνπ. Ο ρνληξόο  αδύλαηνο
 Ο ζείνο Αιέθνο είλαη παρνπιόο αιιά δε ζέιεη λα
θάλεη δίαηηα. Μ‟ απηό ην πάρνο ζα έρεη κεγάιν
πξόβιεκα πγείαο. Γε βιέπεη όηη έρεη παρύλεη πνιύ
ηειεπηαία; Ο ρνληξαίλσ  αδπλαηίδσ ♫ πα-ρύο
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--- πεδηάδα -------------------------------------------- πεζαίλσ
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πεδηάδα [ε] νπζηαζηηθό (πεδηάδεο)

 Ζ πεδηάδα είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη γεο πνπ δελ
έρεη βνπλά, θη εθεί νη γεσξγνί κπνξνύλ λα
θαιιηεξγνύλ δέληξα θαη θπηά.  Ζ πεδηάδα ηεο
Θεζζαιίαο είλαη ε πην κεγάιε πεδηάδα ζηελ
Διιάδα. Ο θάκπνο ♫ πε-δη-ά-δα

πέδηιν [ην] νπζηαζηηθό (πηέδηια)

Σν πέδηιν είλαη έλα είδνο παπνπηζηνύ
πνπ έρεη αλνίγκαηα γύξσ γύξσ θαη ην
θνξάκε ην θαινθαίξη.
 Πέδηια ιέκε θαη ηα παπνύηζηα πνπ θνξάκε γηα λα
θάλνπκε δηάθνξα αζιήκαηα, όπσο ζθη θαη
παγνδξνκία. ♫ πέ-δη-ιν

πεδνδξόκην [ην] νπζηαζηηθό» (πεδνδξόκηα)
 πεδόο

πεδόδξνκνο [ν] νπζηαζηηθό (πεδόδξνκνη)
 πεδόο

πεδόο, πεδή, πεδό επίζεην (πεδνί, πεδέο, πεδά)

 Πεδό ιέκε ηνλ άλζξσπν πνπ πεξπαηάεη, πνπ
πεγαίλεη θάπνπ κε ηα πόδηα θη όρη κε ην απηνθίλεην.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Οη πεδνί πεξπαηνύλ πάλσ ζηα
πεδνδξόκηα γηα λα κελ θηλδπλεύνπλ από ηα
απηνθίλεηα. ηνπο πεδόδξνκνπο δελ επηηξέπεηαη λα
πεξλνύλ απηνθίλεηα. ♫ πε-δόο  „ε πόιε‟

πεζαίλσ ξήκα (πέζαλα, ζα πεζάλσ)

 ηαλ θάπνηνο πεζαίλεη, δε δεη πηα.  Πνιιά δώα
πεζαίλνπλ, όηαλ έλα δάζνο πηάζεη θσηηά.  δσ
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πεζακέλνο --------------------------------------------- πεηλώ- Οη ππξνζβέζηεο έζσζαλ αξθεηά από ηα δώα ηνπ
δάζνπο πνπ θηλδύλεπαλ. Βξήθαλ όκσο θαη πνιιά
πεζακέλα. ♫ πε-ζαί-λσ

πεζακέλνο, πεζακέλε, πεζακέλν κεηνρή

(πεζακέλνη, πεζακέλεο, πεζακέλα)  πεζαίλσ

πεζεξόο [ν], πεζεξά [ε] νπζηαζηηθό) (πεζεξνί,

πεζεξέο)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θαιεί ζπρλά ηελ πεζεξά θαη
ηνλ πεζεξό ηεο γηα θαγεηό ζην ζπίηη. Γειαδή ηε
κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηνπ θπξίνπ Γηάλλε, ηνπ
άληξα ηεο. ♫ πε-ζε-ξόο
- Ο πεζεξόο θαη ε πεζεξά καδί ιέγνληαη θαη πεζεξηθά.

πείζσ ξήκα (έπεηζα, ζα πείζσ)

 ηαλ πείζεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα δερηεί ηελ
γλώκε ζνπ.  Ο Κώζηαο ήζειε λα δνπλ
ηειεόξαζε κε ηελ Αζελά θη εθείλε ηνλ έπεηζε λα
παίμνπλ θξπθηό. ♫ πεί-ζσ

πείλα [ε] νπζηαζηηθό  πεηλώ
πεηλαζκέλνο, πεηλαζκέλε, πεηλαζκέλν κεηνρή

(πεηλαζκέλνη, πεηλαζκέλεο, πεηλαζκέλα)  πεηλώ

πεηλώ θαη πεηλάσ ξήκα (πείλαζα, ζα πεηλάζσ)

 ηαλ πεηλάο, ζέιεηο λα θαο θάηη.
 Ο Κώζηαο θη ε Αζελά είραλ κεγάιε πείλα, γηαηί
δελ είραλ θάεη ηίπνηα από ην πξσί. Ήηαλ ηόζν
πεηλαζκέλνη, πνπ κόιηο γύξηζαλ ζην ζπίηη έθαγαλ
ακέζσο. ♫ πεη-λώ  „πώο ληώζσ‟
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--- πείξα ------------------------------------- πεηξακαηίδνκαη
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πείξα [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρεηο πείξα, μέξεηο λα θάλεηο θάηη πνιύ
θαιά, ρσξίο ιάζε.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα έρεη
κεγάιε πείξα ζην καγείξεκα θαη θάλεη λόζηηκα
θαγεηά.  απεηξία ♫ πεί-ξα
- Ζ ιέμε δελ έρεη πιεζπληηθό αξηζκό.

πεηξάδσ ξήκα (πείξαμα, ζα πεηξάμσ)

 «Με πείξαμε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θπξίνπ Μηράιε!
Μα λα κνπ πεη λα κελ μαλαπαηήζσ ζηνλ θήπν ηνπ!»
είπε ε Αζελά ζηελνρσξεκέλε. Μ‟ ελόριεζε.
 Ο Νίθνο όιν πεηξάδεη ηελ Αζελά θη εθείλε
ζπκώλεη! Σεο θάλεη αζηεία ρσξίο λα ζέιεη λα ηελ
πξνζβάιιεη.
 «Αζελά ζηακάηα λα πεηξάδεηο ηα καιιηά κνπ»
είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. ηακάηα λα ηα πηάλεηο.
 Λέκε «δελ πεηξάδεη», όηαλ θάπνηνο καο δεηάεη
ζπγλώκε θαη ζέινπκε λα δείμνπκε όηη δελ έγηλε θάηη
θαθό.  Ο Νίθνο είλαη κεγάιν πεηξαρηήξη. Σα
πεηξάγκαηά ηνπ ελνρινύλ πνιύ ηελ Αζελά. Απηή ηε
θνξά όκσο πεηξάρηεθε πνιύ! ♫ πεη-ξά-δσ

πείξακα [ην] νπζηαζηηθό (πεηξάκαηα)

 Ζ δαζθάια έθαλε έλα πείξακα: έβξαζε λεξό ζε
κία θαηζαξόια γηα λα δείμεη ζηα παηδηά πώο γίλεηαη
ν αηκόο.  ηαλ θάλεηο πεηξάκαηα, πεηξακαηίδεζαη.
ηελ ηαηξηθή ρξεζηκνπνηνύλ δώα γηα ηα πεηξάκαηα,
ηα πεηξακαηόδσα. ♫ πεί-ξα-κα

πεηξακαηίδνκαη ξήκα (πεηξακαηίζηεθα,
ζα πεηξακαηηζηώ)  πείξακα
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πεηξακαηόδσν ------------------------------------πέιαγνο --

πεηξακαηόδσν [ην] νπζηαζηηθό (πεηξακαηόδσα)
 πείξακα

πεηξαηήο [ν] νπζηαζηηθό (πεηξαηέο)

 Σα παιηά ηα ρξόληα ππήξραλ πεηξαηέο πνπ
ηαμίδεπαλ ζηηο ζάιαζζεο θαη ιήζηεπαλ ηα πινία.
♫ πεη-ξα-ηήο  „ηα παξακύζηα‟

πεηξαρηήξη [ην] νπζηαζηηθό (πεηξαρηήξηα)
 πεηξάδσ

πείζκα [ην] νπζηαζηηθό (πείζκαηα)

 Έρεηο πείζκα, όηαλ πξνζπαζείο πνιύ λα θάλεηο
θάηη θαη θαλείο θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζε
ζηακαηήζεη.  Ζ νκάδα ηνπ Κώζηα θαηάθεξε λα
ληθήζεη, επεηδή όινη νη παίθηεο είραλ πνιύ κεγάιν
πείζκα.  Οη παίθηεο πείζκσζαλ, όηαλ είδαλ όηη ν
δηαηηεηήο βνεζνύζε ηελ άιιε νκάδα θη έηζη έβαιαλ
ηα δπλαηά ηνπο. Οη παίθηεο ήηαλ πνιύ
πεηζκαηάξεδεο. ♫ πεί-ζκα

πεηζκαηάξεο, πεηζκαηάξα, πεηζκαηάξηθν
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επίζεην (πεηζκαηάξεδεο, πεηζκαηάξεο,
ζ
πεηζκαηάξηθα  πείζκα
η
πεηζκώλσ ξήκα (πείζκσζα, ζα πεηζκώζσ)
π
 πείζκα
θ
ρ
πέιαγνο [ην] νπζηαζηηθό (πειάγε/ πέιαγα)
 Σν πέιαγνο είλαη ε αλνηρηή ζάιαζζα, καθξηά από ς
ηελ αθηή.
σ
 Ζ Αζελά πιέεη ζε πειάγε επηπρίαο από ηόηε πνπ
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--- πειαξγόο -------------------------------------------- πεληάι
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βξέζεθε ε Ρνδαιία. Δίλαη πνιύ επηπρηζκέλε.
♫ πέ-ια-γνο

πειαξγόο [ν] νπζηαζηηθό (πειαξγνί)

 Ο πειαξγόο είλαη έλα κεγάιν πνπιί κε ςειά
πόδηα θαη κεγάιν ξάκθνο. Υηίδεη ηε θσιηά ηνπ ςειά
ζηα θακπαλαξηά ή ζε θνιόλεο. ♫ πε-ιαξ-γόο
 „ηα δώα‟

πειάηεο [ν], πειάηηζζα [ε] νπζηαζηηθό (πειάηεο,

πειάηηζζεο)
 ηαλ αγνξάδεηο θάηη από έλα θαηάζηεκα, γίλεζαη
πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  Ζ πειαηεία ελόο
καγαδηνύ είλαη όινη νη πειάηεο ηνπ καδί. ♫ πε-ιά-ηεο

πειώξηνο, πειώξηα, πειώξην επίζεην (πειώξηνη,
πειώξηεο, πειώξηα)
 ηε ζάιαζζα ηα θύκαηα ήηαλ πειώξηα.
Σα θύκαηα ήηαλ πάξα πνιύ κεγάια. Ο ηεξάζηηνο
♫ πε-ιώ-ξη-νο

πέλζνο [ην] νπζηαζηηθό (πέλζε)
 ηαλ πεζάλεη θάπνηνο ζπγγελήο ή θάπνηνο θίινο
καο, έρνπκε πέλζνο. Δίκαζηε πνιύ ιππεκέλνη.
Πελζνύκε. Ο ιύπε  ραξά  πελζώ ♫ πέλ-ζνο

πεληάι [ην] νπζηαζηηθό)

 Παηάκε ηα πόδηα καο πάλσ ζηα πεληάι γηα λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε πνδήιαην. ♫ πε-ληάι
- Λέκε θαη πεληάιη θαη πεηάιη.
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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πεληάκνξθνο -------------------------------- πεξήθαλνο--

πεληάκνξθνο, πεληάκνξθε, πεληάκνξθν

επίζεην (πεληάκνξθνη, πεληάκνξθεο,
πεληάκνξθα)
 Πεληάκνξθν ιέκε θάπνηνλ πνπ είλαη πάξα πνιύ
όκνξθνο. Ο παλέκνξθνο ♫ πε-ληά-κνξ-θνο

πεπόλη [ην] νπζηαζηηθό (πεπόληα)

 Σν πεπόλη είλαη έλα θαινθαηξηλό θξνύην
κε θίηξηλν ρξώκα θαη ζηξνγγπιό ή καθξνπιό ζρήκα
πνπ έρεη κέζα ηνπ πνιιά ζπόξηα. Δίλαη κηθξόηεξν
από ην θαξπνύδη. ♫ πε-πό-λη

πέξα επίξξεκα

 ην πνδόζθαηξν όηαλ ε κπάια πεξλάεη πέξα
από ηελ άζπξε γξακκή, ηόηε ην παηρλίδη ζηακαηάεη.
ηαλ πεξλάεη κεηά ην ζεκείν απηό. ♫ πέ-ξα

πεξαζκέλνο, πεξαζκέλε, πεξαζκέλν κεηνρή

(πεξαζκέλνη, πεξαζκέλεο, πεξαζκέλα)  πεξλώ

πεξεθάληα [ε] νπζηαζηηθό  πεξήθαλνο
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πεξήθαλνο, πεξήθαλε, πεξήθαλν επίζεην
ζ
(πεξήθαλνη, πεξήθαλεο, πεξήθαλα)
η
 ηαλ θάπνηνο είλαη πεξήθαλνο, ραίξεηαη θαη
π
αηζζάλεηαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο από ηνλ εαπηό
θ
ηνπ γηα ό,ηη θαηάθεξε λα θάλεη.
 Ζ Αζελά ήηαλ πνιύ πεξήθαλε, γηαηί ήηαλ ε κόλε ρ
ς
Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο είλαη πεληαθάζαξνο;
σ
Πόηε ιέκε όηη έλα θαγεηό είλαη πεληαλόζηηκν;
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--- πεξηβάιινλ ----------------------------------- πεξίεξγνο
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πνπ πήξε άξηζηα.  Ζ Αζελά αηζζάλζεθε κεγάιε
πεξεθάληα. ♫πε-ξή-θα-λνο
- Λέκε θαη ππεξήθαλνο θαη ππεξεθάλεηα.

πεξηβάιινλ [ην] νπζηαζηηθό» (πεξηβάιινληα)

 Σν πεξηβάιινλ είλαη ε ζηεξηά, ε ζάιαζζα, ν αέξαο,
ηα θπηά θαη ηα δώα πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηε γε.
 «Δίζαη πνιύ ηπρεξή, Αζελά, πνπ ζην
νηθνγελεηαθό ζνπ πεξηβάιινλ έρεηο κία δσγξάθν,
ηε ζεία ζνπ» είπε ε Διέλε. Αλάκεζα ζηνπο
αλζξώπνπο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ. ♫ πε-ξη-βάι-ινλ

πεξηβόιη [ην] νπζηαζηηθό (πεξηβόιηα)

 Σν πεξηβόιη είλαη έλα κηθξό ρσξάθη πνπ κέζα ζ‟
απηό θαιιηεξγνύκε ιαραληθά ή δέληξα όπσο
ληνκαηηέο θαη θεξαζηέο. Ο θήπνο ♫πε-ξη-βό-ιη

πεξηγξάθσ ξήκα (πεξηέγξαςα, ζα πεξηγξάςσ)

 ηαλ πεξηγξάθεηο θάηη, πξνζπαζείο λα πεηο πώο
αθξηβώο είλαη.  Ζ δαζθάια δήηεζε από ηνλ Ίγθιη
λα πεξηγξάςεη ηελ πόιε πνπ γελλήζεθε.
ξ  Ζ πεξηγξαθή ήηαλ ηόζν θαιή πνπ ήηαλ ζαλ λα
ήκαζηε εθεί. ♫ πε-ξη-γξά-θσ
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πεξηέξγεηα [ε] νπζηαζηηθό  πεξίεξγνο
πεξίεξγνο, πεξίεξγε, πεξίεξγν επίζεην

(πεξίεξγνη, πεξίεξγεο, πεξίεξγα)
 Πεξίεξγν ιέκε θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα καζαίλεη ηα
πάληα.  - Γηαηί, κακά, ν θύξηνο Μηράιεο έρεη
ηόζεο κέξεο θιεηζηά ηα παξάζπξά ηνπ;
- Μελ είζαη πεξίεξγνο, Κώζηα. Γελ είλαη θάηη πνπ
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πεξηερόκελν ------------------------------ πεξηθπθιώλσ-ζ‟ ελδηαθέξεη.  αδηάθνξνο
 «Πεξίεξγα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζηελ απιή ηνπ
θπξίνπ Μηράιε» ζθέθηεθε ε Αζελά, όηαλ ηνλ είδε λα
θαξθώλεη ζαλίδεο. Παξάμελα πξάγκαηα.
 ζπλεζηζκέλνο  Ο Κώζηαο είρε κεγάιε
πεξηέξγεηα θαη ξσηνύζε λα κάζεη γηα ηνλ θύξην
Μηράιε. ♫ πε-ξί-εξ-γνο

πεξηερόκελν [ην] νπζηαζηηθό (πεξηερόκελα)
 πεξηέρσ

πεξηέρσ ξήκα (πεξηείρα, ζα πεξηέρσ)

 Ο θάθεινο πνπ έθεξε ν ηαρπδξόκνο πεξηέρεη έλα
γξάκκα γηα ηνλ θύξην Γηάλλε. Έρεη κέζα ηνπ έλα
γξάκκα.  «Σν πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ είλαη γηα
ηνλ παηέξα ζαο» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα θαη
θξάηεζε ηνλ θάθειν γηα λα ηνπ ηνλ δώζεη ην
απόγεπκα. ♫ πε-ξη-έ-ρσ

πεξηζώξην [ην] νπζηαζηηθό (πεξηζώξηα)

 Πεξηζώξην ππάξρεη ζηηο άθξεο θάζε ζειίδαο
ηεηξαδίνπ. Δθεί δε γξάθνπκε ηίπνηα.
 «Έρεηο κία κέξα πεξηζώξην λα απνθαζίζεηο αλ ζα
έξζεηο καδί καο αύξην γηα κπάια» είπε ν Κώζηαο
ζηνλ Νίθν. Γειαδή ν Κώζηαο ζα πεξηκέλεη κόλν κία
κέξα ηελ απόθαζε ηνπ Νίθνπ. ♫ πε-ξη-ζώ-ξη-ν

πεξηθπθιώλσ, ξήκα (πεξηθύθισζα, ζα

πεξηθπθιώζσ)
 ηαλ πεξηθπθιώλεηο θάηη, θάλεηο έλαλ θύθιν
γύξσ ηνπ.  Οη καζεηέο πεξηθύθισζαλ ηνπο
παίθηεο ηεο αγαπεκέλεο ηνπο νκάδαο γηα λα ηνπο
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--- πεξηκέλσ --------------------------------------- πεξηνξίδσ
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δεηήζνπλ απηόγξαθα. Μαδεύηεθαλ γύξσ ηνπο.
♫ πε-ξη-θπ-θιώ-λσ
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 Μία πεξίνδνο είλαη νη κέξεο ή νη κήλεο ή ηα
ρξόληα πνπ δηαξθεί θάηη.  Ζ πεξίνδνο ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ δηαθνπώλ γηα ηα ζρνιεία
θξαηάεη δεθαπέληε εκέξεο. ♫πε-ξί-ν-δνο

πεξηκέλσ ξήκα (πεξίκελα, ζα πεξηκέλσ)

 ηαλ πεξηκέλεηο θάπνηνλ ή θάηη, κέλεηο ζην ίδην
ζεκείν ή ζηνλ ίδην ρώξν, κέρξη λα έξζεη ή λα
ζπκβεί.  Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά πεξηκέλνπλ ηνλ
θύξην Γηάλλε λα έξζεη λα ηνπο πάξεη από ην
ζρνιείν.
 Ζ Αιίθε πεξηκέλεη λα ηα πάεη θαιύηεξα θέηνο ζηηο
εμεηάζεηο. Διπίδεη λα ηα πάεη θαιύηεξα.
♫ πε-ξη-κέ-λσ

πεξηνδηθό [ην] νπζηαζηηθό (πεξηνδηθά)

 Σα πεξηνδηθά έρνπλ άξζξα κε δηάθνξα
ζέκαηα, ηζηνξίεο, εηθόλεο θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο. Σα δηαβάδνπκε γηα λα πεξλάκε
επράξηζηα ηνλ ρξόλν καο αιιά θαη λα καζαίλνπκε
δηάθνξα πξάγκαηα. ♫πε-ξη-ν-δη-θό

πεξίνδνο [ε] νπζηαζηηθό (πεξίνδνη)

πεξηνξίδσ, πεξηνξίδνκαη ξήκα (πεξηόξηζα,

ζα πεξηνξίζσ)
 ηαλ πεξηνξίδεηο θάπνηνλ, ηνπ βάδεηο όξηα θαη
δελ ηνλ αθήλεηο λα μεθύγεη.  Ζ δαζθάια
πεξηόξηζε ηα παηδηά πνπ έπαηδαλ κπάια ζ‟ έλα
κέξνο ηεο απιήο γηα λα κελ ελνρινύλ ηνπο
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πεξηνρή ------------------------------------ πεξηπιαληέκαη--

α
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δ
ε
πεξηνρή [ε] νπζηαζηηθό (πεξηνρέο)
δ
 Ο Ίγθι πξνηηκάεη λα πεγαίλεη δηαθνπέο ζε
πεξηνρέο θνληά ζηε ζάιαζζα. Ο κέξνο ♫ πε-ξη-ν-ρή ε
ζ
πεξίπαηνο [ν] νπζηαζηηθό (πεξίπαηνη)
η
 ηαλ παο πεξίπαην, θάλεηο κία κηθξή βόιηα
θ
πεξπαηώληαο.
ι
 ηαλ ιέκε όηη θάηη πάεη πεξίπαην, ελλννύκε όηη
ράζεθε εληειώο, όηη θαηαζηξάθεθε ηειείσο.
κ
♫ πε-ξί-πα-ηνο
λ
μ
πεξηπέηεηα [ε] νπζηαζηηθό (πεξηπέηεηεο)
 Οη πεξηπέηεηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ πεξλάο γηα ν
λα θαηαθέξεηο θάηη. Μπνξεί λα ζε βάδνπλ ζε
π
θίλδπλν, αιιά ζνπ καζαίλνπλ θαη πνιιά
ππόινηπνπο καζεηέο. Ο πεξηνξηζκόο απηόο δελ
άξεζε ζηα παηδηά.
 Ζ ζεία Έιιε πεξηόξηζε ηνλθαγεηό, γηαηί ζέιεη λα
αδπλαηίζεη. Σν ειάηησζε.  πεξηνξηζκόο
♫ πε-ξη-ν-ξί-δσ

ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ηε δσή θαη ηνλ εαπηό
ζνπ.
 Ζ πεξηπέηεηα ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο ηεο δίδαμε
όηη πξέπεη λ‟ αθνύεη ηηο ζπκβνπιέο ηεο κεηέξαο ηεο.
♫ πε-ξη-πέ-ηεη-α

πεξηπιάλεζε [ε] νπζηαζηηθό» (πεξηπιαλήζεηο)
 πεξηπιαληέκαη

πεξηπιαληέκαη ξήκα (πεξηπιαλήζεθα,
ζα πεξηπιαλεζώ)
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--- πεξηπνηνύκαη -------------------------------- πεξηζζεύσ
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 ηαλ πεξηπιαληέζαη ζε θάπνην κέξνο, γπξίδεηο
εδώ θαη εθεί ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζθνπό.
 Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα πεξηπιαλήζεθε αξθεηά
κέζα ζην δάζνο κέρξη λα θηάζεη ζην ζπίηη ηεο
γηαγηάο ηεο. Ο πεξηθέξνκαη, ηξηγπξίδσ
 πεξηπιάλεζε ♫ πε-ξη-πια-ληέ-καη

πεξηπνηνύκαη ξήκα (πεξηπνηήζεθα, ζα

πεξηπνηεζώ)
 ηαλ πεξηπνηείζαη θάπνηνλ, ηνλ θξνληίδεηο κ‟
ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή. Ο θξνληίδσ  Ζ Αζελά
έρεη αλαιάβεη ηελ πεξηπνίεζε ηεο Ρνδαιίαο. Σελ
ηαΐδεη θαζεκεξηλά θαη ηεο δείρλεη ηελ αγάπε ηεο.
Πεξηπνηεκέλα καιιηά είλαη απηά πνπ ηα έρνπκε
ρηελίζεη κε πξνζνρή ♫ πε-ξη-πνη-νύ-κηα

πεξηπηεξάο [ν], πεξηπηεξνύ [ε] νπζηαζηηθό

(πεξηπηεξάδεο, πεξηπηεξνύδεο)  πεξίπηεξν

πεξίπηεξν [ην] νπζηαζηηθό (πεξίπηεξα)

 Σα πεξίπηεξα είλαη κηθξά θαηαζηήκαηα
ξ ζηα πεδνδξόκηα θαη ζηηο πιαηείεο πνπ
πνπινύλ πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη
ζ
δηάθνξα άιια κηθξναληηθείκελα.  Ο πεξηπηεξάο
η δνπιεύεη ζε πεξίπηεξν. ♫ πε-ξί-πηε-ξν
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πεξηζζεύσ ξήκα (πεξίζζεςα, ζα πεξηζζέςσ)

 ηαλ ζνπ πεξηζζεύεη θάηη, έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη
όζν ρξεηάδεζαη θη έρεηο θη άιιν αθόκε.  Ο
Κώζηαο βάδεη ζηνλ θνπκπαξά ηνπ ηα ρξήκαηα πνπ
ηνπ πεξηζζεύνπλ από ην ραξηδηιίθη ηνπ.
♫ πε-ξηζ-ζεύ-σ
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πεξηζζόηεξνο ---------------------------------πεξίθεκνο --

α
β
επίζεην (πεξηζζόηεξνη, πεξηζζόηεξεο,
γ
πεξηζζόηεξα)
 Έλα κπνπθάιη ρσξάεη πεξηζζόηεξν λεξό από
δ
έλα πνηήξη. Πην πνιύ λεξό.  ιηγόηεξνο
ε
♫ πε-ξηζ-ζό-ηε-ξνο
δ
πεξηζηέξη [ην] νπζηαζηηθό (πεξηζηέξηα)
ε
 Σν πεξηζηέξη είλαη έλα κηθξό πνπιί
ζ
πνπ δεη ζπρλά ζηηο πόιεηο.  Λέκε όηη ην
η
πεξηζηέξη είλαη ην ζύκβνιν ηεο εηξήλεο.
♫ πε-ξη-ζηέ-ξη
θ
ι
πεξηηύιηγκα [ην] νπζηαζηηθό» (πεξηηπιίγκαηα)
κ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ηύιημε ην δώξν ηνπ ζείνπ Σάθε
ζ‟ έλα πνιύ όκνξθν ραξηί. «Ση σξαίν πεξηηύιηγκα!» λ
είπε ν ζείνο Σάθεο, όηαλ είδε ην δώξν ηνπ.
μ
♫ πε-ξη-ηύ-ιηγ-κα
ν
πεξηθέξεηα [ε] νπζηαζηηθό (πεξηθέξεηεο)
π

πεξηζζόηεξνο, πεξηζζόηεξε, πεξηζζόηεξν

 Ζ πεξηθέξεηα είλαη ε γξακκή πνπ ππάξρεη γύξσ
γύξσ ζ‟ έλαλ θύθιν. ♫πε-ξη-θέ-ξεη-α

πεξίθεκνο, πεξίθεκε, πεξίθεκν επίζεην

(πεξίθεκνη, πεξίθεκεο, πεξίθεκα)
 Πεξίθεκν ιέκε θάπνηνλ, όηαλ έρεη κεγάιε θήκε
θαη είλαη γλσζηόο παληνύ.  Ζ ζεία Καηεξίλα είλαη
κία πεξίθεκε δσγξάθνο, πνιύ γλσζηή ζηελ
Αζήλα. Ο μαθνπζηόο  άγλσζηνο
 Λέκε όηη θάηη είλαη πεξίθεκν, όηαλ είλαη πνιύ
σξαίν. Ο θαηαπιεθηηθόο ♫ πε-ξί-θε-κνο
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--- πεξηθξάδσ ------------------------------------------ πεξλώ
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πεξηθξάδσ ξήκα (πεξίθξαμα/πεξηέθξαμα, ζα

πεξηθξάμσ)
 ηαλ πεξηθξάδεηο θάηη, βάδεηο ζύξκα γύξσ γύξσ
γηα λα ην πξνζηαηεύζεηο.  Οη εξγάηεο ηνπ δήκνπ
πεξίθξαμαλ ηελ παηδηθή ραξά γηα λα κελ κπαίλνπλ
κέζα δηάθνξα δώα.  Γηα ηελ πεξίθξαμε ηεο
παηδηθήο ραξάο έβαιαλ ςειά θάγθεια.
♫πε-ξη-θξά-δσ
- Λέκε θαη πεξηθξάζζσ.

πεξηθξνλώ ξήκα (πεξηθξόλεζα, ζα

πεξηθξνλήζσ)
 ηαλ πεξηθξνλείο θάπνηνλ, δελ ηνπ δίλεηο
ζεκαζία, γηαηί δελ ηνλ εθηηκάο. Ο ππνηηκώ ·
 εθηηκώ, ζέβνκαη  πεξηθξόλεζε ♫πε-ξη-θξν-λώ

πεξίρσξα [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα πεξίρσξα είλαη νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη
γύξσ από κία πόιε ή ρσξηό. ♫ πε-ξί-ρσ-ξα

πεξλώ θαη πεξλάσ ξήκα (πέξαζα, ζα πεξάζσ)

 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά πεξλνύλ κπξνζηά από
κία εθθιεζία γηα λα πάλε ζην ζρνιείν.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα πέξαζε απέλαληη από ηνλ
δξόκν κία γηαγηά πνπ ζηεξηδόηαλ ζε κπαζηνύλη.
Σελ νδήγεζε απέλαληη.
 «Πώο πεξλάο, Αιίθε;» ξώηεζε ε Αζελά ηελ Αιίθε
ζην ηειέθσλν. Ση θάλεηο;
 «Α, δε ζα ζνπ πεξάζεη απηή ηε θνξά! Θα παο»
είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ Κώζηα. «Μνπ πέξαζε
ε ηδέα λα κελ πάσ, κακά, αιιά, ην μέραζα ακέζσο».
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πεξνύθα ----------------------------------------- πέζηξνθα- ηαλ έλα πέξαζκα είλαη ζηελό, κόιηο πνπ ρσξάκε α
λα πεξάζνπκε. Οη πεξαζηηθνί θάλνπλ ηνλ ζηαπξό
β
ηνπο, όηαλ βξεζνύλ κπξνζηά ζε εθθιεζία.
γ
Ο δηαβάηεο ♫ πεξ-λώ

πεξνύθα [ε] νπζηαζηηθό (πεξνύθεο)

 Ζ πεξνύθα είλαη ηα ςεύηηθα καιιηά πνπ βάδνπκε
ζην θεθάιη καο γηα λα αιιάμνπκε
ηελ εκθάληζή καο. ♫ πε-ξνύ-θα
Ο θιόνπλ θνξάεη πεξνύθα.

πεξπαηώ θαη πεξπαηάσ ξήκα (πεξπάηεζα,

ζα πεξπαηήζσ)
 ηαλ πεξπαηάο, πεγαίλεηο κε ηα πόδηα
από έλα ζεκείν ζ‟ έλα άιιν.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά πεξπαηνύλ
από ην ζπίηη κέρξη ην ζρνιείν θάζε κέξα.
Ο βαδίδσ  Σν πεξπάηεκα θάλεη θαιό ζηελ πγεία
καο. ♫ πεξ-πα-ηώ

πέξπζη θαη πέξζη επίξξεκα

 Πέξπζη ε νηθνγέλεηα ηνπ Κώζηα πήγε δηαθνπέο
ζηελ Κξήηε. Σελ πξνεγνύκελε ρξνληά. ♫ πέ-ξπ-ζη

πέζηκν [ην] νπζηαζηηθό (πεζίκαηα)  πέθησ
πέζηξνθα [ε] νπζηαζηηθό (πέζηξνθεο)
- Πόηε ιέκε πεξαζκέλα μεραζκέλα;
πκπιήξσζε ηελ παξαθάησ πξόηαζε:
- ηαλ ζθέθηνκαη θάηη, ιέκε όηη κνπ ...........................
από ην κπαιό.
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--- πέηαγκα ----------------------------------------------- πέηξα
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 Ζ πέζηξνθα είλαη έλα ςάξη πνπ δεη ζηα πνηάκηα
θαη ηηο ιίκλεο. ♫ πέ-ζηξν-θα
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πέηακα [ην] νπζηαζηηθό  πεηώ

πέηαγκα [ην] νπζηαζηηθό (πεηάγκαηα)  πεηώ
πεηάγνκαη θαη πεηηέκαη ξήκα (πεηάρηεθα, ζα
πεηαρηώ)  πεηώ

πέηαιν [ην] νπζηαζηηθό (πέηαια)
 Σν πέηαιν είλαη έλα θνκκάηη ζίδεξν
πνπ ην βάδνπκε ζην θάησ κέξνο
ησλ πνδηώλ ηνπ αιόγνπ γηα λα κπνξεί
λα πεξπαηάεη ζηαζεξά ζηνλ δξόκν.
 «Σν βαζηιόπνπιν καδνύζε ηε Μαξγαξίηα
βγάδνληαο ηα πέηαιά ηεο γηα λα δεη αλ ηνλ
αγαπάεη ε Υηνλάηε. ♫ πέ-ηα-ιν

πεηαινύδα [ε] νπζηαζηηθό» (πεηαινύδεο)

 Οη πεηαινύδεο είλαη έληνκα κε πνιύρξσκα θηεξά
πνπ πεηνύλ από ινπινύδη ζε ινπινύδη ηελ άλνημε
θαη ην θαινθαίξη. ♫πε-ηα-ινύ-δα  „ηα έληνκα‟

πεηεηλόο [ν] νπζηαζηηθό (πεηεηλνί)

 Ο πεηεηλόο είλαη ην αξζεληθό ηεο θόηαο.
Ο θόθνξαο ♫ πε-ηεη-λόο

πέηξα [ε] νπζηαζηηθό (πέηξεο)

 Ζ πέηξα είλαη έλα πνιύ ζθιεξό πιηθό πνπ ην
βξίζθνπκε ζην έδαθνο. Οη βξάρνη είλαη από πέηξα.
Σα ραιίθηα είλαη κηθξέο πέηξεο.
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πεηξέιαην --------------------------------------- πεηπραίλσ - Σα δηακάληηα θαη ηα ξνπκπίληα είλαη πνιύηηκεο
πέηξεο. Σα ιέκε θαη πνιύηηκνπο ιίζνπο.
 Σν ςσκί έρεη γίλεη πέηξα, ην έρνπκε από ηελ
Παξαζθεπή θαη είλαη Σξίηε. Δίλαη πνιύ ζθιεξό.
 ηελ Ήπεηξν ππάξρνπλ πνιιά πέηξηλα γεθύξηα.
Δίλαη γεθύξηα από πέηξα. ♫ πέ-ηξα

πεηξέιαην [ην] νπζηαζηηθό (πεηξέιαηα)

 Σν πεηξέιαην είλαη έλα πγξό θαύζηκν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε ζην θαινξηθέξ θαη ηε ζόκπα γηα
λα δεζηαηλόκαζηε ηνλ ρεηκώλα. ♫ πε-ηξέ-ιαη-ν

πέηζα [ε] νπζηαζηηθό (πέηζεο)

 Ζ πέηζα είλαη ην δέξκα ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ
δώσλ.
 Σν γηανύξηη έρεη πέηζα. Μεξηθνί ηελ ηξώλε θη
άιινη ηελ πεηνύλ.  πέηζηλνο ♫ πέ-ηζα

πεηζέηα [ε] νπζηαζηηθό (πεηζέηεο)
ηαλ βγαίλνπκε από ην κπάλην θη είκαζηε
βξεγκέλνη, ζθνππηδόκαζηε κε κία πεηζέηα
από καιαθό ύθαζκα γηα λα ζηεγλώζνπκε.
 ηαλ ηξώκε, ρξεζηκνπνηνύκε ράξηηλεο ή
πθαζκάηηλεο πεηζέηεο γηα λα ζθνππίδνπκε ην
ζηόκα θαη ηα ρέξηα καο.  ραξηνπεηζέηα
♫ πε-ηζέ-ηα
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πεηπραίλσ ξήκα (πέηπρα, ζα πεηύρσ)
 ηαλ πεηπραίλεηο θάηη, έρεηο πξνζπαζήζεη πνιύ
ρ
γη‟ απηό θαη ην θαηαθέξλεηο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο
ς
πέηπρε ηα δύν πξάγκαηα πνπ ήζειε πεξηζζόηεξν: λα
θάλεη νηθνγέλεηα θαη λα είλαη θαιόο ζηε δνπιεηά ηνπ. σ
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--- πεηώ ---------------------------------------------------------------
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 «Μπξάβν, Μαξγαξίηα, ην γιπθό πέηπρε!» είπε ν
θύξηνο Γηάλλεο. Σν γιπθό έγηλε όπσο έπξεπε, είρε
επηηπρία.
 «Με ηε δεύηεξε πξνζπάζεηα πέηπρα κε ην βειάθη
ηνλ ζηόρν» είπε ελζνπζηαζκέλνο ν Κώζηαο πνπ
πήγε κε ηνλ παηέξα ηνπ ζην ινύλα-παξθ.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο είλαη πεηπρεκέλνο
αξρηηέθηνλαο, δειαδή είλαη πνιύ θαιόο
αξρηηέθηνλαο, έρεη επηηπρία ζηε δνπιεηά ηνπ.
επηηπρία ♫ πε-ηπ-ραί-λσ

πεηώ θαη πεηάσ, πεηηέκαη θαη πεηάγνκαη

ξήκα (πέηαμα, ζα πεηάμσ)
 ηαλ ηα πνπιηά πεηνύλ, αλνίγνπλ ηα θηεξά ηνπο
θαη θεύγνπλ ζηνλ νπξαλό.
ηαλ έλα αεξνπιάλν πεηάεη, θηλείηαη ζηνλ αέξα.
 ηαλ πεηάο θάηη, ην ξίρλεηο θάπνπ καθξηά από
ζέλα.  «Πξόζεμε πνύ πεηάο ηελ κπάια, Ίγθιη!»
θώλαμε ν Κώζηαο.
 ηαλ θάηη ζνπ είλαη άρξεζην, ην πεηάο. Δίλαη γηα
πέηακα.
 Λέκε όηη πεηάο ζηα ζύλλεθα, όηαλ είζαη
πνιύ ραξνύκελνο.
 ηαλ πεηάγεζαη ζε κία ζπδήηεζε,
δηαθόπηεηο μαθληθά ηνπο άιινπο γηα λα
κηιήζεηο εζύ. ηαλ πεηάγεζαη ζ‟ έλα
καγαδί, πεγαίλεηο εθεί θαη γπξίδεηο πίζσ
γξήγνξα.  Μ‟ έλα πέηαγκα ν Πηηζηθόθνο βξέζεθε
έμσ από ην παξάζπξν. πέηακα, πηήζε ♫ πε-ηώ

ξ
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Ση έγηλε ηειηθά κε ηνλ Πηηζηθόθν; Φάμε ζηηο ιέμεηο
σ ειεύζεξνο, πεηώ, πεδώ, πξνεηνηκάδσ
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πεύθν --------------------------------------------------- πεγάδη--

πεύθν [ην] νπζηαζηηθό (πεύθα)

 Σν πεύθν είλαη έλα δέληξν πνπ αληί
γηα θύιια έρεη καθξηέο πξάζηλεο βειόλεο,
ηηο πεπθνβειόλεο. Οη θαξπνί ηνπ πεύθνπ
είλαη ηα θνπθνπλάξηα. ♫ πεύ-θν

πέθησ ξήκα (έπεζα, ζα πέζσ)

 ηαλ πέθηεηο, θαηεβαίλεηο κε όιν ζνπ ην βάξνο
από πάλσ πξνο ηα θάησ.  Ζ Αζελά έπεζε κε ην
πνδήιαην θαη ρηύπεζε.
 ηαλ πέθηεη ρηόλη, ρηνλίδεη. ηαλ πέθηεη βξνρή,
βξέρεη.
 Ο ζείνο Σάθεο ήηαλ πνιύ θνπξαζκέλνο από ηα
πνιιά ηαμίδηα θη έπεζε λσξίο γηα ύπλν.
Ο πιαγηάδσ
 Γπξίδνληαο από ηελ εθδξνκή ηνπο, ν Κώζηαο, ν
Νίθνο θη ν Ίγθιη έπεζαλ πάλσ ζηνλ θύξην Μηράιε.
Βξέζεθαλ κπξνζηά ηνπ ρσξίο λα ην πεξηκέλνπλ.
 ηαλ ε Αζελά έκαζε όηη ν θύξηνο Μηράιεο έδησμε
ηε Ρνδαιία, έπεζε από ηα ζύλλεθα. Έλησζε κεγάιε
έθπιεμε, δελ ην πεξίκελε.  πέζηκν ♫ πέ-θησ

πεγάδη [ην] νπζηαζηηθό (πεγάδηα)

 Σν πεγάδη είλαη κία βαζηά ηξύπα
ζηε γεπνπ έρεη πάληα λεξό. Γύξσ
γύξσ ππάξρεη ζπλήζσο έλαο κηθξόο
πέηξηλνο ηνίρνο.  πεγή ♫ πε-γά-δη
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο πέθηεη κε ηα κνύηξα ζην
θαγεηό;
- Πόηε ιέκε όηη πέθηνπκε ζηα πόδηα θάπνηνπ;
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--- πεγαίλσ ----------------------------------------------- πεδώ
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πεγαίλσ θαη πάσ ξήκα (πήγα, ζα πάσ)
 ηαλ πεγαίλεηο θάπνπ, μεθηλάο από έλα κέξνο θαη
θηάλεηο ζ‟ έλα άιιν.  Ο ζείνο Σάθεο παίξλεη
ζπρλά ην αεξνπιάλν από ηελ Κξήηε θαη πεγαίλεη
ζην Λνλδίλν.  έξρνκαη, επηζηξέθσ
 Ο θύξηνο Μηράιεο πήγε ηε ζεία ηνπ ζην
λνζνθνκείν γηα λα θάλεη εμεηάζεηο. Ο νδεγώ,
κεηαθέξσ
 Ζ Αζελά πεγαίλεη πξώηε δεκνηηθνύ. Ζ Αζελά
είλαη καζήηξηα ηεο πξώηεο ηάμεο.
 «νπ πάεη πνιύ ην θόθθηλν ρξώκα, Αζελά» είπε ε
Διέλε. Ο ηαηξηάδσ  Ζ Διέλε πεγαηλνέξρεηαη
ζπρλά ζην ζπίηη ηεο Αζελάο. Πεγαίλεη ζπρλά ζην
ζπίηη ηεο Αζελάο θη επηζηξέθεη πίζσ ζην δηθό ηεο.
♫ πε-γαί-λσ

πεγή [ε] νπζηαζηηθό (πεγέο)

 Ζ πεγή είλαη έλα κέξνο ζηε γε απ‟ όπνπ
βγαίλεη λεξό. Σν λεξό ησλ πνηακώλ
βγαίλεη από κία πεγή θαη ρύλεηαη
ζηε ζάιαζζα.  πεγάδη ♫ πε-γή

πεδάιην [ην] νπζηαζηηθό (πεδάιηα)

 Σν πεδάιην είλαη ην ηηκόλη ηνπ πινίνπ ή ηνπ
αεξνπιάλνπ. ♫ πε-δά-ιη-ν

πεδώ θαη πεδάσ ξήκα (πήδεμα, ζα πεδήμσ)

 ηαλ πεδάο, ηηλάδεζαη πξνο ηα πάλσ γηα λα
θηάζεηο θάπνπ ή γηα λα πεξάζεηο πάλσ από θάηη.
 Ζ Ρνδαιία πήδεμε ζην ηξαπέδ γηα λα πηάζεη ηνλ
Πηηζηθόθν αιιά απηόο μέθπγε θαη πέηαμε έμσ.
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πήδσ ----------------------------------------------------- πηάλσ- Ζ Αζελά πήδεμε από ηε ραξά ηεο, κόιηο έκαζε
πσο πήξε ην πξώην βξαβείν δσγξαθηθήο. Υάξεθε
πάξα πνιύ.  πήδεκα, ρνξνπεδώ ♫ πε-δώ

πήδσ ξήκα (έπεμα, ζα πήμσ)

 ηαλ έλα πγξό πήδεη, γίλεηαη ζαλ θξέκα ή
ζθιεξαίλεη.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα αλαθάηεπε
ζπλέρεηα ηε ζάιηζα, κέρξη λα πήμεη.  αξαηώλσ
 ηαλ θάηη έρεη πήμεη, είλαη περηό. πήμηκν
 αξαηόο ♫ πή-δσ

πειόο [ν] νπζηαζηηθό)
 Ο πειόο είλαη από ρώκα θαη λεξό, πιάζεηαη
όπσο ε πιαζηειίλε θαη κεηά ςήλεηαη γηα λα
ζθιεξύλεη.  Με ηνλ πειό θηηάρλνπκε πήιηλα
αληηθείκελα, όπσο βάδα, γιάζηξεο, πηάηα θαη
θιηηδάληα. ♫ πε-ιόο

πηάλν [ην] νπζηαζηηθό (πηάλα)

 Σν πηάλν είλαη έλα κνπζηθό όξγαλν κε άζπξα θαη
καύξα πιήθηξα. Δίλαη έγρνξδν όξγαλν, δειαδή ν
ήρνο ηνπ βγαίλεη από ηηο ρνξδέο πνπ βξίζθνληαη
ζην εζσηεξηθό ηνπ.  Απηόο πνπ παίδεη πηάλν ζε
ζπλαπιίεο κόλνο ηνπ ή ζε νξρήζηξα ιέγεηαη
πηαλίζηαο. ♫ πηά-λν  „ηα κνπζηθά όξγαλα‟

πηάλσ, πηάλνκαη ξήκα (έπηαζα, ζα πηάζσ)

 ηαλ πηάλεηο θάηη, ην παίξλεηο κε ην ρέξη ζνπ θαη
ην θξαηάο.  «Μπακπά, ζηακάηα λα πηάλεηο ηελ
θνύληα κνπ! Άθεζέ κε κόλε κνπ!» είπε ε Αζελά.
Ο θξαηώ  αθήλσ
 ηαλ πηάλεηο θάηη, βάδεηο ην ρέξη ζνπ πάλσ ηνπ.
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--- πηάην ------------------------------------------------- πηγνύλη
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 Ο Κώζηαο έπηαζε ηε κπινύδα ηνπ κε βξόκηθα
ρέξηα. Ο αγγίδσ, αθνπκπώ
 Λέκε όηη έρεηο πηάζεη θάπνηνλ, όηαλ ηνλ έρεηο
θπλεγήζεη θαη ηνλ θξαηάο ρσξίο απηόο λα ην ζέιεη.
 Ζ αζηπλνκία έπηαζε απηόλ πνπ έθιεςε ηνλ θύξην
Γεκήηξε.
 ηαλ ζε πηάλνπλ ηα θιάκαηα, θιαηο. ηαλ ζε
πηάλεη πείλα, πεηλάο.
 ηαλ θάηη πηάλεη θσηηά, θαίγεηαη. ηαλ θάηη είλαη
κεγάιν, ιέκε όηη πηάλεη πνιύ ρώξν.
 Ο κπακπάο ηνπ Ίγθι είλαη νηθνδόκνο θαη πηάλεη
δνπιεηά πνιύ πξσί.
 Σν θνπζηάλη ηεο Διέλεο πηάζηεθε ζε κία
θαξέθια. Ο καγθώλσ, ζθαιώλσ
 ηαλ θνπβαιάο θάηη βαξύ, πηάλεηαη ε κέζε ζνπ
θαη πνλάεη.  πηάζηκν ♫ πηά-λσ

πηάην [ην] νπζηαζηηθό (πηάηα)
 ηαλ θαζόκαζηε ζην ηξαπέδη γηα λα θάκε, ν
θαζέλαο έρεη ην πηάην ηνπ κε ην θαγεηό ηνπ.
♫ πηά-ην  „ε θνπδίλα‟, „ην πάξηη‟

πηγθνπίλνο [ν] νπζηαζηηθό (πηγθνπίλνη)

 Ο πηγθνπίλνο είλαη έλα πνιύ κεγάιν
πνπιί πνπ θνιπκπάεη γξήγνξα αιιά δελ
κπνξεί λα πεηάμεη. Εεη ζε παγσκέλεο
ζάιαζζεο θαη ηξώεη ςάξηα. ♫ πη-γθνπ-ί-λνο

πηγνύλη [ην] νπζηαζηηθό (πηγνύληα)
 Πηγνύλη είλαη ην κέξνο ηνπ πξνζώπνπ πνπ είλαη
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο πηάλεη πνπιηά ζηνλ αέξα;
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πηέδσ ---------------------------------------------------- πηθξόο-θάησ από ην ζηόκα καο. Ο ζαγόλη ♫ πη-γνύ-λη
 „ην ζώκα καο‟

πηέδσ, πηέδνκαη ξήκα (πίεζα, ζα πηέζσ)
 ηαλ πηέδεηο θάηη, ην παηάο δπλαηά ζπλήζσο κε
ην ρέξη ζνπ.  «Μελ πηέδεηο πνιύ ην κπαιόλη! Θα
ζπάζεη θαη ζα θάλεη πνιύ ζόξπβν» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζηελ Αζελά.
 ηαλ πηέδεηο θάπνηνλ, πξνζπαζείο λα ηνλ θάλεηο
λα δερηεί θάηη πνπ δε ζέιεη.  Ο θύξηνο Μηράιεο
πίεζε ηνλ Κώζηα λα ηνπ πεη πνηνο έζπαζε ην ηδάκη.
Ο αλαγθάδσ, θαηαπηέδσ  πίεζε ♫ πη-έ-δσ

πηέηα [ε] νπζηαζηηθό (πηέηεο)

 Ζ Αιίθε αγόξαζε κία θνύζηα κε πηέηεο
γηα ηε γηνξηή ηεο. Ζ θνύζηα είλαη έηζη
θηηαγκέλε, ώζηε λα δηπιώλεηαη ζε πνιιέο
κεξηέο. Ο πηπρή, ηζάθηζε ♫ πηέ-ηα

πίζεθνο [ν], πηζεθίλα [ε] νπζηαζηηθό) (πίζεθνη,

πηζεθίλεο)
 Ο πίζεθνο είλαη έλα ηξηρσηό δών πνπ δεη ζηε
δνύγθια, έρεη πνιύ καθξηά ρέξηα θαη πεδάεη από ην
έλα θιαδί ζην άιιν. Ζ κατκνύ θαη ν γνξίιαο είλαη
πίζεθνη. ♫ πί-ζε-θνο  „ηα δώα‟

πίθξα [ε] νπζηαζηηθό (πίθξεο)  πηθξόο
πηθξαίλσ, πηθξαίλνκαη ξήκα (πίθξαλα,
ζα πηθξάλσ)  πηθξόο

πηθξόο, πηθξή, πηθξό επίζεην
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--- πηιάθη --------------------------------------------- πηλαθίδα
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(πηθξνί, πηθξέο, πηθξά)
 ηαλ θάηη είλαη πηθξό, έρεη πνιύ δπζάξεζηε
γεύζε.  Ο ζείνο Αιέθνο πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ πηθξό,
ρσξίο δάραξε.  γιπθόο
 Ζ ζηελνρώξηα θη ε απνγνήηεπζε είλαη πηθξά
ζπλαηζζήκαηα, δειαδή πνιύ δπζάξεζηα.
 ηαλ ληώζεη θαλείο πίθξα, είλαη ζηελνρσξεκέλνο,
θάηη ηνλ έρεη πηθξάλεη. ♫ πη-θξόο

πηιάθη [ην] νπζηαζηηθό (πηιάθηα)

 Σν πηιάθη είλαη θαγεηό πνπ γίλεηαη ζπλήζσο από
ξύδη βξαζκέλν θαη ιάδη ή βνύηπξν. ♫πη-ιά-θη

πηιόηνο [ν] νπζηαζηηθό (πηιόηνη)  αεξνπιάλν
πίλαθαο [ν] νπζηαζηηθό (πίλαθεο)

 Ο πίλαθαο είλαη θηηαγκέλνο από καύξν ή
πξάζηλν μύιν ή άζπξν πιαζηηθό θαη θξέκεηαη ζηνλ
ηνίρν ηεο ηάμεο καο. ηνλ πίλαθα γξάθνπκε κε
θηκσιία ή καξθαδόξν θάηη πνπ ζέινπκε λα δηαβάζεη
όιε ε ηάμε.
 Ο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ είλαη έλα επίπεδν
θνκκάηη από μύιν ή θειό ζηνλ ηνίρν όπνπ
ζηεξεώλνπκε αλαθνηλώζεηο κε πηλέδεο ή θαξθίηζεο.
 Πίλαθα ιέκε θαη ηε δσγξαθηά πνπ έρνπκε βάιεη
κέζα ζ‟ έλα θάδξν.  Ζ ζεία Καηεξίλα πήγε ζηελ
πηλαθνζήθε γηα λα δεη ηνπο πίλαθεο κεγάισλ
Ηηαιώλ δσγξάθσλ. ♫ πί-λα-θαο  „ζην ζρνιείν‟

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς πηλαθίδα [ε] νπζηαζηηθό (πηλαθίδεο)
 Οη πηλαθίδεο είλαη επίπεδεο πιάθεο πνπ πάλσ
σ ηνπο είλαη γξακκέλεο ή δσγξαθηζκέλεο δηάθνξεο
80 / 343

πηλέδα------------------------------------------------------ πηόλη--

α
β
γ
δ
ε
πηλέδα [ε] νπζηαζηηθό (πηλέδεο)
δ
 Ζ πηλέδα κνηάδεη κε κηθξό θαξθάθη πνπ
ε
έρεη πιαηύ θεθάιη. Με ηελ πηλέδα ζηεξεώλνπκε
θσηνγξαθίεο ή ζεκεηώκαηα ζηνλ ηνίρν, ζηελ πόξηα ζ
ή ζε θάπνην πίλαθα. ♫πη-λέ-δα
η
θ
πηλέιν [ην] νπζηαζηηθό (πηλέια)
 Γηα λα δσγξαθίζνπκε κε λεξνκπνγηέο ή γηα λα
ι
βάςνπκε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνύ,
κ
ρξεζηκνπνηνύκε πηλέιν. Σν πηλέιν είλαη μύιηλν θη
λ
έρεη ζηελ άθξε ηνπ πνιιέο ηξίρεο. ♫ πη-λέ-ιν
Γεο δσγξάθνο, πηλέιν
μ
ν
πίλσ, πίλνκαη ξήκα (ήπηα, ζα πησ)
 ηαλ πίλσ, ξνπθώ από ην ζηόκα λεξό,
π
πιεξνθνξίεο. Τπάξρνπλ πηλαθίδεο ζηνπο δξόκνπο,
ζηα καγαδηά θαη ζ‟ άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο.
Πηλαθίδεο έρνπλ θαη η‟ απηνθίλεηα ζην
κπξνζηηλό θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπο.
 ηακπέια ♫ πη-λα-θί-δα

γάια, πνξηνθαιάδα ή άιιν πγξό πνπ κεηά
ξ
πεγαίλεη ζην ζηνκάρη κνπ.  Ο Νίθνο πίλεη
έλα πνηήξη γάια, πξηλ θύγεη γηα ην ζρνιείν.
ζ
 Σν θξαζί, ε κπίξα θη ό,ηη άιιν έρεη νηλόπλεπκα θαη η
ην πίλνπκε ιέγεηαη πνηό. ♫ πί-λσ

πηόλη [ην] νπζηαζηηθό (πηόληα)
 ην ζθάθη, ζηε ληάκα, ζηνλ γθξηληάξε θαη ζ‟ άιια
επηηξαπέδηα παηρλίδηα παίδνπκε κε πηόληα.
- Ση πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ νη πηλαθίδεο ζηα
καγαδηά, ηνπο δξόκνπο θαη η‟ απηνθίλεηα;
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Κάζε παίθηεο παίδεη κε πηόληα δηαθνξεηηθνύ
ρξώκαηνο. ην ζθάθη ηα πηόληα είλαη καύξα θαη
άζπξα. ♫ πηό-λη Γεο ζθάθη

πίπα [ε] νπζηαζηηθό (πίπεο)

 Ζ πίπα κνηάδεη κε κηθξό μύιηλν ζσιήλα
κε θαξδηά ηξύπα ζηε κία άθξε γηα λα
βάδνπκε θαπλό. ηαλ ε πίπα είλαη
αλακκέλε, ξνπθάκε από ηελ άιιε άθξε θαη
θαπλίδνπκε. ♫ πί-πα

πηπέξη [ην] νπζηαζηηθό (πηπέξηα)

 Σν πηπέξη είλαη έλαο κηθξόο ζηξνγγπιόο θαξπόο
πνπ θαίεη πνιύ. Σν ρξεζηκνπνηνύκε ζην θαγεηό γηα
λα δώζνπκε γεύζε. ην ηξαπέδη ηνπ θαγεηνύ
ππάξρεη πάληα αιάηη θαη πηπέξη.  αιαηνπίπεξν
♫ πη-πέ-ξη

πηπεξηά [ε] νπζηαζηηθό (πηπεξηέο)

 Ζ πηπεξηά είλαη έλα ιαραληθό κε πξάζηλν,
θόθθηλν ή θίηξηλν ρξώκα θαη πνιύ κηθξνύο
ξ ζπόξνπο ζην εζσηεξηθό ηνπ. ♫ πη-πε-ξηά
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πηπίια [ε] νπζηαζηηθό (πηπίιεο)

 Ζ πηπίια είλαη από πιαζηηθό θαη κνηάδεη
κε ηε ξώγα ηνπ γπλαηθείνπ ζηήζνπο. ηαλ ηα
κσξά είλαη αλήζπρα, πεηλνύλ ή λπζηάδνπλ, βάδνπλ
ηελ πηπίια ζην ζηόκα ηνπο, ηελ πηπηιίδνπλ θη απηό
ηα εζπράδεη.  ηαλ πηπηιίδεηο κία θαξακέια, ηελ
θξαηάο ζην ζηόκα ζνπ θαη ηε γιείθεηο ζηγά ζηγά,
κέρξη λα ιηώζεη. ♫ πη-πί-ια
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πηπηιίδσ --------------------------------------------- πηζηεύσ--

α
β
πηπηιίζσ)  πηπίια
γ
πηξνύλη [ην] νπζηαζηηθό (πηξνύληα)
δ
 Με ην πηξνύλη θαξθώλνπκε θνκκάηηα θαγεηνύ
ε
γηα λα ηα βάινπκε ζην ζηόκα καο.
δ
 καραηξνπίξνπλν ♫ πη-ξνύ-λη  „ε θνπδίλα‟
ε
πηζίλα [ε] νπζηαζηηθό (πηζίλεο)
ζ
 Ζ πηζίλα είλαη κία κεγάιε δεμακελή γεκάηε κε
λεξό όπνπ θνιπκπάκε θαη θάλνπκε βνπηηέο. Πηζίλεο η
έρνπλ ζπλήζσο ηα θνιπκβεηήξηα θαη θάπνηα κεγάια θ
μελνδνρεία. ♫ πη-ζί-λα
ι
κ
πηζηλόο [ν] νπζηαζηηθό (πηζηλνί)  πίζσ
λ
πίζηα [ε] νπζηαζηηθό (πίζηεο)
μ
 Πνιιά θέληξα δηαζθέδαζεο έρνπλ κία πίζηα,
ν
δειαδή έλα ρώξν εηδηθά θηηαγκέλν γη‟ απηνύο πνπ
ζέινπλ λα δηαζθεδάζνπλ ρνξεύνληαο.
π

πηπηιίδσ θαη πηπηιάσ ξήκα (πηπίιηζα, ζα

 ηνπο αγώλεο απηνθίλεησλ η‟ απηνθίλεηα ηξέρνπλ
ζε πίζηεο. ♫ πί-ζηα
- Πνύ αιινύ κπνξνύκε λα δνύκε πίζηα;

πηζηεύσ ξήκα (πίζηεςα, ζα πηζηέςσ)

 ηαλ πηζηεύεηο όηη θάηη πξόθεηηαη λα γίλεη, είζαη
ζίγνπξνο όηη κπνξεί λα γίλεη.  Ο θύξηνο
Γεκήηξεο πηζηεύεη όηη ζα βξεζεί απηόο πνπ ηνλ
έθιεςε. Ο λνκίδσ
 ηαλ πηζηεύεηο ζε θάπνηνλ ή ζε θάηη, μέξεηο πσο
ππάξρεη, πσο είλαη αιεζηλό θαη ζεκαληηθό.
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--- πηζηόιη -------------------------------------------------- πίζσ
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 Οη άλζξσπνη πνπ πξνζεύρνληαη ζπρλά,
πηζηεύνπλ ζηνλ Θεό. Έρνπλ πίζηε.
 ηαλ πηζηεύεηο θάπνηνλ, μέξεηο πσο ζνπ ιέεη ηελ
αιήζεηα.  Ο θύξηνο Μηράιεο δελ πίζηεςε ηνλ
Κώζηα. Νόκηδε πσο ηνπ έιεγε ςέκαηα.
 απίζηεπηνο, εκπηζηνζύλε, πηζηεπηόο, πίζηε,
πηζηόο ♫ πη-ζηεύ-σ

πηζηόιη [ην] νπζηαζηηθό (πηζηόιηα)

 Σν πηζηόιη είλαη έλα κηθξό όπιν κε ζθαίξεο
πνπ κπνξεί λα ζθνηώζεη αλζξώπνπο. Οη
αζηπλνκηθνί έρνπλ πηζηόιηα.  Σν λεξνπίζηνιν
είλαη έλα πιαζηηθό παηρλίδη πνπ κνηάδεη κε πηζηόιη.
Γεκίδνπκε ηα λεξνπίζηνια κε λεξό θαη
θαηαβξερόκαζηε. Πηζηνιάθη ιέκε ην ζεζνπάξ. Μ‟
απηό ζηεγλώλνπκε ηα καιιηά καο. ♫ πη-ζηό-ιη

πηζηόο, πηζηή, πηζηό επίζεην (πηζηνί, πηζηέο,

πηζηά)
 Ο Κώζηαο θαη ν Νίθνο είλαη πηζηνί θίινη. Έρνπλ
εκπηζηνζύλε ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη πξνζπαζνύλ
λα είλαη πάληα θαινί θίινη.  (ζαλ νπζηαζηηθό) Οη
πηζηνί είλαη απηνί πνπ πηζηεύνπλ ζε κία ζξεζθεία.
πηζηεύσ ♫ πη-ζηόο

πίζσ επίξξεκα

 Ζ Ρνδαιία θάζηζε πίζσ από ηελ Αζελά θη άξρηζε
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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πίηα ---------------------------------------------------- πηηδάκα-λα ληανπξίδεη. Ζ Ρνδαιία θάζηζε από ηε κεξηά πνπ
δελ έβιεπε ε Αζελά.  κπξνζηά
 «Πξνρώξα πην γξήγνξα, γηαηί ζα κείλεηο πίζσ».
Θα θαζπζηεξήζεηο.
 «Παηδηά, πάσ γηα ιίγν ζην γξαθείν, ζα είκαη πίζσ
ζηηο έμη» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο. Θα επηζηξέςσ ζηηο
έμη.
 «Θέισ λα κνπ δώζεηο πίζσ ην βηβιίν πνπ ζνπ
δάλεηζα, Αζελά!» είπε ε Αιίθε. Θέισ λα κνπ ην
επηζηξέςεηο.
 (ζαλ επίζεην) Ο θύξηνο Μηράιεο έβαιε ηα
θνπηαβάθηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ θήπνπ.
 κπξνζηηλόο  Ο πηζηλόο είλαη ην πίζσ κέξνο
ηεο ιεθάλεο καο, ν πνπόο καο. ♫ πί-ζσ
Γεο ηειεπηαίνο

πίηα [ε] νπζηαζηηθό (πίηεο)

 Ζ πίηα είλαη έλα θαγεηό αικπξό ή γιπθό πνπ ην
θηηάρλνπκε βάδνληαο έλα κείγκα από δηάθνξα
πιηθά αλάκεζα ζε δύν ζηξώζεηο δύκεο ή θύιινπ
θαη ςήλνληάο ην ζηνλ θνύξλν. Φηηάρλνπκε πίηεο κε
ηπξί, ζπαλάθη ή άιια πιηθά.
 ηαλ ηξώκε ζνπβιάθη κε πίηα, ηξώκε ζνπβιάθη
ηπιηγκέλν κέζα ζε ςεκέλε ζηξνγγπιή θαη ιεπηή
δύκε.  ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα, θνηόπηηα,
θαξπδόπηηα, θξεαηόπηηα, βαζηιόπηηα ♫ πί-ηα
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πηηδάκα [ε] νπζηαζηηθό (πηηδάκεο)
ρ
 Ζ πηηδάκα είλαη έλα παληειόλη θαη κία κπινύδα
από ιεπηό θαη καιαθό ύθαζκα πνπ ηα θνξάκε,
ς
όηαλ θνηκόκαζηε. Τπάξρνπλ γπλαηθείεο θαη αληξηθέο
σ
πηηδάκεο. ♫πη-ηδά-κα
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--- πίηζα --------------------------------------------- πηηζηξίθνο
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- Λέκε θαη κπηηδάκα.

Νίθνο θόξεζε ηηο πηηδάκεο ηνπ
θαη πήγε γηα ύπλν.

πίηζα [ε] νπζηαζηηθό (πίηζεο)
 Ζ πίηζα είλαη ηηαιηθό θαγεηό. Δίλαη ζπλήζσο κία
ζηξνγγπιή δύκε κε ληνκάηα, ηπξί, δακπόλ θαη
δηάθνξα άιια πιηθά. Ζ πίηζα ςήλεηαη ζηνλ θνύξλν.
 «Γελ πξόθηαζα λα καγεηξέςσ, πάκε ζηελ
πηηζαξία λα θάκε πίηζα θαη καθαξόληα;» ξώηεζε ε
θπξία Μαξγαξίηα, δειαδή ζην εζηηαηόξην πνπ
θηηάρλεη πίηζεο θαη καθαξόληα. ♫ πί-ηζα

πηηζηιίδσ θαη πηηζηιάσ, πηηζηιηέκαη ξήκα
(πηηζίιηζα, ζα πηηζηιίζσ)
 ηαλ πηηζηιάο θάπνηνλ ή θάηη, ηνλ βξέρεηο κε
ζηαγόλεο λεξνύ.  «Πξόζεμε κελ πηηζηιίζεηο ηε
Ρνδαιία, Κώζηα, θαζώο πνηίδεηο. Οη γάηεο
ζηραίλνληαη ην λεξό!» θώλαμε ε Αζελά.
 «Παηδηά, ζηακαηήζηε ην πηηζίιηζκα, ζα γίλεηε
κνύζθεκα ζην ηέινο!» θώλαμε ε θπξία Μαξγαξίηα.
Οη πηηζηιηέο είλαη ζηαγόλεο από θάπνην πγξό πνπ
έρνπλ πέζεη πάλσ ζε θάηη. ♫ πη-ηζη-ιώ

πηηζηξίθνο [ν], πηηζηξίθα [ε], πηηζηξίθη

[ην] νπζηαζηηθό (πηηζηξίθνη, πηηζηξίθεο, πηηζηξίθηα)
 Λέκε πηηζηξίθν έλα κηθξό αγόξη θαη πηηζηξίθα έλα
κηθξό θνξίηζη. Λέκε πηηζηξίθη έλα κηθξό παηδί, αγόξη
ή θνξίηζη. ♫ πη-ηζη-ξί-θνο
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πιαγηά -------------------------------------------------- πιάζσ--

πιαγηά [ε] νπζηαζηηθό (πιαγηέο)  πιάγηνο
πιαγηάδσ ξήκα (πιάγηαζα, ζα πιαγηάζσ)

 ηαλ πιαγηάδεηο, μαπιώλεηο ζην θξεβάηη γηα λα
θνηκεζείο.  πιάγηνο ♫ πια-γηά-δσ

πιάγηνο, πιάγηα, πιάγην επίζεην (πιάγηνη,
πιάγηεο, πιάγηα)
 ηαλ θάηη είλαη πιάγην, δελ είλαη όξζην, αιιά
γέξλεη, είλαη ινμό.  Ο Κώζηαο, ν Ίγθιη θαη ν Νίθνο
αλέβεθαλ ηελ πιαγηά ηνπ ιόθνπ θη έθηαζαλ ζην
εθθιεζάθη πνπ είλαη ζηελ θνξπθή. Αλέβεθαλ δειαδή
ηελ αλεθνξηθή πιεπξά ηνπ. πιάγηα ♫ πιά-γη-νο

πιαδ [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ πιαδ είλαη κία κεγάιε παξαιία κε άκκν,
νκπξέιεο, θαξέθιεο θαη θαληίλεο πνπ πξνζθέξνπλ
θαγεηό θη αλαςπθηηθά.
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

πιάζσ, πιάζνκαη ξήκα (έπιαζα, ζα πιάζσ)

 ηαλ πιάζσ θάηη, ηνπ δίλσ κία κνξθή, έλα
ζρήκα.  Σν Πάζρα ε Αζελά θαη ε θπξία
Μαξγαξίηα πιάζνπλ θνπινπξάθηα θαη ηα βάδνπλ
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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--- πιάη -------------------------------------------------- πιαθάθη
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ζηνλ θνύξλν λα ςεζνύλ.  Γηα λα ηα πιάζνπλ,
αλνίγνπλ πξώηα ηε δύκε κ‟ έλα μύιηλν ξαβδί, ηνλ
πιάζηε. ην ζρνιείν ε Αζελά θαη ε Διέλε
θηηάρλνπλ αλζξσπάθηα από πιαζηειίλε. πιάζκα
♫ πιά-ζσ

πιάη επίξξεκα

 ηαλ θάηη ή θάπνηνο είλαη πιάη ζε θάηη ή ζε
θάπνηνλ άιιν, βξίζθεηαη θνληά ηνπ, ζηελ αξηζηεξή
ή ζηε δεμηά πιεπξά. Ο δίπια, θνληά
 Ζ Διέλε θαη ε Αζελά θάζνληαη πιάη πιάη ζην ίδην
ζξαλίν. Κάζνληαη θνληά ε κία ζηελ άιιε. ♫ πιάη

πιάθα [ε] νπζηαζηηθό (πιάθεο)

 Ζ πιάθα είλαη έλα πιαηύ, ιεπηό θη επίπεδν
θνκκάηη από πέηξα ή θάπνην άιιν ζθιεξό πιηθό.
ηξώλνπκε καξκάξηλεο πιάθεο κέζα ή έμσ από ην
ζπίηη.
 Μία πιάθα ζνθνιάηαο είλαη έλα θνκκάηη
ζνθνιάηαο.
 Πιάθα ιέκε θη έλα αζηείν πνπ θάλεη ή ιέεη
ξ θάπνηνο. Λέκε όηη ζπάκε πιάθα, όηαλ
δηαζθεδάδνπκε θαη γειάκε κε θάηη αζηείν. ηαλ ιεο
ζ θάηη γηα πιάθα, δελ ην ιεο ζηα ζνβαξά, ην ιεο ζη‟
η αζηεία.  πιαθάθη ♫ πιά-θα

π
θ
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σ

πιαθάθη [ην] νπζηαζηηθό (πιαθάθηα)

 Σα πιαθάθηα είλαη κηθξέο θαη ζπλήζσο
ηεηξάγσλεο πιάθεο πνπ βάδνπκε ζηνπο ηνίρνπο θαη
ηα παηώκαηα, θπξίσο ζηα κπάληα θαη ηηο θνπδίλεο
γηα λα ηα πξνζηαηέςνπκε από ηα λεξά.  πιάθα
♫ πια-θά-θη  „ε θνπδίλα‟, „ην κπάλην‟
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πιαθώλσ ------------------------------------------ πιαζηηθό--

πιαθώλσ, πιαθώλνκαη ξήκα (πιάθσζα,

ζα πιαθώζσ)
 ηαλ πιαθώλεηο θάηη ή θάπνηνλ, πέθηεηο κε όιν
ζνπ ην βάξνο επάλσ ηνπ.
 ηαλ πιαθώλεηο θάηη, ην πηέδεηο πνιύ δπλαηά.
♫ πια-θώ-λσ

πιαλήηεο [ν] νπζηαζηηθό (πιαλήηεο)

 Ζ Γε είλαη έλαο πιαλήηεο θαη γπξίδεη γύξσ από
ηνλ ήιην καδί κε άιινπο πιαλήηεο, όπσο ηνλ Άξε ή
ηνλ Πινύησλα. ♫ πια-λή-ηεο

πιάζκα [ην] νπζηαζηηθό (πιάζκαηα)
 Λέκε πσο νη άλζξσπνη θαη ηα δώα είκαζηε
πιάζκαηα ηνπ Θενύ, δειαδή πσο καο έρεη
δεκηνπξγήζεη ν Θεόο.
 Πιάζκα ιέκε γεληθά θη έλαλ άλζξσπν.
 Σα παηδηά είλαη αζώα πιάζκαηα.  πιάζσ
♫ πιά-ζκα

πιαζηειίλε [ε] νπζηαζηηθό» (πιαζηειίλεο)
 πιάζσ

πιαζηηθό [ην] νπζηαζηηθό (πιαζηηθά)

 Σν πιαζηηθό είλαη έλα ειαθξύ θαη θηελό πιηθό
πνπ θηηάρλεηαη ζηα εξγνζηάζηα θαη παίξλεη ό,ηη
κνξθή ζέινπκε λα ηνπ δώζνπκε. Πιέλεηαη εύθνια
θαη δε ραιάεη.  Σν κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο έρεη
παηρλίδηα από πιαζηηθό.  (ζαλ επίζεην) Έρεη
πιαζηηθά παηρλίδηα. ♫ πια-ζηη-θό
Πνηνπο άιινπο πιαλήηεο μέξεηο;
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--- πιαζηόο --------------------------------------------- πιάηνο
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πιάηε [ε] νπζηαζηηθό (πιάηεο)

πιαζηέο, πιαζηά)
 ηαλ θάηη είλαη πιαζηό, είλαη αληηγξαθή ελόο
πξάγκαηνο, δελ είλαη αιεζηλό. Τπάξρνπλ πιαζηνί
πίλαθεο θαη πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα.  γλήζηνο
♫ πια-ζηόο

πιαηαίλσ ξήκα (πιάηπλα, ζα πιαηύλσ)
 πιαηύο

πιαηάλη [ην] θαη πιάηαλνο [ν] νπζηαζηηθό

(πιαηάληα, πιάηαλνη)
 Σν πιαηάλη είλαη έλα πνιύ κεγάιν δέληξν
πνπ ράλεη ηα θύιια ηνπ ηνλ ρεηκώλα.
Φπηξώλεη ζε κέξε κε πνιύ λεξό ή πγξαζία.
♫ πια-ηά-λη

πιαηεία [ε] νπζηαζηηθό (πιαηείεο)

 Ζ πιαηεία είλαη έλαο κεγάινο αλνηρηόο θαη
θεληξηθόο ρώξνο ζε κία πόιε ή έλα
ρσξηό όπνπ καδεύεηαη πνιύο θόζκνο,
ξ νη κεγάινη γηα βόιηα ή θαθέ θαη
ζ ηα παηδηά γηα παηρλίδη. ♫πια-ηεί-α
 Ζ πιάηε είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζνπ,
από ηνπο ώκνπο κέρξη ηε κέζε ζνπ.
 Ζ πιάηε είλαη θαη ην κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο όπνπ
αθνπκπάκε ηελ πιάηε καο, όηαλ θαζόκαζηε.
♫ πιά-ηε  „ην ζώκα καο‟

πιάηνο [ην] νπζηαζηηθό (πιάηε)
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πιαηύο --------------------------------------------------πιέλσ- Ζ ζεία Έιιε κέηξεζε ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ
ηξαπεδηνύ γηα λ‟ αγνξάζεη θαηλνύξην
ηξαπεδνκάληηιν. Σν πιάηνο ελόο ηξαπεδηνύ είλαη ε
κηθξόηεξε ηνπ πιεπξά, ελώ ην κήθνο ε κεγαιύηεξε.
Ο θάξδνο  πιαηύο ♫ πιά-ηνο

πιαηύο, πιαηηά, πιαηύ, επίζεην (πιαηηνί, πιαηηέο,

πιαηηά)
 ηαλ θάηη είλαη πιαηύ, έρεη κεγάιν πιάηνο.
 Σα πεδνδξόκηα ζηε γεηηνληά καο είλαη πνιύ
πιαηηά θη ν θόζκνο πεξπαηάεη άλεηα, ρσξίο λα
ζηξηκώρλεηαη. Ο θαξδύο ζηελόο  ηαλ θάηη
πιαηαίλεη, γίλεηαη πιαηύ. Ο θαξδαίλσ  ζηελεύσ
πιάηνο ♫ πια-ηύο

πιέθσ, πιέθνκαη ξήκα (ζα πιέμσ, έπιεμα)

 ηαλ πιέθεηο θάηη, ην θηηάρλεηο κε κάιιηλα
λήκαηα πνπ ηα πεξλάο ην έλα κέζα ζην άιιν κε
βειόλεο.  Ζ ζεία Καηεξίλα πιέθεη πνπιόβεξ γηα
ηνλ γην ηεο.
 Ζ Αζελά έρεη θαζηαλά, καθξηά καιιηά θαη
ηα πιέθεη θνηζίδεο.  ηαλ καζαίλεηο λα
πιέθεηο, καζαίλεηο πιέμηκν.
πιερηόο, πιερηό ♫ πιέ-θσ

πιέλσ, πιέλνκαη ξήκα (ζα πιύλσ, έπιπλα)

 ηαλ πιέλεηο θάηη, ην θαζαξίδεηο κε λεξό θαη
ζαπνύλη ή άιιν θαζαξηζηηθό.
 ηαλ πιέλεζαη, θαζαξίδεηο ην ζώκα ζνπ κε λεξό
θαη ζαπνύλη.  Σν πιύζηκν ζην ρέξη παίξλεη ώξα,
γη‟ απηό ν θόζκνο έρεη πηα πιπληήξηα. ην
πιπληήξην ξνύρσλ πιέλνπκε ηα ξνύρα θαη ζην
91 / 348-349

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

--- πιεπξά -------------------------------------------------- πιέσ
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πιπληήξην πηάησλ ηα πηάηα.
άπιπηνο, μεπιέλσ ♫ πιέ-λσ

Ο Κώζηαο πιέλεη ην πνδήιαην ηεο Αζελάο.

πιεπξά [ε] νπζηαζηηθό (πιεπξέο)

 Έλα λόκηζκα έρεη δύν πιεπξέο. Έρεη δύν κεξηέο,
δύν όςεηο.
 Ζ θάζε γξακκή ελόο ηξηγώλνπ ή ελόο ηεηξαγώλνπ
είλαη κία από ηηο πιεπξέο ηνπ.  πιεπξό
♫ πιεπ-ξά

πιεπξό [ην] νπζηαζηηθό (πιεπξά)

 Σα πιεπξά είλαη ηα δώδεθα θόθαια πνπ έρνπκε
αλάκεζα ζην ζηήζνο θαη ηε κέζε. Σα έμη είλαη ζηε
δεμηά κεξηά ηνπ ζώκαηνο θαη η‟ άιια έμη ζηελ
αξηζηεξή.  πιεπξά ♫ πιεπ-ξό  „ην ζώκα καο‟

πιερηόο, πιερηή, πιερηό επίζεην (πιερηνί,
πιερηέο, πιερηά)
 Έλα πιερηό ξνύρν είλαη ην ξνύρν πνπ έρεη πιέμεη
θάπνηνο ζην ρέξη ή ζηε κεραλή.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) ηαλ θάλεη πνιύ θξύν θνξάκε
ηα πιερηά καο γηα λα δεζηαηλόκαζηε, δειαδή
θνξάκε πιερηά ξνύρα. πιέθσ, πιέμηκν ♫ πιε-ρηόο

πιέσ ξήκα (έπιεπζα, ζα πιεύζσ)

 Σα πινία θαη νη βάξθεο πιένπλ ζην λεξό, δειαδή
θηλνύληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη δε
βνπιηάδνπλ.  επηπιέσ ♫ πιέ-σ
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πιεγή --------------------------------------------- πιεκκύξα--

πιεγή [ε] νπζηαζηηθό (πιεγέο)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θόπεθε κε ην καραίξη ηνπ
ςσκηνύ θη έθαλε κία βαζηά πιεγή ζην δάρηπιό ηεο.
Από ηελ πιεγή έηξερε αίκα.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα πιεγώζεθε κε ην καραίξη ηνπ
ςσκηνύ.
ηαλ θάπνηνο έρεη πιεγέο, είλαη πιεγσκέλνο. ηαλ
θάπνηνο είλαη πνιύ απνγνεηεπκέλνο από θάηη,
αηζζάλεηαη πιεγσκέλνο. ♫ πιε-γή Γεο ηξαπκαηίαο

πιεγώλσ, πιεγώλνκαη ξήκα (ζα πιεγώζσ,
πιήγσζα)  πιεγή

πιήθηξν [ην] νπζηαζηηθό (πιήθηξα)

 ηαλ παίδνπκε πηάλν, παηάκε ηα πιήθηξα. Σν
πηάλν έρεη άζπξα θαη καύξα πιήθηξα. Κάζε
πιήθηξν παίδεη κία λόηα.
 Οη γξαθνκεραλέο θαη νη ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο έρνπλ πιήθηξα. Κάζε πιήθηξν γξάθεη
έλα γξάκκα.  ια καδί ηα πιήθηξα ηνπ
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ιέγνληαη πιεθηξνιόγην.
♫ πιή-θηξν Γεο πηάλν, ππνινγηζηήο
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πιεθηξνιόγην [ην] νπζηαζηηθό (πιεθηξνιόγηα)
η
 πιήθηξν
π
θ
πιεκκύξα [ε] νπζηαζηηθό (πιεκκύξεο)
 ηαλ βξέρεη πνιύ, γίλνληαη πιεκκύξεο, δειαδή
ρ
γεκίδνπλ νη δξόκνη κε λεξό.  Σα ππόγεηα ησλ
ς
ζπηηηώλ γέκηζαλ λεξά κε ηηο πιεκκύξεο.  Σα
ππόγεηα ησλ ζπηηηώλ πιεκκύξηζαλ. ♫ πιεκ-κύ-ξα σ
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--- πιεκκπξίδσ ----------------------------------- πιεξώλσ
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πιεκκπξίδσ ξήκα (πιεκκύξηζα, ζα
πιεκκπξίζσ)  πιεκκύξα

πιελ πξόζεζε
 Σν «πιελ» είλαη ην ζύκβνιν ηεο αθαίξεζεο.
 Σξία πιελ δύν ίζνλ έλα ή 3-2 = 1. Ο κείνλ
 ζπλ ♫ πιελ

πιεξνθνξία [ε] νπζηαζηηθό» (πιεξνθνξίεο)
 Ζ πιεξνθνξία είλαη θάηη πνπ καζαίλεηο γηα έλα
ζέκα πνπ ζ‟ ελδηαθέξεη.  Ο Ίγθιη πήγε ζηνλ
ζηαζκό θαη δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιόγηα
ησλ ηξέλσλ.  ηαλ δίλεηο κία πιεξνθνξία ζε
θάπνηνλ, ηνλ πιεξνθνξείο ζρεηηθά κ‟ έλα ζέκα. Ζ
πιεξνθνξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ δηδάζθεη πώο
λα νξγαλώλνπκε πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. ♫ πιε-ξν-θν-ξί-α

πιεξνθνξηθή [ε] νπζηαζηηθό)  πιεξνθνξία
πιεξνθνξώ, πιεξνθνξνύκαη ξήκα

(πιεξνθόξεζα, ζα πιεξνθνξήζσ)  πιεξνθνξία

πιήξσκα [ην] νπζηαζηηθό (πιεξώκαηα)

 Σν πιήξσκα είλαη όινη απηνί πνπ δνπιεύνπλ ζ‟
έλα πινίν ή ζ‟ έλα αεξνπιάλν.  Οη αεξνζπλνδνί
θαη νη πηιόηνη είλαη ην πιήξσκα ηνπ αεξνπιάλνπ.
♫ πιή-ξσ-κα

πιεξώλσ, πιεξώλνκαη ξήκα (πιήξσζα, ζα

πιεξώζσ)
 ηαλ πιεξώλεηο, δίλεηο ρξήκαηα γηα λ‟ αγνξάζεηο
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πιεζηάδσ------------------------------------------ πινύζηνο-θάηη ή γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο θάηη πνπ δελ είλαη
δηθό ζνπ.  Οη γνλείο ηνπ Ίγθιη πιεξώλνπλ λνίθη
γηα ην ζπίηη πνπ λνηθηάδνπλ.
 ηαλ πιεξώλεζαη, παίξλεηο ρξήκαηα γηα κία
δνπιεηά πνπ έρεηο θάλεη.
 ηαλ θάλεηο θάηη θαθό, ιέκε όηη ην πιεξώλεηο κία
κέξα, δειαδή ηηκσξείζαη γη‟ απηό.  πιεξσκή
♫ πιε-ξώ-λσ

πιεζηάδσ ξήκα (πιεζίαζα, ζα πιεζηάζσ)

 ηαλ πιεζηάδεηο θάπνηνλ ή θάηη, πεγαίλεηο πξνο
ην κέξνο ηνπ.  απνκαθξύλνκαη ♫ πιε-ζη-ά-δσ

πινίν [ην] νπζηαζηηθό (πινία)

 Σν πινίν είλαη έλα κεγάιν ζαιάζζην κεηαθνξηθό
κέζν. Σα επηβαηηθά πινία κεηαθέξνπλ επηβάηεο
πνπ ηαμηδεύνπλ ζηα λεζηά. Με ηα εκπνξηθά πινία
κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεύκαηα. Ο βαπόξη, θαξάβη
 Ο πινίαξρνο δίλεη νδεγίεο γηα ηελ πνξεία ηνπ
πινίνπ. Ο θαπεηάληνο ♫ πινί-ν Γεο ιηκάλη

πινθάκη [ην] νπζηαζηηθό (πινθάκηα)

α
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λ
μ
ν
π
ξ

 Σν ρηαπόδη έρεη νθηώ πινθάκηα κε βεληνύδεο πνπ
ζ
ην βνεζνύλ λα κεηαθηλείηαη θαη λα πηάλεη ηελ ηξνθή
ηνπ. ♫ πιν-θά-κη Γεο ρηαπόδη
η

πινύζηνο, πινύζηα, πινύζην επίζεην (πινύζηνη,

πινύζηεο, πινύζηα)
 ηαλ θάπνηνο έρεη αθξηβά πξάγκαηα, ζπίηηα θαη
πνιιά ιεθηά, είλαη πινύζηνο.  θησρόο  (ζαλ
νπζηαζηηθό) Οη πινύζηνη μερλνύλ πσο ππάξρεη
θηώρεηα ζηνλ θόζκν. Λέλε όκσο πσο ηα πινύηε δε
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--- πινύηνο------------------------------------------------ πλίγσ
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θέξλνπλ πάληα ηελ επηπρία, δειαδή ηα
πνιιά ιεθηά δε καο θάλνπλ πάληα
επηπρηζκέλνπο. πινπζηόπαηδν
♫ πινύ-ζη-νο
Ο πινύζηνο θαη ν θησρόο

ξ
ζ
η
π
θ
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σ

πλίγσ, πλίγνκαη ξήκα (έπλημα, ζα πλίμσ)

πινύηνο [ν] νπζηαζηηθό (ηα πινύηε) πινύζηνο
πιπληήξην [ην] νπζηαζηηθό (πιπληήξηα)
 πιέλσ

πλεύκα [ην] νπζηαζηηθό (πλεύκαηα)

 Σν πλεύκα καο είλαη ε ζθέςε καο, ε εμππλάδα
καο, ην κπαιό καο.
 Πλεύκα ιέκε θαη ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ.
♫ πλεύ-κα

πλεύκνλαο [ν] νπζηαζηηθό (πλεύκνλεο)
 Μέζα ζην ζηήζνο καο έρνπκε δύν πλεύκνλεο, ηνλ
αξηζηεξό θαη ηνλ δεμηό, πνπ καο βνεζνύλ λ‟
αλαπλένπκε. ♫ πλεύ-κν-λαο Λέκε θαη ην πλεπκόλη.
 ηαλ θάηη ζε πλίγεη ή όηαλ πλίγεζαη, δελ κπνξείο
λα αλαπλεύζεηο θαη κπνξεί λα πεζάλεηο.  «Μα ηη
θάλεη ν θύξηνο Μηράιεο; Βάδεη ηα ζθπιάθηα ζην
λεξό, ιεο λα ηα πλίμεη; Γελ πηζηεύσ λα πληγνύλ!»
ζθέθηεθε ε Αζελά.
 ηαλ απειπίδεζαη κε ην παξακηθξό πξόβιεκα,
ιέκε πσο πλίγεζαη ζε κία θνπηαιηά λεξό.
 πλίμηκν ♫ πλί-γσ
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο πλίγεηαη ζηε δνπιεηά;
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πνδειάηεο -----------------------------------------------πόδη--

πνδειάηεο [ν], πνδειάηηζζα [ε] νπζηαζηηθό
(πνδειάηεο, πνδειάηηζζεο)  πνδήιαην

πνδήιαην [ην] νπζηαζηηθό (πνδήιαηα)
 Ζ Αζελά έκαζε πνιύ γξήγνξα λα θάλεη
πνδήιαην. Οδεγεί πνιύ πξνζεθηηθά θαη πεγαίλεη
γξήγνξα όπνπ ζέιεη. Οια ηα πνδήιαηα έρνπλ δύν
ξόδεο, δύν πεληάι, έλα ηηκόλη κε δύν θξέλα θαη ηε
ζέια γηα λα θαζόκαζηε.  Ζ Αζελά έρεη
γίλεη ζσζηή πνδειάηηζζα. Κπθινθνξεί
γξήγνξα θαη κε άλεζε ζηνπο δξόκνπο
ηεο γεηηνληάο. Δίλαη πνιύ θαιή ζηελ
πνδειαζία. ♫ πν-δή-ια-ην

πόδη [ην] νπζηαζηηθό (πόδηα)

 Ο άλζξσπνο έρεη δύν πόδηα ην δεμί θαη ην
αξηζηεξό γηα λα ζηέθεηαη όξζηνο θαη λα πεξπαηάεη.
Σν κπνύηη, ηα γόλαηα, νη γάκπεο, ν αζηξάγαινο, ε
θηέξλα θαη ηα δάρηπια είλαη κέξε ηνπ πνδηνύ.
 Πόδη ιέκε θαη ην θάησ κέξνο ηνπ πνδηνύ, δειαδή
ην κέξνο ηνπ πνπ είλαη θάησ από ηνλ αζηξάγαιν
θαη παηάεη ζην έδαθνο.
Σα ηξαπέδηα θαη νη θαξέθιεο ζηέθνληαη πάλσ ζε
ηέζζεξα πόδηα.
 ηαλ ην βάδεηο ζηα πόδηα, ηξέρεηο θαη θεύγεηο
γξήγνξα καθξηά. ηαλ ζεθώλεηο όιε ηελ
πνιπθαηνηθία ζην πόδη, ηελ αλαζηαηώλεηο.
- Πόηε ιέκε όηη θόβνληαη ηα πόδηα θάπνηνπ;
- Πόηε ιέκε όηη βάδνπκε ηα δύν πόδηα θάπνηνπ ζ‟
έλα παπνύηζη;
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--- πνδηά ----------------------------------------------------- πόδα
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 Σν πόδη ιέγεηαη κεξηθέο θνξέο θαη πνδάξη.
πνδόζθαηξν ♫ πό-δη  „ην ζώκα καο‟

πνδηά [ε] νπζηαζηηθό (πνδηέο)

 Ζ πνδηά είλαη έλα θνκκάηη ύθαζκα πνπ
ην δέλνπκε γύξσ από ηε κέζε θαη πίζσ
από ην ζβέξθν καο. Οη λνηθνθπξέο θνξνύλ
πνδηά γηα λα κε ιεξσζνύλ, όηαλ θάλνπλ
ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ.
 Οη γηαηξνί θαη νη λνζνθόκεο θνξνύλ άζπξε
πνδηά. Ο ηαηξηθή κπινύδα ♫ πν-δηά

πνδνζθαηξηζηήο [ν], πνδνζθαηξίζηξηα [ε]

νπζηαζηηθό (πνδνζθαηξηζηέο, πνδνζθαηξίζηξηεο)
 πνδόζθαηξν

πνδόζθαηξν [ην] νπζηαζηηθό»

 Σν πνδόζθαηξν είλαη έλα άζιεκα πνπ παίδεηαη κε
δύν νκάδεο. Οη παίθηεο θάζε νκάδαο θινηζνύλ ηε
κπάια θαη πξνζπαζνύλ λα βάινπλ γθνι ζηα δίρηπα
ηεο άιιεο νκάδαο.  Οη παίθηεο ζην πνδόζθαηξν
ξ ιέγνληαη πνδνζθαηξηζηέο. πόδη ♫ πν-δό-ζθαη-ξν
- Ζ ιέμε δελ έρεη πιεζπληηθό αξηζκό.

ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

πόδα [ε] νπζηαζηηθό (πόδεο)

 Ζ πόδα είλαη ε ζηάζε πνπ παίξλεη θαλείο γηα λα
ηνλ βγάινπλ θσηνγξαθία ή γηα λα ηνλ
δσγξαθίζνπλ.  Ζ Αζελά δελ θνπλήζεθε από ηε
ζέζε ηεο, κέρξη ε ζεία Καηεξίλα λα ηεο πεη λ‟ αιιάμεη
πόδα.
 ηαλ ηξαβάο πόδεο κε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή,
ηξαβάο θσηνγξαθίεο. ♫ πό-δα
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πνίεκα----------------------------------------------- πόιεκνο--

πνίεκα [ην] νπζηαζηηθό (πνηήκαηα)

 Σν πνίεκα είλαη κία κηθξή ηζηνξία πνπ είλαη
γξακκέλε ζε ζηίρνπο θαη ηε ιέκε κε ξπζκό.
Να έλα πνίεκα:
«Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό
θέγγε κνπ λα πεξπαηώ
λα πεγαίλσ ζην ζρνιεηό,
λα καζαίλσ γξάκκαηα,
γξάκκαηα ζπνπδάκαηα
ηνπ Θενύ ηα πξάκαηα».
 ηαλ θάηη είλαη πνιύ όκνξθν θαη ην ζαπκάδνπκε,
ιέκε πσο είλαη πνίεκα.
 Σα πνηήκαηα ηα γξάθνπλ νη πνηεηέο. ♫ πνί-ε-κα

πνηεηήο [ν], πνηήηξηα [ε] νπζηαζηηθό (πνηεηέο,
πνηήηξηεο)  πνίεκα

πνηθηιία [ε] νπζηαζηηθό (πνηθηιίεο)
 ηνλ θήπν ηεο ζείαο Έιιεο ππάξρεη ηόζν κεγάιε
πνηθηιία ινπινπδηώλ, πνπ γηα λα ηα δεη θαλείο όια
ρξεηάδεηαη ώξα.
Ζ ζεία Έιιε έρεη πνιιά δηαθνξεηηθά ινπινύδηα
ζηνλ θήπν ηεο. ♫ πνη-θη-ιί-α

πνιεκηζηήο [ν], πνιεκίζηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(πνιεκηζηέο, πνιεκίζηξηεο)  πόιεκνο

πόιεκνο [ν] νπζηαζηηθό (πόιεκνη)

 ηαλ γίλεηαη πόιεκνο, ν ζηξαηόο κίαο ρώξαο
- Μπνξείο λα ζπκεζείο ηα νλόκαηα δύν κεγάισλ
Διιήλσλ πνηεηώλ;
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--- πνιεκώ -------------------------------- πνιιαπιαζηάδσ
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θάλεη επίζεζε κε όπια ζηνλ ζηξαηό κίαο άιιεο
ρώξαο.  εηξήλε  ηνλ πόιεκν νη ζηξαηηώηεο
πνιεκνύλ ελαληίνλ ηνπ ερζξνύ. Οη ζηξαηηώηεο
ιέγνληαη θαη πνιεκηζηέο. ♫ πό-ιε-κνο

πνιεκώ θαη πνιεκάσ ξήκα (πνιέκεζα, ζα
πνιεκήζσ)  πόιεκνο

πόιε [ε] νπζηαζηηθό (πόιεηο)
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά δνπλ ζηελ Αζήλα, ηε
κεγαιύηεξε πόιε ηεο Διιάδαο. Έρεη πνιιέο
πνιπθαηνηθίεο, πνιιέο γεηηνληέο θαη πνιινύο
θαηνίθνπο.  Οη πνιίηεο είλαη νη θάηνηθνη ελόο
θξάηνπο. Δθιέγνπλ ηνπο πνιηηηθνύο, πνπ
απνθαζίδνπλ γη‟ απηνύο θαη ηνλ ηόπν ηνπο.
♫ πό-ιε  „ε πόιε‟

πνιηηηζκόο [ν] νπζηαζηηθό» (πνιηηηζκνί)

 Ο πνιηηηζκόο είλαη ε ηζηνξία, ηα γξάκκαηα, νη
ηέρλεο, νη επηζηήκεο, ε νηθνλνκία θαη νη παξαδόζεηο
ελόο ηόπνπ ή κίαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο.
ξ  Ο επξσπατθόο πνιηηηζκόο ζηεξίρηεθε ζηνλ
ειιεληθό θαη ηνλ ξσκατθό πνιηηηζκό.
ζ ♫ πν-ιη-ηη-ζκόο
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πνιιαπιαζηάδσ, πνιιαπιαζηάδνκαη ξήκα

(πνιιαπιαζίαζα, ζα πνιιαπιαζηάζσ)
 Αλ πνιιαπιαζηάζεηο ην 2 κε ην 5, έρεηο 10.
 δηαηξώ  ηαλ πνιιαπιαζηάδεηο έλαλ αξηζκό κ‟
έλαλ άιινλ, ηόηε θάλεηο πνιιαπιαζηαζκό. Ζ πξάμε
2 επί 5 ίζνλ δέθα ιέγεηαη πνιιαπιαζηαζκόο.
 δηαίξεζε ♫ πνι-ια-πια-ζη-ά-δσ
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-------------------------------------------------------------- ε πόιε--

θαηαζηήκαηα
ιεσθνξείν

ζήκα
πεδνδξόκην
πεδνί
δηαζηαύξσζε
δηάβαζε
πεδώλ
απηνθίλεην
ηξνρνλόκνο

θαλάξη

ηαμί
ηειεθσληθόο
ζάιακνο

ζηάζε
ιεσθνξείνπ
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--- πνιιαπιαζηαζκόο -------------------- πνιπθαηνηθία
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πνιιαπιαζηαζκόο [ν] νπζηαζηηθό)
(πνιιαπιαζηαζκνί)  πνιιαπιαζηάδσ

πόινο [ν] νπζηαζηηθό (πόινη)

 Πάλσ ζηε γε ππάξρνπλ δύν πόινη, ν Βόξεηνο θαη
ν Νόηηνο. Ο Βόξεηνο πόινο είλαη ζην πάλσ κέξνο
θαη ν Νόηηνο ζην θάησ κέξνο.  ηνπο πόινπο
θάλεη πνιύ θξύν, πνιηθό θξύν. ♫ πό-ινο

πνιπζξόλα [ε] νπζηαζηηθό» (πνιπζξόλεο)

 Ζ πνιπζξόλα είλαη έλα αλαπαπηηθό θάζηζκα γηα
έλα άηνκν. Έρεη δύν κπξάηζα θαη πιάηε
θαη ηελ έρνπκε ζπλήζσο ζην ζαιόλη.
Ζ θνπληζηή πνιπζξόλα είλαη κία άλεηε
πνιπζξόλα πνπ θνπληέηαη κπξνο θαη
πίζσ. ♫ πν-ιπ-ζξό-λα

πνιπθαηάζηεκα [ην] νπζηαζηηθό
(πνιπθαηαζηήκαηα)
 Σν πνιπθαηάζηεκα είλαη έλα πνιύ κεγάιν
καγαδί κε πνιινύο νξόθνπο. ε θάζε όξνθν έρεη
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα όπνπ κπνξνύκε λ‟
αγνξάζνπκε ξνύρα, βηβιία, έπηπια, θνιόληεο ή
άιια πξάγκαηα.  θαηάζηεκα
♫ πν-ιπ-θα-ηά-ζηε-κα

πνιπθαηνηθία [ε] νπζηαζηηθό
(πνιπθαηνηθίεο)
 Ζ πνιπθαηνηθία είλαη έλα κεγάιν ζπίηη κε
πνιινύο νξόθνπο θαη πνιιά δηακεξίζκαηα.
 θαηνηθία ♫ πν-ιπ-θα-ηνη-θί-α Γεο θεξαία
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πνιύο --------------------------------------------- πνιύηηκνο--

α
β
πνιιά)
γ
 ηαλ θάηη είλαη πνιύ, είλαη κεγάιν ζηνλ αξηζκό.
 Παξά ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνύ, ν ζείνο Αιέθνο
δ
δελ έραζε πνιιά θηιά. Γελ αδπλάηηζε αξθεηά.
ε
 Ζ Ρνδαιία βγαίλεη από ην ζπίηη πνιιέο θνξέο ηε
δ
κέξα. Βγαίλεη ζπρλά.
 ηαλ θάηη είλαη πνιύ, είλαη κεγάιν ζε έληαζε ή ζε ε
βαζκό.  «Ζζπράζηε επηηέινπο! Κάλεηε πνιιή
ζ
θαζαξία» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηα παηδηά.
η
 ιίγνο
 Αλ βάινπκε ην πνιύ- ζηελ αξρή κίαο ιέμεο,
θ
κπνξνύκε λα θηηάμνπκε θαηλνύξηεο ιέμεηο.
ι
 Αλ βγάιεηο ην πνιύ- από ηηο ιέμεηο
κ
πνιπθαηάζηεκα, πνιπθαηνηθία, πνηεο ιέμεηο
κέλνπλ;
λ
 (ζαλ επίξξεκα) Ο ζείνο Αιέθνο ζπλέρηζε λα ηξώεη
μ
πνιύ θαη λα έρεη πνιύ κεγάιε θνηιηά. ♫ πνιύο
ν
- Πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία! Γξάθνπκε:
πνιύο άλεκνο, πνιιή βξνρή, πνιύ ρηόλη.
π

πνιύο, πνιιή, πνιύ επίζεην (πνιινί, πνιιέο,

πνιύηεθλνο, πνιύηεθλε, πνιύηεθλν επίζεην

(πνιύηεθλνη, πνιύηεθλεο, πνιύηεθλα)
 Οη πνιύηεθλνη γνλείο έρνπλ πνιιά παηδηά, πάλσ
από ηξία. ♫ πν-ιύ-ηε-θλνο

πνιύηηκνο, πνιύηηκε, πνιύηηκν επίζεην

(πνιύηηκνη, πνιύηηκεο, πνιύηηκα)
 ηαλ θάηη είλαη πνιύηηκν, έρεη κεγάιε αμία ζε
ρξήκαηα.  Σν θνιηέ ηεο ζείαο Καηεξίλαο είλαη
θηηαγκέλν από πνιύηηκεο πέηξεο. Δίλαη παλάθξηβν.
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--- πνιύθσην ------------------------------------------ πνληίθη
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 Ζ θηιία ηνπ Κώζηα είλαη πνιύηηκε γηα ηνλ Νίθν.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθή. ♫ πν-ιύ-ηη-κνο

πνιύθσην [ην] νπζηαζηηθό (πνιύθσηα)

 Σν πνιύθσην είλαη έλα κεγάιν θσηηζηηθό κε
πνιιέο ιάκπεο. Σν βάδνπκε ζπλήζσο ζην ζαιόλη.
 θσο ♫ πν-ιύ-θσ-ην

πνιύρξσκνο, πνιύρξσκε, πνιύρξσκν επίζεην
(πνιύρξσκα,πνιύρξσκεο, πνιύρξσκα)
 ηαλ θάηη είλαη πνιύρξσκν, έρεη
πνιιά ρξώκαηα.  ρξώκα
♫ πν-ιύ-ρξσ-κνο

πόκνιν [ην] νπζηαζηηθό (πόκνια)
 Γηα λ‟ αλνίμνπκε ή λα θιείζνπκε πόξηεο θαη
παξάζπξα, ηα πηάλνπκε από ην πόκνιν ηνπο.
Ο ρεξνύιη ♫ πό-κν-ιν  „ην ζπίηη‟

πνλεξόο, πνλεξή, πνλεξό επίζεην (πνλεξνί,

πνλεξέο, πνλεξά)
 Γηα λα κελ ηνλ θνβεζεί ε Κνθθηλνζθνπθίηζα θαη
θύγεη, ν θαθόο ιύθνο ληύζεθε κε ηα ξνύρα ηεο
γηαγηάο ηεο. Δίλαη πνιύ πνλεξόο. Καηαθέξλεη απηά
πνπ ζέιεη κε δηάθνξα θόιπα.  πνλεξηά
♫ πν-λε-ξόο

πνληίθη [ην] θαη πνληηθόο [ν] νπζηαζηηθό
(πνληίθηα/πνληηθνί)
 Σν πνληίθη είλαη έλα κηθξό δών, πνπ έρεη γθξη ή
θαθέ ρξώκα, καθξηά ιεπηή νπξά θαη θνθηεξά
δόληηα. Εεη ζηνπο ππνλόκνπο, ζηα ππόγεηα θαη ζηα
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πόληνο---------------------------------------------- πνπ θνξλ-ρσξάθηα. Οη γάηεο θπλεγνύλ ηα πνληίθηα.
 Σν πνληίθη είλαη θαη ην κηθξό εξγαιείν ηνπ
ππνινγηζηή πνπ όηαλ ην θνπλάο, βάδεηο
ην βειάθη ηεο νζόλεο ζηε ζέζε
πνπ ζέιεηο.  πνληηθνπαγίδα,
πνληηθνθάξκαθν ♫ πν-ληί-θη

πόληνο [ν] νπζηαζηηθό (πόληνη)
 Έλα κέηξν έρεη εθαηό πόληνπο θη ν πόληνο έρεη
δέθα ρηιηνζηά.  Ζ Αιίθε ςήισζε πέληε πόληνπο
ζ‟ έλα θαινθαίξη. Ο εθαηνζηόκεηξν
 Ζ αγαπεκέλε νκάδα ηεο Αζελάο ζην κπάζθεη
πέηπρε ηξηάληα πόληνπο ζηνλ ρζεζηλό αγώλα.
Κέξδηζε ηξηάληα βαζκνύο. ♫ πό-ληνο

πόλνο [ν] νπζηαζηηθό (πόλνη) πνλώ
πνλώ θαη πνλάσ ξήκα (πόλεζα, ζα πνλέζσ)

 ηαλ πνλάο θάπνπ, πεγαίλεηο ζηνλ γηαηξό γηα λα
δεηο γηαηί ληώζεηο πόλν. Ο πόλνο είλαη έλα
δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ καο θάλεη λα
ππνθέξνπκε. Πόλν ληώζνπκε, όηαλ είκαζηε
άξξσζηνη ή ζηελνρσξεκέλνη ή έρνπκε πιεγσζεί.
 ηαλ πνλάο ζην θεθάιη ζνπ, έρεηο πνλνθέθαιν,
θη όηαλ πνλάο ζηελ θνηιηά ζνπ, έρεηο πνλόθνηιν.
♫ πν-λώ  „πώο ληώζσ‟

πνπ θνξλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν πνπ θνξλ είλαη ςεκέλα ζπόξηα από
θαιακπόθη. ♫ πνπ-θνξλ  „ην πάξηη‟
- Πώο ιέκε κία θσιηά πνπ έρεη πνληίθηα;
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--- πνπό--------------------------------------------------- πνληίθη
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- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

πνπό επηθώλεκα
 Λέκε «πνπό!» όηαλ θνβόκαζηε ή ζαπκάδνπκε
θάηη.  «Πνπό, πάεη ην ηδάκη!» θώλαμε ν Ίγθιη
ηξνκαγκέλνο. ♫ πν-πό

πνξεία [ε] νπζηαζηηθό (πνξείεο)
 Ζ πνξεία είλαη ν δξόκνο πνπ θάλεη θάπνηνο κε ηα
πόδηα, όηαλ ζέιεη λα πάεη θάπνπ.  Μεηά από δύν
ώξεο πνξεία ζην βνπλό, ηα παηδηά ζηακάηεζαλ γηα
ιίγν γηα λα θάλε θάηη. Δίραλ πεξπαηήζεη δύν ώξεο.
 Σν πινίν άιιαμε πνξεία, γηαηί ν θαηξόο ήηαλ πνιύ
άζρεκνο. Άιιαμε θαηεύζπλζε. Ο δηαδξνκή
♫ πν-ξεί-α

πόξηα [ε] νπζηαζηηθό (πόξηεο)

 Μπαίλνπκε ζ‟ έλα δσκάηην ή ζε θάπνηνλ άιιν
θιεηζηό ρώξν από ηελ πόξηα ηνπ. Πόξηεο
ππάξρνπλ ζε πνιιά κέξε, όπσο ζηα θηίξηα, ζηα
ξ ιεσθνξεία θαη ζηα απηνθίλεηα.  εμώπνξηα,
ζ κπαιθνλόπνξηα ♫ πόξ-ηα  „ην ζπίηη‟

η
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πνξηαηίθ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν θσηηζηηθό πνπ έρνπκε πάλσ ζην γξαθείν ην
ιέκε πνξηαηίθ. Πνξηαηίθ έρνπκε θαη πάλσ ζην
θνκνδίλν, δειαδή ζην ηξαπεδάθη πνπ έρνπκε
δίπια ζην θξεβάηη καο. ♫ πνξ-ηα-ηίθ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
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πνξηκπαγθάδ--------------------------------- πνξηνθόιη--

πνξηκπαγθάδ [ην] νπζηαζηηθό»

 Σν πνξηκπαγθάδ είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ
απηνθηλήηνπ πνπ αλνίγεη θαη θιείλεη θη έρεη ρώξν γηα
λα βάδνπκε ηηο βαιίηζεο θαη άιια πξάγκαηα.
♫ πνξη-κπα-γθάδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

πνξηνθαιάδα [ε] νπζηαζηηθό (πνξηνθαιάδεο)
 πνξηνθάιη

πνξηνθαιήο, πνξηνθαιηά, πνξηνθαιί επίζεην

(πνξηνθαιηνί, πνξηνθαιηέο, πνξηνθαιηά)
 ηαλ θάηη είλαη πνξηνθαιί, έρεη ην ρξώκα ηνπ
πνξηνθαιηνύ, δειαδή έρεη έλα ρξώκα αλάκεζα ζην
θόθθηλν θαη ην θίηξηλν.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν πνξηνθαιί είλαη ην
αγαπεκέλν ρξώκα ηνπ Ίγθιη.  πνξηνθάιη
♫ πνξ-ην-θα-ιήο  „ηα ρξώκαηα‟

πνξηνθάιη [ην] νπζηαζηηθό» (πνξηνθάιηα)

 Σν πνξηνθάιη είλαη έλα θζηλνπσξηλό ζηξνγγπιό,
πνξηνθαιί θξνύην κε γιπθόμηλε γεύζε θαη ρνληξή
κπξσδάηε θινύδα. Σν ηξώκε ή ην ζηύβνπκε γηα λα
πηνύκε ηνλ ρπκό ηνπ.  Σν πνξηνθάιη θπηξώλεη
ζηελ πνξηνθαιηά. Ο ρπκόο πνξηνθάιη ιέγεηαη
πνξηνθαιάδα. Πνξηνθαιάδα ιέγεηαη θαη ην
αλαςπθηηθό κε γεύζε πνξηνθάιη πνπ έρεη
αλζξαθηθό. ♫ πνξ-ην-θά-ιη

πνξηνθόιη [ην] νπζηαζηηθό) (πνξηνθόιηα)

 ην πνξηνθόιη βάδεηο ηα ρξήκαηά ζνπ. Δίλαη κία
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--- πνζό--------------------------------------------------- πνηάκη
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κηθξή ζήθε από δέξκα, ύθαζκα ή πιαζηηθό πνπ
ρσξάεη ζηελ ηζέπε ζνπ ή ζηελ ηζάληα ζνπ.
♫ πνξ-ην-θό-ιη

πνζό [ην] νπζηαζηηθό (πνζά)
 Πνιιά ρξήκαηα καδεκέλα θάλνπλ έλα κεγάιν
πνζό ρξεκάησλ. Λίγα ρξήκαηα θάλνπλ έλα κηθξό
πνζό.  Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά ζθέθηνληαλ ηη
κπνξνύζαλ λ‟ αγνξάζνπλ κε ην πνζό πνπ κάδεςαλ
από ηα θάιαληα.  Ο ζείνο Αιέθνο θάλεη δίαηηα.
Γελ ηξώεη κεγάιε πνζόηεηα δάραξεο αιιά ηξώεη
κεγάιεο πνζόηεηεο από θξνύηα θαη ιαραληθά.
Σξώεη δειαδή ιίγε δάραξε θαη πνιιά θξνύηα θαη
ιαραληθά. ♫ πν-ζό

πνζόηεηα [ε] νπζηαζηηθό (πνζόηεηεο)  πνζό
πόζηεξ [ην] νπζηαζηηθό)

 Σα πόζηεξ είλαη νη αθίζεο πνπ θξεκάκε ζηνλ
ηνίρν γηα λα νκνξθύλνπκε έλα ρώξν. Ο αθίζα
♫ πό-ζηεξ
ξ - Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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πνηάκη [ην] θαη πνηακόο [ν] νπζηαζηηθό)
(πνηάκηα/πνηακνί)
 Σν πνηάκη είλαη πνιύ λεξό πνπ μεθηλάεη από κία
πεγή θαη θηάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα. Σν λεξό ηνπ
πνηακνύ θπιάεη ζπλέρεηα. ♫πν-ηά-κη
- Αλ κνπ αιιάμεηο κία ζπιιαβή θηηάρλεηο ην όλνκα
ελόο θξνύηνπ. Πνηα ιέμε είκαη; ................................
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πνηήξη ---------------------------------------------------- πνπιί--

α
β
 Πίλνπκε ρπκό, λεξό, θξαζί ή θάπνην άιιν πνηό
ζε πνηήξη. Τπάξρνπλ γπάιηλα, πιαζηηθά θαη
γ
ράξηηλα πνηήξηα. Πίλνπκε λεξό ζε λεξνπόηεξα,
δ
θξαζί ζε πνηήξηα θξαζηνύ θαη κπίξα ζε πνηήξηα
ε
κπίξαο.
 Ο Κώζηαο πίλεη έλα πνηήξη ρπκό πνξηνθάιη θάζε δ
πξσί, δειαδή πίλεη ηόζν ρπκό όζν ρσξάεη ζην
ε
πνηήξη. ♫πν-ηή-ξη  „ε θνπδίλα‟, „ην πάξηη‟
ζ
πνηίδσ, πνηίδνκαη ξήκα (πόηηζα, ζα πνηίζσ)
η
 ηαλ πνηίδεηο, ξίρλεηο λεξό ζηα θπηά γηα λα κελ
θ
μεξαζνύλ.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα έρεη έλα πνηηζηήξη
ι
γηα λα πνηίδεη ηηο γιάζηξεο ζηε βεξάληα. κσο ην
θαινθαίξη ηα θπηά ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλό πόηηζκα. κ
Απνθάζηζε ινηπόλ λα βάιεη πνηηζηηθό κεράλεκα
λ
γηα λα πνηίδνληαη απηόκαηα. ♫ πν-ηί-δσ
μ
πνηηζηήξη [ην] νπζηαζηηθό (πνηηζηήξηα)  πνηίδσ ν
π
πνπθάκηζν [ην] νπζηαζηηθό (πνπθάκηζα)
 Σν πνπθάκηζν είλαη έλα ξνύρν από ιεπηό
ξ
ύθαζκα πνπ θνπκπώλεη κπξνζηά κε κηθξά
ζ
θνπκπηά, έρεη γηαθά θαη θνληά ή καθξηά καλίθηα.
η
Καιύπηεη ην ζώκα από ηνλ ιαηκό σο ηε κέζε.
♫ πνπ-θά-κη-ζν
π
θ
πνπιί [ην] νπζηαζηηθό (πνπιηά)
 Σα πνπιηά έρνπλ θηεξά, δύν πόδηα θη έλα ξάκθνο ρ
γηα λα ηζηκπνύλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σα πνπιηά γελλνύλ ς
απγά, θειαεδνύλ ή βγάδνπλ θξαπγέο θαη ηα
σ
πεξηζζόηεξα απ‟ απηά πεηάλε. Ο πηελό

πνηήξη [ην] νπζηαζηηθό (πνηήξηα)
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--- πνύικαλ ---------------------------------------- πνύπνπιν
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 Πνπιάθη ιέκε ην κηθξό πνπιί. Γηα θάπνηνλ
πνπ ηξώεη πνιύ ιίγν, ιέκε όηη ηξώεη ζαλ
πνπιάθη. ♫ πνπ-ιί

πνύικαλ [ην] νπζηαζηηθό

 Με ην πνύικαλ θάλνπκε ηαμίδηα θαη πεγαίλνπκε
εθδξνκέο. Δίλαη έλα κεγάιν ιεσθνξείν κε πνιιέο
ζέζεηο γηα πνιινύο επηβάηεο. ♫ πνύι-καλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

πνπιόβεξ [ην] νπζηαζηηθό»

 Σν πνπιόβεξ είλαη κία πιερηή κπινύδα
κε καθξηά καλίθηα. ♫ πνπ-ιό-βεξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

πνπιώ θαη πνπιάσ, πνπιηέκαη ξήκα (πνύιεζα, ζα
πνπιήζσ)
 ηαλ πνπιάο θάηη, ην δίλεηο ζε θάπνηνλ θαη
παίξλεηο ρξήκαηα γη‟ αληάιιαγκα.
 Ο ζείνο Αιέθνο πνύιεζε ην ζπίηη ηνπ ζηελ
Αζήλα. ·  αγνξάδσ  ηαλ έρεηο θάηη γηα
πνύιεκα, έρεηο απνθαζίζεη λα ην πνπιήζεηο. Απηόο
πνπ πνπιάεη θάηη, είλαη ν πσιεηήο θαη απηό πνπ
θάλεη ιέγεηαη πώιεζε. ♫ πνπ-ιώ

ξ
ζ
η
π
θ
ρ πνύπνπιν [ην] νπζηαζηηθό (πνύπνπια)
 Σα πνύπνπια είλαη ηα πην κηθξά θηεξά ησλ
ς πνπιηώλ. ηα καμηιάξηα θαη ηα παπιώκαηα βάδνπκε
σ
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο πηάλεη πνπιηά ζηνλ αέξα;
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πνπξκπνπάξ------------------------------- πξαγκαηηθόο --
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πνπξκπνπάξ [ην] νπζηαζηηθό
ε
 ηαλ ν ζείνο Αιέθνο έπηλε ηνλ θαθέ ηνπ ζην
θαθελείν, άθελε πάληα έλα πνπξκπνπάξ ζην
ζ
γθαξζόλη. Έδηλε παξαπάλσ ιεθηά γηα ην γθαξζόλη
η
πνπ ηνλ ζέξβηξε. Ο θηινδώξεκα ♫ πνπξ-κπνπ-άξ
θ
- Λέκε θαη κπνπξκπνπάξ.
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ι
πιεζπληηθό αξηζκό.
κ
λ
πξάγκα [ην] νπζηαζηηθό (πξάγκαηα)
 Ση πξάγκα είλαη απηό; Ση είλαη απηό; Έλα πξάγκα
μ
κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε, όρη όκσο θάηη δσληαλό.
ν
Ο αληηθείκελν
 Οη εθηά λάλνη ήηαλ πνιύ αθαηάζηαηνη. Ζ Υηνλάηε
π
πνύπνπια ρήλαο ή πάπηαο.
 ηαλ θάηη είλαη πνιύ ειαθξύ, ιέκε πσο
είλαη ειαθξύ ζαλ πνύπνπιν.
 Λέκε όηη έρεηο θάπνηνλ ζηα πνύπνπια, όηαλ ηνλ
θξνληίδεηο πνιύ θαη ηνπ θάλεηο όιεο ηηο ράξεο.
♫ πνύ-πνπ-ιν

απνθάζηζε λα θαζαξίζεη ην ζπίηη ηνπο θαη λα
ηαθηνπνηήζεη ηα πξάγκαηά ηνπο. Σα πξνζσπηθά
ηνπο αληηθείκελα. ♫ πξάγ-κα

ξ
ζ
η
πξαγκαηηθόο, πξαγκαηηθή, πξαγκαηηθό επίζεην
π
(πξαγκαηηθνί, πξαγκαηηθέο, πξαγκαηηθά)
 ηαλ θάηη είλαη πξαγκαηηθό, ππάξρεη ζη‟ αιήζεηα, θ
δελ ην θαληαδόκαζηε.  Ζ ηζηνξία ηεο
ρ
Κνθθηλνζθνπθίηζαο δελ είλαη πξαγκαηηθή, είλαη
ς
παξακύζη. Ο αιεζηλόο  θαληαζηηθόο, ςεύηηθνο
σ
♫ πξαγ-κα-ηη-θόο
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--- πξαιίλα ----------------------------------------------- πξάζν
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πξαιίλα [ε] νπζηαζηηθό (πξαιίλεο)

 Ζ ζνθνιάηα πξαιίλα είλαη ζνθνιάηα κε
ακύγδαια, θνπληνύθηα ή άιινπο μεξνύο θαξπνύο.
 Οη πξαιίλεο είλαη γεκηζηά ζνθνιαηάθηα δηάθνξσλ
εηδώλ. ♫ πξα-ιί-λα

πξάμε [ε] νπζηαζηηθό (πξάμεηο)
 Μία πξάμε είλαη θάηη πνπ θάλνπκε.  Ο θύξηνο
Μηράιεο έθαλε κία πνιύ θαιή πξάμε. Έθηηαμε έλα
μύιηλν ζπηηάθη γηα ηα θνπηαβάθηα.
 Ο πνιιαπιαζηαζκόο, ε πξόζζεζε, ε αθαίξεζε
θαη ε δηαίξεζε είλαη πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο.
♫ πξά-με

πξάζηλνο, πξάζηλε, πξάζηλν επίζεην (πξάζηλνη,

πξάζηλεο, πξάζηλα)
 ηαλ θάηη είλαη πξάζηλν, έρεη ην ρξώκα ηνπ
ρνξηαξηνύ ή ησλ θύιισλ.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν πξάζηλν πάεη πνιύ ζηνλ
Νίθν πνπ έρεη μαλζά καιιηά.
 ηαλ θάπνηνο δειεύεη πνιύ, ιέκε όηη γίλεηαη
πξάζηλνο από δήιηα.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) ηε γεηηνληά ηεο Αζελάο
ππάξρεη πνιύ πξάζηλν. Πνιιά δέληξα, θπζηθό
πεξηβάιινλ.  Ζ πξαζηλάδα είλαη πνιιά πξάζηλα
θπηά καδεκέλα ζ‟ έλα κέξνο. ηαλ θάηη πξαζηλίδεη,
παίξλεη πξάζηλν ρξώκα. ♫ πξά-ζη-λν
 „ηα ρξώκαηα‟

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς πξάζν [ην] νπζηαζηηθό (πξάζα)
σ  Σν πξάζν είλαη έλα ιαραληθό κε καθξηά θύιια,

κηζά πξάζηλα, κηζά άζπξα. Μνηάδεη κε ην θξέζθν
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πξαηήξην ----------------------------------------- πξίγθηπαο--

α
β
γ
δ
ε
πξαηήξην [ην] νπζηαζηηθό (πξαηήξηα)
δ
 Σν πξαηήξην είλαη έλα θαηάζηεκα πνπ πνπιάεη
πάληα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ.  Σν βελδηλάδηθν ε
ιέγεηαη θαη πξαηήξην βελδίλεο. ♫ πξα-ηή-ξη-ν
ζ
η
πξέπεη ξήκα (έπξεπε, ζα πξέπεη)
θ
 ηαλ πξέπεη λα θάλεηο θάηη, είζαη ππνρξεσκέλνο
λα ην θάλεηο, αθόκε θη αλ απηό δε ζνπ αξέζεη.
ι
 «Κώζηα, ζήθσ ακέζσο από ην θξεβάηη, γηαηί
κ
πξέπεη λα εηνηκαζηείο γηα ην ζρνιείν» είπε ε θπξία
λ
Μαξγαξίηα.
 «Πξέπεη λα είλαη θνληά ην εθθιεζάθη παηδηά,
μ
θνπξάγην» είπε ν Κώζηαο ζηνπο θίινπο ηνπ.
ν
Μάιινλ είλαη θνληά. ♫ πξέ-πεη
π
- Υξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηξίην πξόζσπν ηνπ
θξεκκπδάθη, είλαη όκσο πην ρνληξό θαη πην καθξύ.
Σα πξάζα ηα βάδνπκε ζηηο ρνξηόπηηεο
θαη ηηο ζνύπεο.
 Λέκε όηη πηάλεηο θάπνηνλ ζηα πξάζα, όηαλ ηνλ
βιέπεηο λα θάλεη θάηη θαθό ζηα θξπθά. ♫ πξά-ζν

εληθνύ αξηζκνύ.

πξήδσ, πξήδνκαη ξήκα (έπξεμα, ζα πξήμσ)

 ηαλ θάπνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζνπ πξήδεηαη,
θνπζθώλεη θαη πνλάεη.  Ο Ίγθιη ρηύπεζε
ην ρέξη ηνπ ζην πνδόζθαηξν θαη πξήζηεθε
ην δάρηπιό ηνπ.
 Λέκε όηη πξήδεηο θάπνηνλ, όηαλ ηνλ ελνριείο
πάξα πνιύ.  πξήμηκν Ο θνύζθσκα ♫ πξή-δσ

πξίγθηπαο [ν], πξηγθίπηζζα [ε] νπζηαζηηθό
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--- πξαιίλα ----------------------------------------------- πξάζν
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(πξίγθηπεο, πξηγθίπηζζεο)
 Σα παηδηά ελόο βαζηιηά θαη κίαο βαζίιηζζαο
γίλνληαη πξίγθηπεο θαη πξηγθίπηζζεο. ♫ πξί-γθη-παο

πξίδα θαη κπξίδα [ε] νπζηαζηηθό) (πξίδεο/κπξίδεο)
 Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ηειεόξαζε, ην ζίδεξν θαη
ην ςπγείν, βάδνπκε ην θαιώδην ζηελ πξίδα. Ζ πξίδα
είλαη ην κέξνο απ‟ όπνπ παίξλνπλ ειεθηξηθό ξεύκα
νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. ♫πξί-δα  „ην δσκάηην‟

πξηλ επίξξεκα

 «Ση κνπ είπεο πξηλ;» ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα
ηελ Αζελά. Ση κνπ είπεο πην λσξίο, πξηλ από ιίγν;
 κεηά
 Πξηλ αλνίμεη ην βάδν κε ην γιπθό, ε Αζελά θνίηαμε
κήπσο ηε δεη θαλείο. Πξώηα θνίηαμε νιόγπξα θαη
κεηά άλνημε ην βάδν.
 ηαλ έλα πξάγκα είλαη πξηλ από θάπνην άιιν,
βιέπνπκε πξώηα απηό θαη κεηά ην άιιν.
 Καζώο εξρόκαζηε ζην ζπίηη από ην κεηξό, ην
ζρνιείν ησλ παηδηώλ βξίζθεηαη πξηλ από ην
ξ ηαρπδξνκείν.  κεηά ♫ πξηλ

ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

πξηόλη [ην] νπζηαζηηθό (πξηόληα)
 Σν πξηόλη είλαη έλα κεηαιιηθό εξγαιείν κε πνιιά
κπηεξά δνληάθηα. Με ην πξηόλη θόβνπκε θιαδηά θαη
μύια.  Ο θύξηνο Μηράιεο πήξε έλα πξηόλη θη
άξρηζε λα πξηνλίδεη ηηο ζαλίδεο. ♫ πξη-ό-λη
 „ηα εξγαιεία‟

πξηνλίδσ ξήκα (πξηόληζα, ζα πξηνλίζσ)  πξηόλη
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πξνάζηην ---------------------------------------- πξνβιέπσ--

α
β
 Ζ πεξηνρή πνπ είλαη ιίγν έμσ από κία πόιε,
ιέγεηαη πξνάζηην.  Ζ Κεθηζηά είλαη βόξεην
γ
πξνάζηην ηεο Αζήλαο. ♫ πξν-ά-ζηη-ν
δ
ε
πξναύιην [ην] νπζηαζηηθό (πξναύιηα)
 Σν πξναύιην είλαη ε απιή κπξνζηά ζ‟ έλα θηίξην.
δ
 ην δηάιεηκκα νη καζεηέο βγαίλνπλ ζην πξναύιην ε
ηνπ ζρνιείνπ. ♫ πξν-αύ-ιη-ν
ζ
πξόβα [ε] νπζηαζηηθό (πξόβεο)
η
 ηαλ θάλεηο πξόβα ζην ζέαηξν, παίδεηο ηνλ ξόιν
θ
ζνπ πξηλ ηελ παξάζηαζε γηα λα ηνλ κάζεηο θαιά.
ι
 Ζ ζεία Καηεξίλα έθαλε κία ηειεπηαία πξόβα ην
λπθηθό ηεο ζηε κνδίζηξα. Σν δνθίκαζε γηα ηειεπηαία κ
θνξά, πξηλ ην θνξέζεη ζηνλ γάκν ηεο. Ο δνθηκή
λ
♫ πξό-βα
μ
πξόβαην [ην], πξνβαηίλα [ε] νπζηαζηηθό
ν
(πξόβαηα/πξνβαηίλεο)
π
 Σν πξόβαην είλαη έλα ήζπρν δών πνπ

πξνάζηην [ην] νπζηαζηηθό (πξνάζηηα)

βόζθεη ζην ρνξηάξη θαη βειάδεη, δειαδή
θάλεη «κπεεεκπεεε». Σξώκε ην θξέαο ηνπ, πίλνπκε
ην γάια ηνπ θαη ρξεζηκνπνηνύκε ην καιιί ηνπ.
Πνιιά πξόβαηα καδί, θάλνπλ έλα θνπάδη πξόβαηα.
♫ πξό-βα-ην

πξνβιέπσ, πξνβιέπνκαη ξήκα (πξόβιεςα, ζα

πξνβιέςσ)
 ηαλ πξνβιέπεηο θάηη, καληεύεηο ή ληώζεηο θάηη
πνπ ζα γίλεη ζην κέιινλ.  Μεξηθέο θνξέο νη
κάγηζζεο ζηα παξακύζηα πξνβιέπνπλ ην κέιινλ.
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--- πξόβιεκα ------------------------------------ πξόγξακκα

α
β
γ
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 ηαλ πξνβιέπεηο θάηη, θάλεηο πξόβιεςε. βιέπσ
♫ πξν-βιέ-πσ

πξόβιεκα [ην] νπζηαζηηθό (πξνβιήκαηα)
 Ζ ζεία Καηεξίλα ζέιεη λα θάλεη έλα πάξηη έθπιεμε
ζηνλ ζείν ηακάηε. Πώο ζα καγεηξέςεη όκσο γηα ην
πάξηη ρσξίο απηόο λα ην θαηαιάβεη; Πξέπεη λα βξεη
γξήγνξα κία ιύζε ζ‟ απηό ην πξόβιεκα.
 Ζ δαζθάια δίλεη ζηα παηδηά πξνβιήκαηα
αξηζκεηηθήο γηα λα ηα ιύζνπλ ζην ζπίηη.
 ηαλ έρεηο πξνβιήκαηα πγείαο, δελ αηζζάλεζαη
θαιά θαη πεγαίλεηο ζηνλ γηαηξό. ♫ πξό-βιε-κα

πξνβιήηα [ε] νπζηαζηηθό (πξνβιήηεο)

 Ζ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνύ είλαη έλα ζηελόκαθξν
θνκκάηη μεξάο όπνπ δέλνληαη ηα πινία.
♫ πξν-βιή-ηα

πξνβνζθίδα [ε] νπζηαζηηθό (πξνβνζθίδεο)

 Κάζε ειέθαληαο έρεη ζηε ζέζε ηεο κύηεο κία
πξνβνζθίδα πνπ κνηάδεη ζαλ ειαζηηθόο ζσιήλαο.
ξ Με ηελ πξνβνζθίδα πηάλεη ηελ ηξνθή ηνπ γηα λα ηε
βάιεη ζην ζηόκα ηνπ θαη ξνπθάεη λεξό γηα λα πηεη
ζ θαη λα βξέμεη ην ζώκα ηνπ. ♫ πξν-βν-ζθί-δα

η
π
θ
ρ
ς
σ

πξόγξακκα [ην] νπζηαζηηθό (πξνγξάκκαηα)

 ηαλ θάλεηο ην πξόγξακκα ηεο επόκελεο εκέξαο,
μέξεηο από πξηλ ηη ζα θάλεηο θάζε ώξα ηεο εκέξαο.
 ηαλ ζρεδηάδεηο από πξηλ απηό πνπ ζέιεηο λα
θάλεηο, ην πξνγξακκαηίδεηο.  Αθνύ δελ έγηλε ε
εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ, ν Νίθνο, ν Κώζηαο θαη ν
Ίγθιη πξνγξακκάηηζαλ ηε δηθή ηνπο εθδξνκή
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πξνδίλσ ------------------------------------- πξνεηνηκάδσ--

α
β
πξνδίλσ θαη πξνδίδσ, πξνδίλνκαη ξήκα
γ
(πξόδσζα, ζα πξνδώζσ)
δ
 ηαλ πξνδίλεηο θάπνηνλ, δελ θξαηάο ηηο
ππνζρέζεηο πνπ ηνπ έρεηο δώζεη ή καξηπξάο έλα
ε
κπζηηθό ηνπ.  ινη ζηελ παξέα ήμεξαλ πσο ν
δ
Ίγθιη έζπαζε ην ηδάκη ηνπ θύξηνπ Μηράιε, θαλείο
όκσο δελ ηνλ πξόδσζε.  πξνδόηεο ♫ πξν-δί-λσ ε
ζ
πξνδόηεο [ν], πξνδόηξα [ε] νπζηαζηηθό
η
(πξνδόηεο, πξνδόηξεο)  πξνδίδσ
θ
πξόεδξνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό» (πξόεδξνη)
ι
 Ο πξόεδξνο κίαο νκάδαο, κίαο εηαηξείαο ή κίαο
κ
ρώξαο είλαη πάλσ απ‟ όινπο, είλαη ν αξρεγόο ηνπο.
λ
 Σα παηδηά έκαζαλ πσο ν Πξόεδξνο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζα επηζθεθηεί ην Ζξάθιεην
μ
θαη ηα Υαληά. ♫ πξό-ε-δξνο
ν
π
πξνεηνηκάδσ, πξνεηνηκάδνκαη ξήκα
ζην βνπλό. ♫ πξό-γξακ-κα

(πξνεηνίκαζα, ζα πξνεηνηκάζσ)
ξ
 ηαλ πξνεηνηκάδεηο θάηη, θάλεηο ό,ηη κπνξείο από
ζ
πξηλ γηα λα πάλε όια θαιά ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη.
η
 Ζ ζεία Καηεξίλα πξνεηνίκαζε ηε γηνξηή κε θάζε
ιεπηνκέξεηα, θαη ηειηθά είρε κεγάιε επηηπρία.
π
Ο εηνηκάδσ
θ
 Ζ Αζελά πξνεηνηκάζηεθε γηα λα πεη ζηνλ Κώζηα
ηελ αιήζεηα. Γελ ήηαλ εύθνιν λα ηνπ εμεγήζεη, γηαηί ρ
Ση έγηλε ηειηθά κε ηνλ Πηηζηθόθν; Φάμε ζηηο ιέμεηο

ειεύζεξνο, πεηώ, πεδώ, πξνεηνηκάδσ
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--- πξνεγνύκελνο ------------------------------------ πξντόλ
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ειεπζέξσζε ηνλ Πηηζηθόθν. θέθηεθε από πξηλ ηη ζα
ηνπ πεη.  Ζ πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο πήξε πνιύ
ρξόλν ζηε ζεία Καηεξίλα. ♫ πξν-ε-ηνη-κά-δσ

πξνεγνύκελνο, πξνεγνύκελε, πξνεγνύκελν

επίζεην (πξνεγνύκελνη, πξνεγνύκελεο,
πξνεγνύκελα)
 Σελ πξνεγνύκελε ρξνληά ε Αζελά πήγαηλε
αθόκε λεπηαγσγείν. Σε ρξνληά πξηλ από ηε θεηηλή.
♫ πξν-ε-γνύ-κε-λνο

πξόζεζε [ε] νπζηαζηηθό (πξνζέζεηο)

 Ζ πξόζεζε είλαη απηό πνπ ζρεδηάδεη θαλείο ζην
κπαιό ηνπ γηα λα θάλεη αξγόηεξα.  Ο θύξηνο
Μηράιεο είρε θαιέο πξνζέζεηο: ήζειε λα θξαηήζεη
ηα θνπηαβάθηα ζηελ απιή ηνπ θαη λα ηα πεξηπνηείηαη.
Δίρε θαιό ζθνπό. ♫ πξό-ζε-ζε

πξόζπκνο, πξόζπκε, πξόζπκν επίζεην

(πξόζπκνη, πξόζπκεο, πξόζπκα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη πξόζπκνο, ζέιεη πνιύ λα
ξ βνεζήζεη, λα θάλεη απηό πνπ ηνπ δεηνύλ.  Οη εθηά
ζ λάλνη ήηαλ πνιύ πξόζπκνη λα βνεζήζνπλ ηε
Υηνλάηε.  Οη λάλνη έθαλαλ κε πξνζπκία απηό πνπ
η ηνπο δήηεζε ε Υηνλάηε. ♫ πξό-ζπ-κνο

π
θ
ρ
ς
σ

πξντόλ [ην] νπζηαζηηθό (πξντόληα)

 Σα πξντόληα είλαη όια απηά ηα πξάγκαηα πνπ
θηηάρλεη ν άλζξσπνο ζπλήζσο γηα λα ηα πνπιήζεη
ζηνπο άιινπο. Πξντόληα ιέκε θαη ηνπο θαξπνύο
ησλ θπηώλ, όπσο ηα πνξηνθάιηα ή απηά πνπ
γίλνληαη από ηνπο θαξπνύο, όπσο ην ιάδη.
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πξνθαιώ ------------------------------------------- πξόνδνο- Ζ θπξία Μαξγαξίηα αγνξάδεη ηα θαιύηεξα
πξντόληα γηα ηελ θνπδίλα ηεο, γηαηί ζέιεη λα
καγεηξεύεη λόζηηκα θαη πγηεηλά, ♫ πξν-τ-όλ

πξνθαιώ, πξνθαινύκαη ξήκα (πξνθάιεζα, ζα
πξνθαιέζσ)
 ηαλ πξνθαιείο θάπνηνλ, θάλεηο θάηη επίηεδεο
γηα λα ζπκώζεη θαη λα θάλεη θάηη.  Ο Νίθνο
πξνθαιεί ζπλέρεηα ηελ Αζελά κε ηα πεηξάγκαηα
ηνπ. Σεο πεηξάδεη ηα καιιηά θη εθείλε ζπκώλεη θαη
ηνλ θπλεγάεη.
 Οη βξνρέο πξνθάιεζαλ πνιιέο δεκηέο ζηνπο
δξόκνπο θαη ηα ζπίηηα. Οη βξνρέο ήηαλ ε αηηία γηα
ηηο δεκηέο.  πξνθιεηηθόο ♫ πξν-θα-ιώ

πξνιαβαίλσ, ξήκα (πξόιαβα, ζα πξνιάβσ)

 ηαλ πξνιαβαίλεηο θάπνηνλ ή θάηη, θηάλεηο
θνληά ηνπ πξηλ θύγεη. Ο Κώζηαο έηξεμε λα
πξνιάβεη ηνλ Πηηζηθόθν αιιά απηόο πέηαμε
γξήγνξα έμσ από ην παξάζπξν. Ο πξνθηαίλσ
 ράλσ
 Υζεο ν ζείνο Αιέθνο ήηαλ ζηελ Αζήλα αιιά είρε
πνιιή δνπιεηά θαη δελ πξνιάβαηλε λα δεη η‟ αλίςηα
ηνπ. Γελ είρε ρξόλν. Ο πξνθηαίλσ
♫ πξν-ια-βαί-λσ
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ξ
ζ
η
π
πξόνδνο [ε] νπζηαζηηθό (πξόνδνη)
θ
 Παιηά ηαμηδεύακε πάλσ ζ‟ έλα άινγν ή έλαλ
ρ
γάηδαξν. Σώξα ηαμηδεύνπκε πην γξήγνξα κέζα ζε
ς
απηνθίλεηα, ηξέλα θαη αεξνπιάλα. Κάλνπκε
πξόνδν. Γηλόκαζηε όιν θαη θαιύηεξνη. ♫ πξό-ν-δνο σ
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--- πξόπεξζη ------------------------------- πξνζγεηώλνκαη
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πξόπεξζη επίξξεκα

 Πξόπεξζη είλαη δύν ρξόληα πξηλ από ηνλ θεηηλό
ρξόλν.
 «Πξόπεξζη ην θαινθαίξη πήγακε ζηε πάξηε,
πέξπζη πήγακε ζηελ Κξήηε, θέηνο είλαη ε ζεηξά ηεο
πάξηεο ινηπόλ» είπε ν Κώζηαο.
♫ πξό-πεξ-ζη

πξνπνλώ, πξνπνλνύκαη ξήκα (πξνπόλεζα, ζα
πξνπνλήζσ)
 ηαλ πξνπνλείζαη, γπκλάδεζαη ηαθηηθά θαη
πξνεηνηκάδεζαη ζ‟ έλα άζιεκα γηα λα είζαη όζν
γίλεηαη θαιύηεξνο ζηνπο αγώλεο.  Ο Κώζηαο
πξνπνλείηαη θάζε άββαην ζην πνδόζθαηξν.
 ηαλ πξνπνλείζαη, θάλεηο πξνπόλεζε. Απηόο
πνπ πξνπνλεί κία νκάδα ιέγεηαη πξνπνλεηήο.
♫ πξν-πν-λώ

πξνζβάιισ, πξνζβάιινκαη ξήκα (πξόζβαια, ζα
πξνζβάισ)
 ηαλ πξνζβάιιεηο θάπνηνλ, θάλεηο ή ιεο θάηη
πνπ ηνλ θάλεη λα αηζζαλζεί πνιύ άζρεκα.
 Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε είπε πσο ην γιπθό πνπ
ηελ θέξαζε ε θπξία Μαξγαξίηα δελ ηξσγόηαλ. Σελ
πξόζβαιε πνιύ άζρεκα.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
ζύκσζε κε ηελ πξνζβνιή πνπ ηεο έγηλε.
♫ πξν-ζβάι-ισ

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
πξνζγεηώλνκαη ξήκα (πξνζγεηώζεθα, ζα
ς
πξνζγεησζώ)
σ  ηαλ έλα αεξνπιάλν θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ,
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πξνζγείσζε ------------------------------------- πξνζέρσ-δειαδή εθεί πνπ ήζειε λα θηάζεη, πξνζγεηώλεηαη,
δειαδή θαηεβαίλεη κέρξη ην έδαθνο, αθνπκπάεη κε
ηνπο ηξνρνύο ηνπ ζηελ πίζηα ηνπ αεξνδξνκίνπ,
πξνρσξά ζ‟ απηήλ γηα ιίγν θαη ηειηθά ζηακαηάεη.
Ο απνγεηώλνκαη  ηαλ η‟ αεξνπιάλα αξρίδνπλ λα
θαηεβαίλνπλ πξνο ηε γε, αξρίδεη ε πξνζγείσζε.
Σ‟ αεξνπιάλα πξνζγεηώλνληαη ζηνλ δηάδξνκν
πξνζγείσζεο. Ο απνγείσζε ♫πξν-ζγεη-ώ-λν-καη

πξνζγείσζε [ε] νπζηαζηηθό (πξνζγεηώζεηο)
 πξνζγεηώλνκαη

πξνζεπρή [ε] νπζηαζηηθό (πξνζεπρέο)

 ηαλ θάλεηο πξνζεπρή, κηιάο ζηνλ Θεό γηα λα
ηνπ δεηήζεηο θάηη ή γηα λα ηνλ επραξηζηήζεηο γηα
θάηη.  ηαλ θάλεηο πξνζεπρή, πξνζεύρεζαη.
♫ πξν-ζεπ-ρή

πξνζεύρνκαη ξήκα (πξνζεπρήζεθα, ζα
πξνζεπρεζώ)  πξνζεπρή

πξνζέρσ ξήκα (πξόζεμα, ζα πξνζέμσ)

 ηαλ πξνζέρεηο απηά πνπ ζνπ ιέεη θάπνηνο,
ελδηαθέξεζαη γη‟ απηά θαη ηνλ αθνύο κ‟ ελδηαθέξνλ.
 Ζ Αζελά πξνζέρεη πνιύ ζην κάζεκα, δελ είλαη
αθεξεκέλε.
 ηαλ πξνζέρεηο, είζαη ζπγθεληξσκέλνο ζ‟ απηό
πνπ θάλεηο θαη ην θάλεηο θαιά.  Ο Κώζηαο δελ
πξνζέρεη πάληα, όηαλ παίδεη. Υζεο θιόηζεζε ηελ
κπάια θη έζπαζε έλα βάδν.
 ηαλ πξνεηδνπνηείο θάπνηνλ γηα έλαλ θίλδπλν,
ηνπ ιεο «πξόζερε!».
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--- πξόζζεζε ------------------------------------ πξόζθιεζε
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 ηαλ πξνζέρεηο θάπνηνλ, είζαη θνληά ηνπ θαη
θξνληίδεηο λα κελ πάζεη ηίπνηα.
 Ζ Αζελά παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ην κάζεκα.
Δίλαη πνιύ πξνζεθηηθή ζηελ ηάμε. Ο Κώζηαο όκσο
δελ είλαη πξνζεθηηθόο, θάλεη αηαμίεο.
Ο απξόζεθηνο, αθεξεκέλνο ♫ πξν-ζέ-ρσ

πξόζζεζε [ε] νπζηαζηηθό (πξνζζέζεηο)
 πξνζζέησ

πξνζζέησ ξήκα (πξόζζεζα, ζα πξνζζέζσ)

 Αλ πξνζζέζεηο ηξία πνξηνθάιηα ζε άιια
ηέζζεξα, έρεηο επηά πνξηνθάιηα, δειαδή 3 + 4 = 7.
 αθαηξώ  ηαλ πξνζζέηεηο ην 3 ζην 4, θάλεηο
κία πξόζζεζε. Ζ πξόζζεζε είλαη κία από ηηο
ηέζζεξηο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο.  αθαίξεζε
♫ πξν-ζζέ-ησ

πξνζθαιώ, πξνζθαινύκαη ξήκα (πξνζθάιεζα,

ζα πξνζθαιέζσ)
 ηαλ πξνζθαιείο θάπνηνλ, ηνπ ιεο λα έξζεη ζην
ζπίηη ζνπ ή ζε κία γηνξηή πνπ έρεηο νξγαλώζεη εζύ.
 Ζ ζεία Καηεξίλα θη ν ζείνο ηακάηεο
πξνζθάιεζαλ πνιύ θόζκν ζηα βαθηίζηα ηνπ
κσξνύ.  Έζηεηιαλ πξνζθιήζεηο ζε πνιινύο
ζπγγελείο θαη θίινπο. Ζ πξόζθιεζε πνπ ζηέιλεη
θάπνηνο όηαλ παληξεύεηαη, ιέγεηαη πξνζθιεηήξην.
θαιώ ♫ πξν-ζθα-ιώ

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς πξόζθιεζε [ε] νπζηαζηηθό (πξνζθιήζεηο)
σ  πξνζθαιώ
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πξνζθιεηήξην ----------------------------- πξνζηαηεύσ--

α
β
 πξνζθαιώ
γ
πξόζθνπνο [ν], πξνζθνπίλα [ε] νπζηαζηηθό
δ
(πξόζθνπνη, πξνζθνπίλεο)
ε
 Οη πξόζθνπνη ζπλαληηνύληαη θάζε εβδνκάδα,
δ
πεγαίλνπλ εθδξνκέο, θξνληίδνπλ ηε θύζε θαη
θάλνπλ θαιέο πξάμεηο.  Οη πξόζθνπνη θάλνπλ
ε
πξνζθνπηζκό. ♫ πξό-ζθν-πνο
ζ
πξνζθπλώ ξήκα (πξνζθύλεζα, ζα πξνζθπλήζσ) η
 ηαλ θάπνηνο πξνζθπλά κηα εηθόλα ζηελ
θ
εθθιεζία, γνλαηίδεη ή ζθύβεη κπξνζηά ηεο θαη ηε
ι
θηιά, γηα λα δείμεη ηελ πίζηε ηνπ.  Οη πξνζθπλεηέο
κ
είλαη απηνί πνπ επηζθέπηνληαη έλαλ ηόπν ιαηξείαο
γηα λα πξνζθπλήζνπλ. Κάλνπλ πξνζθύλεκα.
λ
♫ πξν-ζθπ-λώ
μ
ν
πξνζνρή [ε] νπζηαζηηθό  πξνζέρσ
π

πξνζθιεηήξην [ην] νπζηαζηηθό (πξνζθιεηήξηα)

πξνζπαζώ ξήκα (πξνζπάζεζα, ζα

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
πξνζηαηεύσ, πξνζηαηεύνκαη ξήκα
ς
(πξνζηάηεπζα, ζα πξνζηαηεύζσ)
 ηαλ πξνζηαηεύεηο θάπνηνλ ή θάηη, πξνζέρεηο λα σ
πξνζπαζήζσ)
 ηαλ πξνζπαζείο, θάλεηο ό,ηη κπνξείο γηα λα
πεηύρεηο θάηη.  Ο ζείνο Αιέθνο πξνζπαζεί λ‟
αδπλαηίζεη αιιά δελ είλαη εύθνιν.  Μεηά από
πνιιέο πξνζπάζεηεο ν ζείνο Αιέθνο έραζε κόλν
δύν θηιά. ♫ πξν-ζπα-ζώ
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--- πξνζηάηεο ---------------------------------- πξνζσπηθόο
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κελ πάζεη ηίπνηα θαθό. Ο πξνθπιάζζσ  Δίζαη ν
πξνζηάηεο ηνπ, ηνπ δίλεηο πξνζηαζία.
♫ πξν-ζηα-ηεύ-σ

πξνζηάηεο [ν], πξνζηάηηδα [ε] νπζηαζηηθό
(πξνζηάηεο, πξνζηάηηδεο)  πξνζηαηεύσ

πξόζηηκν [ην] νπζηαζηηθό (πξόζηηκα)

 Ο ζείνο ηακάηεο πιήξσζε πξόζηηκν 150 επξώ,
γηαηί έηξερε πνιύ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν. Έθαλε κία
παξάβαζε θαη ηηκσξήζεθε κε πξόζηηκν.
♫ πξό-ζηη-κν

πξνζθέξσ, πξνζθέξνκαη ξήκα (πξόζθεξα, ζα

πξνζθέξσ)
 ηαλ πξνζθέξεηο θάηη ζε θάπνηνλ, ηνπ ην δίλεηο
ρσξίο λα δεηάο ηίπνηα γη‟ αληάιιαγκα.  Ο ζείνο
Σάθεο θαη ε Αιίθε πξόζθεξαλ ζηνλ Κώζηα θαη ηελ
Αζελά κία κεγάιε θνπζθσηή βάξθα γηα λα παίδνπλ
ζηε ζάιαζζα.  ηαλ βνεζάκε θάπνηνλ ρσξίο λα
πεξηκέλνπκε αληάιιαγκα, θάλνπκε κία πξνζθνξά.
ξ Πξνζθνξέο ιέγνληαη θαη νη θαιέο ηηκέο ζηηο
εθπηώζεηο. ♫ πξν-ζθέ-ξσ

ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

πξόζθπγαο [ν] νπζηαζηηθό (πξόζθπγεο)

 Οη πξόζθπγεο αλαγθάδνληαη λ‟ αθήζνπλ ηελ
παηξίδα ηνπο θαη λα πάλε ζε άιιε ρώξα, γηαηί
θηλδπλεύνπλ. Τπάξρνπλ θαη νηθνλνκηθνί
πξόζθπγεο, πνπ αθήλνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, γηαηί
δε βξίζθνπλ δνπιεηά. ♫ πξό-ζθπ-γαο

πξνζσπηθόο, πξνζσπηθή, πξνζσπηθό επίζεην
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πξόζσπν ------------------------------------------ πξνηείλσ--

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
πξόζσπν [ην] νπζηαζηηθό (πξόζσπα)
 Σν πξόζσπν είλαη ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ
η
θεθαιηνύ. ην πξόζσπν βξίζθνληαη ηα κάηηα, ε κύηε θ
θαη ην ζηόκα.
ι
 Πξόζσπν ιέκε θη έλαλ άλζξσπν.
κ
 ην ζέαηξν ε θπξία Μαξγαξίηα ραηξέηεζε
δηάθνξα γλσζηά ηεο πξόζσπα.
λ
 Οη ήξσεο ελόο έξγνπ είλαη ηα πξόζσπα ηνπ
μ
έξγνπ. ♫ πξό-ζσ-πν  „ην ζώκα καο‟
ν
πξόηαζε [ε] νπζηαζηηθό (πξνηάζεηο)
π
(πξνζσπηθνί, πξνζσπηθέο, πξνζσπηθά)
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά είραλ ν θαζέλαο ην
ζαθίδην ηνπ κε ηα πξνζσπηθά ηνπο πξάγκαηα γηα ηηο
δηαθνπέο. ην ζαθίδην ηνπο είραλ ηα δηθά ηνπο
πξάγκαηα.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν πξνζσπηθό ελόο
θαηαζηήκαηνο είλαη όινη νη άλζξσπνη πνπ
εξγάδνληαη εθεί. ♫πξν-ζσ-πη-θόο

 Ζ πξόηαζε ζ‟ έλα θείκελν αξρίδεη κε θεθαιαίν
γξάκκα θαη ηειεηώλεη κε ηειεία. Τπάξρεη πάληα έλα
ξήκα ζηελ πξόηαζε.  «Έλα ζπίηη» δελ είλαη
πξόηαζε. «Υηίδσ έλα ζπίηη» είλαη κία πξόηαζε.
 ηαλ πξνηείλεηο θάηη ζε θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο κία
πξόηαζε.  Ο πξίγθηπαο έθαλε πξόηαζε γάκνπ
ζηε Υηνλάηε.  πξνηείλσ ♫ πξό-ηα-ζε

πξνηείλσ, πξνηείλνκαη ξήκα (πξόηεηλα, ζα

πξνηείλσ)
 ηαλ πξνηείλεηο θάηη ζε θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο κία
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--- πξνηηκώ -------------------------------------- πξνθηαίλσ
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ηδέα, θη απηόο δέρεηαη ή αξλείηαη.  Ο ζείνο Σάθεο
πξόηεηλε ζηα παηδηά λα θάλνπλ κία βόιηα κε ηε
βάξθα ηνπο.  πξόηαζε ♫ πξν-ηεί-λσ

πξνηηκώ θαη πξνηηκάσ, πξνηηκηέκαη ξήκα

(πξνηίκεζα, ζα πξνηηκήζσ)
 ηαλ πξνηηκάο θάηη, ην ζέιεηο πεξηζζόηεξν από
θάηη άιιν.  Ο Κώζηαο πάληα πξνηηκνύζε ην
πνδόζθαηξν από ην κπάζθεη. Ο δηαιέγσ
 ηαλ πξνηηκάο θάηη, έρεηο κία πξνηίκεζε ζε θάηη.
♫ πξν-ηη-κώ

πξνθέξσ, πξνθέξνκαη ξήκα (πξόθεξα, ζα
πξνθέξσ)
 ηαλ πξνθέξεηο κία ιέμε, ηε ιεο θαζαξά.
 Ο Ίγθιη δελ κπνξνύζε λα πξνθέξεη θαιά
θάπνηεο ιέμεηο ζηα ειιεληθά θαη ηα παηδηά ηνλ
θνξόηδεπαλ.  Σώξα όκσο έρεη πνιύ θαιή
πξνθνξά, κηιάεη ζρεδόλ ζαλ Έιιελαο. Ο
πξνθνξηθόο ιόγνο είλαη απηά πνπ ιέκε, όηαλ
κηιάκε.  γξαπηόο ♫πξν-θέ-ξσ

πξνθηαίλσ ξήκα (πξόθηαζα, ζα πξνθηάζσ)

 Ο Πηηζηθόθνο πξόθηαζε λα θύγεη πξηλ ηνλ
αξπάμεη ε Ρνδαιία. Έθπγε πξηλ ηνλ αξπάμεη,
πξόιαβε θη έθπγε.
 ηαλ πξνθηαίλεηο θάπνηνλ ή θάηη, θηάλεηο θνληά
ηνπ πξηλ θύγεη.  Ο Νίθνο δελ πξόθηαζε ην
ιεσθνξείν γηα ην ζρνιείν. Σν είδε πνπ έθεπγε ηελ
ώξα πνπ πιεζίαδε ζηε ζηάζε. Ο πξνιαβαίλσ
 ράλσ ♫ πξν-θηαί-λσ
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πξνθπιαθηήξαο -------------------------------- πξνρζέο--

α
β
(πξνθπιαθηήξεο)  πξνθπιάζζσ
γ
δ
ε
πξνθύιαμε [ε] νπζηαζηηθό (πξνθπιάμεηο)
 πξνθπιάζζσ
δ
ε
πξνθπιάζζσ, πξνθπιάζζνκαη θαη
πξνθπιάγνκαη ξήκα (πξνθύιαμα, ζα πξνθπιάμσ) ζ
η
 ηαλ πξνθπιάζζεηο θάπνηνλ ή θάηη, θξνληίδεηο
λα κελ πάζεη θάηη θαθό, ηνλ πξνζηαηεύεηο.
θ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα παίξλεη πάληα κία κεγάιε
ι
νκπξέια ζηελ παξαιία γηα λα πξνθπιάζζνληαη ηα
παηδηά από ηνλ δπλαηό ήιην.  Οη πξνθπιαθηήξεο κ
πξνθπιάζζνπλ ην απηνθίλεην από ηα ρηππήκαηα
λ
εκπξόο θαη πίζσ. Υξεηάδνληαη γηα ηελ πξνθύιαμή
μ
ηνπ από ηα ρηππήκαηα. ♫ πξν-θπ-ιάζ-ζσ
ν
πξόρεηξνο, πξόρεηξε, πξόρεηξν επίζεην
π

πξνθπιαθηήξαο [ν] νπζηαζηηθό

(πξόρεηξνη, πξόρεηξεο, πξόρεηξα)
 ηαλ θάηη είλαη πξόρεηξν, έρεη γίλεη γξήγνξα,
ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζνρή.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
δελ πξόθηαζε λα ςσλίζεη θη έηζη έθηηαμε θάηη
πξόρεηξν γηα θαγεηό.  Ο θύξηνο Γηάλλεο ληύλεηαη
πνιύ πξόρεηξα ζηηο δηαθνπέο θη ε θπξία Μαξγαξίηα
θσλάδεη. Νηύλεηαη, ιέεη κε πξνρεηξόηεηα, δελ
πξνζέρεη ην ληύζηκν ηνπ, θνξάεη ό,ηη λα ‟λαη.
♫ πξό-ρεη-ξνο

πξνρζέο θαη πξνρηέο επίξξεκα
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--- πξνρσξώ ----------------------------------------------- πξσί
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 Πξνρζέο είλαη δύν κέξεο πξηλ από ηε ζεκεξηλή
θαη κία κέξα πξηλ από ηε ρζεζηλή.  Οη επηά λάλνη
ηζαθώλνληαλ ζπρλά γηα ηηο δνπιεηέο. «Υζεο έθνςα
εγώ μύια» έιεγε ν Γθξηληάξεο. «Καη πξνρζέο εγώ,
ζήκεξα αο ηα θόςεη θάπνηνο άιινο» είπε ν
Υαδνύιεο.  ρζεο ♫ πξν-ρζέο

πξνρσξώ θαη πξνρσξάσ ξήκα (πξνρώξεζα, ζα
πξνρσξήζσ)
 ηαλ πξνρσξάο, πεγαίλεηο πξνο ηα εκπξόο.
 ηελ εθδξνκή ν Νίθνο πξνρσξνύζε πνιύ
γξήγνξα, θη νη άιινη ηνπ θώλαδαλ λα ηνπο
πεξηκέλεη.  ζηακαηώ ♫ πξν-ρσ-ξώ

πξσζππνπξγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(πξσζππνπξγνί)  ππνπξγόο

πξσί [ην] νπζηαζηηθό (πξσηλά)
 Σν πξσί είλαη ν ρξόλνο ηεο κέξαο, από ηελ
αλαηνιή ηνπ ήιηνπ κέρξη ην κεζεκέξη.  βξάδπ
 Ο κπακπάο ηνπ Ίγθιη δνπιεύεη από ην πξσί σο ην
βξάδπ, δειαδή δνπιεύεη πάξα πνιιέο ώξεο.
 (ζαλ επίξξεκα) «Δίλαη πνιύ πξσί, κείλε ιίγν
αθόκε ζην θξεβάηη» είπε ε κακά ζηνλ Κώζηα.
 Σν πξσηλό μύπλεκα γίλεηαη πην εύθνιν κ‟ έλαλ
δξνζεξό ρπκό. (ζαλ νπζηαζηηθό) Μεηά ηξώλε έλα
σξαίν πξσηλό ζηελ θνπδίλα. ♫ πξσ-ί
 „ε δηάξθεηα ηεο κέξαο‟

ξ
ζ
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θ
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ς
- Πόηε ιέκε ηελ παξνηκία «ε θαιή κέξα από ην πξσί
σ θαίλεηαη»;
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πξσηαγσληζηήο -------------------- πξσηεπνπζηάλνο --

α
β
νπζηαζηηθό (πξσηαγσληζηέο, πξσηαγσλίζηξηεο)
 ηαλ θάπνηνο είλαη πξσηαγσληζηήο ζην ζέαηξν ή γ
ζην ζηλεκά, έρεη ηνλ πξώην ξόιν, ηνλ ζεκαληηθόηεξν
δ
ξόιν ζην έξγν πνπ παίδεη. ♫ πξσ-ηα-γσ-λη-ζηήο
ε
πξσηάζιεκα [ην] νπζηαζηηθό (πξσηαζιήκαηα)
δ
 πξσηαζιεηήο
ε
πξσηαζιεηήο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (πξσηαζιεηέο, ζ
πξσηαζιήηξηεο)
η
 Ο πξσηαζιεηήο είλαη ν θαιύηεξνο αζιεηήο ζην
θ
άζιεκά ηνπ. Δίλαη ν ληθεηήο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο
ι
αγώλεο.  Ζ Αιίθε νλεηξεύεηαη λα γίλεη
πξσηαζιήηξηα ζην ηξέμηκν.  Ζ Αιίθε νλεηξεύεηαη κ
λα θεξδίζεη ην πξσηάζιεκα. ♫ πξσ-ηα-ζιε-ηήο
λ
μ
πξσηάθη [ην] νπζηαζηηθό (πξσηάθηα)
 Πξσηάθη ιέκε ηνλ καζεηή ηεο πξώηεο δεκνηηθνύ. ν
 πξώηνο ♫ πξσ-ηά-θη
π

πξσηαγσληζηήο [ν], πξσηαγσλίζηξηα [ε]

πξσηεύνπζα [ε] νπζηαζηηθό (πξσηεύνπζεο)

ξ
 ηελ πξσηεύνπζα κίαο ρώξαο, βξίζθνληαη ε
ζ
Βνπιή, ε θπβέξλεζε θαη ηα ππνπξγεία ηεο. πλήζσο
η
είλαη ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο.
 Ζ πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο είλαη ε Αζήλα.
π
 Απηόο πνπ κέλεη ζηελ πξσηεύνπζα ιέγεηαη
θ
πξσηεπνπζηάλνο.  επαξρηώηεο ♫ πξσ-ηεύ-νπ-ζα
ρ
πξσηεπνπζηάλνο [ν], πξσηεπνπζηάλα [ε]
ς
νπζηαζηηθό (πξσηεπνπζηάλνη, πξσηεπνπζηάλεο)
σ
 πξσηεύνπζα
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--- πξσηνβξόρη ----------------------------------------- πηήζε
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πξσηνβξόρη [ην] νπζηαζηηθό (πξσηνβξόρηα)

ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

 Ζ Πξσηνρξνληά είλαη ε πξώηε κέξα θάζε ρξόλνπ,
δειαδή ε πξώηε Ηαλνπαξίνπ. ♫ Πξσ-ην-ρξν-ληά

 Σα πξσηνβξόρηα είλαη νη πξώηεο βξνρέο, όηαλ
θξπώλεη ν θαηξόο ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη
ζηελ αξρή ηνπ θζηλνπώξνπ.  βξνρή
♫ πξσ-ην-βξό-ρη

πξώηνο, πξώηε, πξώην επίζεην (πξώηνη, πξώηεο,
πξώηα)
 ηαλ είζαη πξώηνο, δελ ππάξρεη άιινο πξηλ από
ζέλα, όινη νη άιινη έξρνληαη κεηά.  Ο Κώζηαο
ζηάζεθε πξώηνο ζηε ζεηξά, γηαηί ήηαλ ν πην ςειόο.
 ηαλ είζαη πξώηνο ζε θάηη, είζαη ν θαιύηεξνο.
 Ζ Αιίθε είλαη πάληα πξώηε ζην ηξέμηκν. Γελ ηεο
παξαβγαίλεη θαλείο. Πάληα παίξλεη ηελ πξσηηά.
 ηειεπηαίνο  ηαλ θάηη γίλεηαη πξώηα, γίλεηαη
πξηλ από θάηη άιιν. Πξώηα πιέλνπκε ηα ρέξηα καο
θαη κεηά ηξώκε.  ύζηεξα, έπεηηα
 πξσηαγσληζηήο, πξσηαζιεηήο, πξσηεύνπζα,
πξσηηά, πξσηνβξόρηα, Πξσηνρξνληά ♫ πξώ-ηνο

Πξσηνρξνληά [ε] νπζηαζηηθό)

πηελό [ην] νπζηαζηηθό (πηελά)

 Σα πνπιηά πνπ πεηνύλ ιέγνληαη θαη πηελά.
 πηήζε ♫ πηε-λό

πηήζε [ε] νπζηαζηηθό (πηήζεηο)
 ηαλ ηα πνπιηά θαη ηα αεξνπιάλα πεηνύλ,
- Πόηε είλαη ε Πξσηαπξηιηά θαη ε Πξσηνκαγηά;
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πηπρή -------------------------------------------------- ππθλόο -θάλνπλ πηήζεηο.  ηαλ ν ζείνο Σάθεο ηαμηδεύεη,
παίξλεη πάληα ηε βξαδηλή πηήζε.  πηελό
♫ πηή-ζε

πηπρή [ε] νπζηαζηηθό (πηπρέο)
 ηνλ γάκν ηεο ζείαο Καηεξίλαο ε Αζελά θόξεζε
κία ειαθξηά θνύζηα πνπ έζθηγγε ζηε κέζε κε δώλε
θη έπεθηε κέρξη ην γόλαην θάλνληαο πηπρέο. Σν
ύθαζκα ηεο θνύζηαο δελ ήηαλ ίζην, δηπισλόηαλ ζε
πνιιέο κεξηέο. Ο πηέηα, ηζάθηζε ♫ πηπ-ρή

πηπρίν [ην] νπζηαζηηθό (πηπρία)

 Σν πηπρίν είλαη ην δίπισκα πνπ παίξλνπκε, όηαλ
ηειεηώλνπκε ηηο ζπνπδέο καο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο
ζπνύδαζε ζην Πνιπηερλείν θαη πήξε πηπρίν
αξρηηεθηνληθήο. ♫πηπ-ρί-ν

πηώκα [ην] νπζηαζηηθό (πηώκαηα)

 Σν πηώκα είλαη ην ζώκα ελόο πεζακέλνπ
αλζξώπνπ ή δώνπ.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη πηώκα, όηαλ είλαη πνιύ
θνπξαζκέλνο. ♫ πηώ-κα
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ξ
ζ
πηώζε [ε] νπζηαζηηθό (πηώζεηο)
 Ζ πηώζε ηνπ αεξνπιάλνπ πξνθάιεζε ηνλ ζάλαην η
πνιιώλ αλζξώπσλ. Σν αεξνπιάλν έπεζε κε όιν
π
ηνπ ην βάξνο πξνο ηα θάησ.
θ
 Σνλ ρεηκώλα έρνπκε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Κάλεη πεξηζζόηεξν θξύν. ♫ πηώ-ζε
ρ
ς
ππθλόο, ππθλή, ππθλό επίζεην (ππθλνί, ππθλέο,
σ
ππθλά)
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--- ππθλώλσ ------------------------------------------------- ππξ
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 Ζ Αζελά έρεη πνιύ ππθλά καιιηά. Έρεη πνιιά,
πινύζηα καιιηά.  αξαηόο
 «Σνλ ρεηκώλα ζην ρσξηό πηάλεη ππθλή νκίριε θαη
δε βιέπνπκε κπξνζηά καο» είπε ν Κώζηαο.
 ηαλ θάηη ππθλώλεη, γίλεηαη ππθλό.  αξαηώλσ
♫ ππ-θλόο

ππθλώλσ ξήκα (πύθλσζα, ζα ππθλώζσ)
 ππθλόο

πύιε [ε] νπζηαζηηθό (πύιεο)

 Ζ πύιε είλαη κία κεγάιε πόξηα πνπ νδεγεί ζε
άιιν ρώξν.  Ζ ηαρηνπνύηα ζηακάηεζε ηελ
άκαμά ηεο κπξνζηά ζηελ πύιε ηνπ παιαηηνύ.
♫ πύ-ιε

ππμίδα [ε] νπζηαζηηθό (ππμίδεο)

 Ζ βειόλα ηεο ππμίδαο κάο δείρλεη πνύ
είλαη ν Βνξξάο, ν Νόηνο, ε Γύζε θαη ε
Αλαηνιή. Σα πινία θαη ηα αεξνπιάλα έρνπλ ππμίδα
γηα λα βξίζθνπλ ηνλ δξόκν ηνπο, δειαδή γηα λα
ξ πξνζαλαηνιίδνληαη. ♫ ππ-μί-δα
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ππξ [ην] νπζηαζηηθό (ππξά)

 Ζ θσηηά ιεγόηαλ παιηόηεξα ππξ.
 ηαλ είζαη ή γίλεζαη ππξ θαη καλία, είζαη πάξα
πνιύ ζπκσκέλνο.
 ηαλ θσλάδεηο «ππξ!», δηαηάδεηο θάπνηνλ λα
ππξνβνιήζεη.  ηαλ θάηη είλαη πύξηλν, είλαη από
θσηηά ή κνηάδεη κε θσηηά. πύξαπινο, ππξθαγηά,
ππξνζβέζηεο ♫ ππξ
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ππξακίδα--------------------------------------------ππξεηόο--

α
β
 ηελ Αίγππην έρεη πνιιέο
ππξακίδεο. ♫ππ-ξα-κί-δα
γ
δ
πύξαπινο [ν] νπζηαζηηθό (πύξαπινη)
ε
 Ο πύξαπινο είλαη κία κεραλή πνπ κεηαθέξεη ηνπο
δ
αζηξνλαύηεο ζην δηάζηεκα.  Ο άλζξσπνο
ε
έθηαζε ζην θεγγάξη κε πύξαπιν.
Ο δηαζηεκόπινην
ζ
 Λέκε όηη θάπνηνο γίλεηαη πύξαπινο, όηαλ
η
θεύγεη πάξα πνιύ γξήγνξα θη εμαθαλίδεηαη.
θ
 Ο πύξαπινο είλαη θαη παγσηό. Σν παγσηό
είλαη κέζα ζ‟ έλα ρσλί από κπηζθόην πνπ
ι
κνηάδεη κε πύξαπιν. ♫ πύ-ξαπ-ινο
κ
λ
πύξγνο [ν] νπζηαζηηθό (πύξγνη)
 Ο πύξγνο είλαη έλα από ηα πην ςειά ζεκεία ελόο μ
θάζηξνπ. Δθεί αλέβαηλαλ νη άλζξσπνη γηα λα δνπλ
ν
αλ έξρεηαη ν ερζξόο. Σν ζρήκα ηνπ είλαη ζπλήζσο
π
ζηξνγγπιό.

ππξακίδα [ε] νπζηαζηηθό (ππξακίδεο)

 Πύξγν ιέκε θη έλα πνιύ ςειό θηίξην ή έλα θηίξην
πνπ κνηάδεη κε πύξγν.  ην Παξίζη βξίζθεηαη ν
Πύξγνο ηνπ Άηθει. ♫πύξ-γνο  „ηα παξακύζηα‟

ππξεηόο [ν] νπζηαζηηθό (ππξεηνί)

 ηαλ έρεηο ππξεηό, είζαη πνιύ δεζηόο θη
αηζζάλεζαη πνιύ άζρεκα, γηαηί είζαη άξξσζηνο.
♫ ππ-ξε-ηόο
- Ο Λεπθόο Πύξγνο ζε πνηα πόιε ηεο Διιάδαο
βξίζθεηαη;
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--- ππξήλαο ----------------------------------- ππξνηέρλεκα
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ππξήλαο [ν] νπζηαζηηθό (ππξήλεο)

 Ο ππξήλαο είλαη ην θέληξν ηνπ θπηηάξνπ.
 Ππξήλα ιέκε θαη ην θνπθνύηζη ησλ θαξπώλ.
♫ ππ-ξή-λαο

ππξθαγηά [ε] νπζηαζηηθό (ππξγθαγηέο)
 Ζ ππξθαγηά είλαη κία κεγάιε θσηηά
ζε θηίξην ή ζε δάζνο πνπ πξνθαιεί
πνιιέο θαηαζηξνθέο. ♫ππξ-θα-γηά

ππξνβνιώ, ππξνβνινύκαη ξήκα (ππξνβόιεζα,

ζα ππξνβνιήζσ)
 ηαλ ξίρλεηο ζθαίξεο κε ην πηζηόιη, ππξνβνιείο.
 ηελ εθδξνκή ν Νίθνο θη ν Ίγθιη ππξνβνινύζαλ
ζπλέρεηα ηνλ Κώζηα, πνπ ζην ηέινο έγηλε κνύζθεκα
από ηα λεξνπίζηνιά ηνπο.  ππξ ♫ππ-ξν-βν-ιώ

ππξνζβεζηήξαο [ν] νπζηαζηηθό
(ππξνζβεζηήξεο)  ππξνζβέζηεο

ππξνζβέζηεο [ν] νπζηαζηηθό (ππξνζβέζηεο)

 Οη ππξνζβέζηεο βνεζνύλ ηνλ θόζκν όηαλ
γίλνληαη ππξθαγηέο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί θαη άιιεο
θαηαζηξνθέο.  Οη ππξνζβέζηεο είλαη ππάιιεινη
ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. Γηα λα ζβήζνπκε
κία κηθξή θσηηά, ξίρλνπκε αθξό ή λεξό κε ηνλ
ππξνζβεζηήξα. ππξ ♫ ππ-ξν-ζβέ-ζηεο

ππξνηέρλεκα [ην] νπζηαζηηθό (ππξνηερλήκαηα)
 Ζ Αζελά θη ν Κώζηαο αλεβαίλνπλ ζηελ ηαξάηζα
θάζε Πξσηνρξνληά γηα λα ζαπκάζνπλ ηα
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πώιεζε --------------------------------------------- πσιεηήο-ππξνηερλήκαηα πνπ ζθάλε ζηνλ νπξαλό. Σα
ππξνηερλήκαηα θάλνπλ δπλαηό ζόξπβν θαη
ζθνξπάλε πνιύρξσκα θώηα ζηνλ νπξαλό.  ππξ
♫ ππ-ξν-ηέ-ρλε-κα

πώιεζε [ε] νπζηαζηηθό (πσιήζεηο) πνπιώ
πσιεηήο [ν], πσιήηξηα [ε] νπζηαζηηθό (πσιεηέο,
πσιήηξηεο)  πνπιώ
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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 ΠΩΛΖΖ». 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 Υπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ /
ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

