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ξαβδί ------------------------------------------------------- ξάγα--

α
β
γ
δ
ξαβδί [ην] νπζηαζηηθό (ξαβδηά)
 Ζ λνλά ηεο ηαρηνπνύηαο είλαη ε θαιή λεξάηδα κε ε
ην καγηθό ξαβδί.
δ
 Ραβδί είλαη θη έλα ιεπηό θαη καθξύ θνκκάηη μύιν
ε
πνπ ην έρνπκε γηα λα ρηππάκε θάηη. Ο βέξγα
ζ
♫ ξα-βδί  „παξακύζηα‟
η
ξάβσ, ξάβνκαη ξήκα (έξαςα, ζα ξάςσ)
θ
 ηαλ ξάβεηο, ρξεζηκνπνηείο θισζηή θαη βειόλα
ι
γηα λα ελώζεηο θνκκάηηα ύθαζκα θαη λα θηηάμεηο
έηζη έλα ξνύρν.
κ
 ηαλ κία πιεγή είλαη πνιύ βαζηά, ν γηαηξόο ηε
λ
ξάβεη γηα λα θιείζεη πην γξήγνξα.  Σεο κακάο ηνπ
μ
Ίγθιη ηεο αξέζεη πνιύ ην ξάςηκν, ηεο αξέζεη πνιύ
λα ξάβεη. Οη ξαθέο ζ‟ έλα ξνύρν είλαη εθεί πνπ
ν
ελώλνληαη ηα θνκκάηηα ηνπ πθάζκαηνο. Ο ξάθηεο
π
είλαη απηόο πνπ ξάβεη ξνύρα γηα ηνπο άιινπο. ηαλ
ξ
κία πιεγή έρεη θιείζεη θαιά, ν γηαηξόο βγάδεη ηα
ζ
ξάκκαηα. ♫ ξά-βσ
η
ξάγα [ε] νπζηαζηηθό (ξάγεο)
π
 Οη ξάγεο είλαη δύν παξάιιειεο κεηαιιηθέο
θ
γξακκέο ζην έδαθνο πνπ πάλσ ηνπο ηξέρνπλ ηα
ηξέλα. Ο ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ♫ ξά-γα
ρ
- Πώο ιέκε ηε γπλαίθα πνπ ξάβεη ξνύρα γηα άιινπο; ς
σ
- Ση κεραλή ρξεζηκνπνηεί;

Ρξ
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--- ξαγίδσ ------------------------------------------------ ξαθέηα

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
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μ
ν
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η
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ς
σ

ξαγίδσ ξήκα (ξάγηζα, ζα ξαγίζσ)
 Έλα θιηηδάλη ή έλα πνηήξη πνπ πέθηεη
κπνξεί λα ξαγίζεη ρσξίο λα ζπάζεη.  Αλ
ξαγίζεη, θαίλεηαη ην ξάγηζκα, δειαδή κία γξακκή
ζαλ ζθίζηκν ζηελ επηθάλεηά ηνπ αιιά δε ρσξίδεηαη
ζε θνκκάηηα όπσο όηαλ ζπάεη. ♫ ξα-γί-δσ

ξαδίθη [ην] νπζηαζηηθό (ξαδίθηα)

 Σα ξαδίθηα είλαη ρόξηα πνπ καδεύνπκε
ζηελ εμνρή ή αγνξάδνπκε ζηελ αγνξά.
Σα ηξώκε βξαζηά ζαλ ζαιάηα. ♫ ξα-δί-θη

ξάδην [ην] νπζηαζηηθό)

 Σν ξάδην είλαη ην ξαδηόθσλν.  Σν ξαδηνηαμί
είλαη ην ηαμί πνπ θαινύκε παίξλνληαο ηειέθσλν
από ην ζπίηη καο. ξαδηόθσλν, ξαδηνζηαζκόο
♫ ξά-δη-ν

ξαδηνζηαζκόο [ν] νπζηαζηηθό (ξαδηνζηαζκνί)
 ξαδηόθσλν

ξαδηνηαμί [ην] νπζηαζηηθό  ξάδην
ξαδηόθσλν [ην] νπζηαζηηθό (ξαδηόθσλα)

 ην ξαδηόθσλν αθνύκε κνπζηθή, δηάθνξεο
εθπνκπέο θαη ηηο εηδήζεηο.  Ζ Αιίθε αθνύεη ζην
ξαδηόθσλν ηα ηξαγνύδηα πνπ κεηαδίδεη ν
αγαπεκέλνο ηεο ξαδηνζηαζκόο. ξαδηνθσλάθη,
ξάδην. ♫ ξα-δη-ό-θσ-λν

ξαθέηα [ε] νπζηαζηηθό (ξαθέηεο)

 Υξεζηκνπνηνύκε ξαθέηα γηα λα παίμνπκε ηέληο ή
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ξάιη ------------------------------------------------- ξαληεβνύ-πηγθ πνγθ. Έρεη έλα ρεξνύιη γηα λα ηελ θξαηάκε θη
έλα ζηξνγγπιό επίπεδν κέξνο γηα λα ρηππάκε κ‟
απηό ηε κπάια. Ζ ξαθέηα ηνπ πηγθ πνγθ είλαη
κηθξή θαη μύιηλε, ελώ ηνπ ηέληο είλαη
κεγαιύηεξε θη έρεη έλα πιαζηηθό δίρηπ. ♫ ξα-θέ-ηα

α
β
γ
δ
ε
ξάιη [ην] νπζηαζηηθό)
δ
 Οη αγώλεο απηνθηλήησλ ιέγνληαη ξάιη. ♫ ξά-ιη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ε
πιεζπληηθό αξηζκό.
ζ
η
ξάκκα [ην] νπζηαζηηθό (ξάκκαηα)  ξάβσ
θ
ξάκθνο [ην] νπζηαζηηθό (ξάκθε)
ι
 Σα πνπιηά έρνπλ ξάκθνο. Μ‟ απηό ηξώλε, πίλνπλ
κ
θαη ηζηκπνύλ. Δίλαη ζθιεξό θη έρεη δηάθνξα
ζρήκαηα. Σνπ πειαξγνύ είλαη καθξύ, ελώ ηεο θόηαο λ
κπηεξό θαη θνληό. ♫ ξάκ-θνο  „ηα δώα‟
μ
ν
ξαληάξ [ην] νπζηαζηηθό)
 ια ηα ζθάθε, όπσο ηα πινία, ηα αεξνπιάλα θαη π
ηα ππνβξύρηα έρνπλ ξαληάξ. Σν ξαληάξ δείρλεη ζε
ξ
κία νζόλε ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ
ζ
δξόκν ηνπο. ♫ ξα-ληάξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
η
πιεζπληηθό αξηζκό.
π
θ
ξαληεβνύ [ην] νπζηαζηηθό)
ρ
 ηαλ θιείλεηο ξαληεβνύ κε θάπνηνλ, θαλνλίδεηο
από πξηλ λα ηνλ ζπλαληήζεηο κία ζπγθεθξηκέλε
ς
σ
- Πώο είλαη ην ξάκθνο ηνπ αεηνύ;
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--- ξάληδν ------------------------------------------------- ξάηζα
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εκέξα θαη ώξα. ♫ ξα-ληε-βνύ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ξάληδν [ην] νπζηαζηηθό (ξάληδα)

 Σν ξάληδν είλαη έλα πξόρεηξν θξεβάηη κε πόδηα
από μύιν ή κέηαιιν θη έλα ρνληξό ύθαζκα αληί γηα
ζηξώκα. ηαλ δελ ην ρξεηαδόκαζηε, ην δηπιώλνπκε
γηα λα κελ πηάλεη ρώξν. ♫ ξά-ληδν

ξαληίδσ, ξαληίδνκαη ξήκα (ξάληηζα, ζα ξαληίζσ)
 ηαλ ξαληίδεηο θάηη, ηνπ ξίρλεηο ζηαγόλεο λεξνύ
ή άιινπ πγξνύ.
 Ο ζείνο Αιέθνο έρεη εηδηθέο κεραλέο γηα λα
ξαληίδεη ηα ρσξάθηα ηνπ κε θάξκαθν. Ο ςεθάδσ
 Σν ξάληηζκα ησλ ρσξαθηώλ γίλεηαη έηζη πνιύ
γξήγνξα. Ο ςέθαζκα ♫ ξα-ληί-δσ

ξαπηνκεραλή [ε] νπζηαζηηθό (ξαπηνκεραλέο)
 Με ηε ξαπηνκεραλή ξάβνπκε
γξεγνξόηεξα απ‟ ό,ηη κε ην ρέξη
ρξεζηκνπνηώληαο βειόλα.  ξάβσ,
ξάπηεο, ξάςηκν ♫ ξα-πην-κε-ρα-λή

ξάζν [ην] νπζηαζηηθό (ξάζα)

 Σα ξάζα είλαη ηα καύξα, θαξδηά θαη καθξηά ξνύρα
πνπ θνξάλε νη παπάδεο, νη κνλαρνί θαη νη κνλαρέο.
♫ ξά-ζν

ξάηζα [ε] νπζηαζηηθό (ξάηζεο)

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο ξάηζεο ζθπιηώλ, όπσο ηα
ζθπιηά Γαικαηίαο, ηα θαλίο, ηα κπνπιληόγθ θαη ηα
8 / 374-375

ξαθή --------------------------------------------------ξεδέξβα--

α
β
γ
ξαθή [ε] νπζηαζηηθό (ξαθέο)  ξάβσ
δ
ξάθη [ην] νπζηαζηηθό (ξάθηα)
ε
 Οη ληνπιάπεο θαη νη βηβιηνζήθεο έρνπλ ξάθηα. Σα δ
ξάθηα είλαη ιεπηέο ζαλίδεο πνπ πάλσ ηνπο
ε
ηαθηνπνηνύκε ηα πξάγκαηά καο. ♫ ξά-θη
 „ην δσκάηην‟
ζ
η
ξάθηεο [ν], ξάθηξα [ε] νπζηαζηηθό (ξάθηεο,
θ
ξάθηξεο)  ξάβσ
ι
ξάρε [ε] νπζηαζηηθό (ξάρεο)
κ
 Ζ ξάρε είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο, από ηε
λ
κέζε κέρξη ηνλ ζβέξθν.  πιάηε
μ
 Ζ ξάρε ηεο θαξέθιαο είλαη ην κέξνο πνπ
αθνπκπάκε ηελ πιάηε καο, όηαλ θαζόκαζηε.
ν
 πιάηε ♫ ξά-ρε
π
ξ
ξεβίζη [ην] νπζηαζηηθό (ξεβίζηα)
 Σα ξεβίζηα είλαη όζπξηα κε ζηξνγγπιό ζρήκα θαη ζ
ζρεδόλ άζπξν ρξώκα, πνπ ηα ηξώκε ζαλ ζνύπα.
η
 Σν ξεβίζη είλαη ν θαξπόο ηεο ξεβηζηάο. ♫ ξε-βί-ζη
π
Γεο ζηξαγάιη
θ
ξεδέξβα [ε] νπζηαζηηθό (ξεδέξβεο)
ρ
 Ζ Αζελά έρεη πάληα έλα ιάζηηρν ξεδέξβα γηα ην
ς
πνδήιαηό ηεο. Έηζη αλ ζθάζεη έλα από ηα ιάζηηρα,
σ
ζα κπνξεί λα ην αιιάμεη. ♫ ξε-δέξ-βα
ιπθόζθπια. Αλ θαη όια είλαη ζθπιηά, δε κνηάδνπλ
θαζόινπ κεηαμύ ηνπο. ♫ ξά-ηζα
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--- ξεδίιη ---------------------------------------------- ξεπόξηεξ

α
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ξεδίιη [ην] νπζηαζηηθό (ξεδίιηα)

 ηαλ γίλεζαη ξεδίιη, ληώζεηο ληξνπή γηα θάηη
δπζάξεζην πνπ ζνπ ζπλέβε κπξνζηά ζηνπο
άιινπο.  ηαλ θάλεηο θάπνηνλ ξεδίιη, ηνλ
ξεδηιεύεηο. ♫ ξε-δί-ιη

ξεθόξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ξεθόξ ζ‟ έλα άζιεκα είλαη ην θαιύηεξν
απνηέιεζκα πνπ έρεη πεηύρεη θαλείο. ♫ ξε-θόξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ξέκα [ην] νπζηαζηηθό (ξέκαηα)

 Σν ξέκα είλαη έλα απόηνκν άλνηγκα ηεο γεο κε
νξκεηηθό λεξό.
 Λέκε «κπξνο γθξεκόο θαη πίζσ ξέκα», όηαλ
μέξνπκε πσο όπνηα απόθαζε θη αλ πάξνπκε, ην
απνηέιεζκα ζα είλαη ην ίδην θαθό. ♫ ξέ-κα

ξεπνξηάδ [ην] νπζηαζηηθό)
 ηηο εηδήζεηο βιέπνπκε πνιιά ξεπνξηάδ γηα ό,ηη
ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν. Πιεξνθνξίεο θαη εηθόλεο
πνπ καδεύνπλ νη δεκνζηνγξάθνη ζρεηηθά κε
ελδηαθέξνληα ζέκαηα ή πξάγκαηα πνπ γίλνληαη
θάζε κέξα ζηνλ θόζκν.  Απηόο πνπ θάλεη ηα
ξεπνξηάδ, ιέγεηαη ξεπόξηεξ. ♫ ξε-πνξ-ηάδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ξεπόξηεξ [ν], [ε] νπζηαζηηθό  ξεπνξηάδ
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ξεζεςηόλ ----------------------------------------------- ξεύκα--

ξεζεςηόλ [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ ξεζεςηόλ είλαη ην γξαθείν πνπ ππνδέρεηαη
ηνπο πειάηεο ελόο μελνδνρείνπ ή ηνπο επηβάηεο
ελόο πινίνπ. ♫ ξε-ζε-ςηόλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ξέζηα [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα ξέζηα είλαη ηα ιεθηά πνπ ζνπ επηζηξέθνπλ,
όηαλ πιεξώλεηο πεξηζζόηεξα από ην πνζό πνπ
ζνπ δεηνύλ. ♫ ξέ-ζηα
- Γελ έρεη εληθό αξηζκό.

ξεηηξέ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ξεηηξέ είλαη ν ηειεπηαίνο όξνθνο κίαο
πνιπθαηνηθίαο. Σα ξεηηξέ έρνπλ κεγάιε βεξάληα.
♫ ξε-ηη-ξέ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ξεηζίλα [ε] νπζηαζηηθό (ξεηζίλεο)

 Ζ ξεηζίλα είλαη έλα ειιεληθό άζπξν θξαζί κε
άξσκα από ξεηζίλη.  Σν ξεηζίλη είλαη έλα πγξό
πνπ βγαίλεη από ηνλ θνξκό ηνπ πεύθνπ θαη θνιιάεη
ζαλ θόιια. ♫ ξε-ηζί-λα

ξεύκα [ην] νπζηαζηηθό (ξεύκαηα)

 ηαλ θάλεη ξεύκα, κπαίλεη δπλαηόο αέξαο από
θάπνπ.
 Με ην ειεθηξηθό ξεύκα ιεηηνπξγνύλ όιεο νη
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θη έρνπκε θσο. ♫ ξεύ-κα
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--- ξεύνκαη ------------------------------------------------ξερόο
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ξεύνκαη ξήκα (ξεύηεθα, ζα ξεπηώ)

 ηαλ ηξσο πνιύ, έρεηο αλάγθε λα ξεπηείο,
δειαδή λα βγάιεηο από ην ζηόκα ζνπ αέξηα
θάλνληαο ζόξπβν.  ξέςηκν ♫ ξεύ-ν-καη

ξεπζηόο, ξεπζηή, ξεπζηό επίζεην (ξεπζηνί,

ξεπζηέο, ξεπζηά)
 ηαλ θάηη είλαη ξεπζηό, θπιάεη όπσο έλα πγξό.
 περηόο ♫ ξεπ-ζηόο

ξεκάδσ, ξεκάδνκαη ξήκα (ξήκαμα, ζα ξεκάμσ)

 ηαλ ξεκάδεηο θάηη, ην θαηαζηξέθεηο ηειείσο, ην
θάλεηο εξείπην.  Σν ρηόλη ξήκαμε πνιιά ζπίηηα
ζην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ.
 ηαλ θάηη ξεκάδεη, θαηαζηξέθεηαη ζηγά ζηγά θαη
γίλεηαη έξεκν, γηαηί θαλείο δελ ην θξνληίδεη πηα.
 Αλ δελ είρε πάεη ν ζείνο Αιέθνο ζην ρσξηό, ην
ζπίηη ηνπ παππνύ ζα είρε ξεκάμεη.  «Ρεκαδηό
έγηλε ην δσκάηην κε ηα θπλεγεηά ζαο!» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα. Έγηλε άλσ θάησ. ♫ ξε-κά-δσ

ξερόο, ξερή, ξερό επίζεην (ξερνί, ξερέο, ξερά)
 ηαλ ην λεξό είλαη ξερό, κπνξνύκε λα
παηήζνπκε ζηνλ βπζό, γηαηί έρεη κηθξό βάζνο.
 βαζύο
 (ζαλ νπζηαζηηθό) ηε ζάιαζζα ν Κώζηαο θαη ε
Αζελά θνιπκπάλε ζηα ξερά.  ηαλ ην λεξό
ξεραίλεη, κηθξαίλεη ην βάζνο ηνπ.  βαζαίλσ
♫ ξε-ρόο  „αληίζεηα‟

- ε ηη πηάην ηξώκε ηε ζνύπα; ε ξερό ή ζε βαζύ;
12 / 376-377

ξίγα --------------------------------------------------- ξηζθάξσ--

ξίγα [ε] νπζηαζηηθό (ξίγεο)
 Ζ κπινύδα ηεο ζείαο Καηεξίλαο
είλαη άζπξε κε κπιε ξίγεο. Γειαδή
έρεη κπιε γξακκέο πάλσ ηεο.  Ζ ζεία
Καηεξίλα θνξάεη ξηγέ κπινύδα. ♫ ξί-γα

ξίγαλε [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ ξίγαλε είλαη ζάκλνο κε αξσκαηηθά θύιια θαη
ινπινύδηα. Σελ μεξαίλνπκε, ηελ ηξίβνπκε θαη ηε
βάδνπκε ζην θαγεηό γηα λα ην λνζηηκέςεη.
♫ ξί-γα-λε

ξηγέ επίζεην  ξίγα
ξίδα [ε] νπζηαζηηθό (ξίδεο)
 Σα θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή πνπ ρξεηάδνληαη
από ηηο ξίδεο ηνπο πνπ είλαη θάησ από ηε γε.
 Σα δόληηα θαη ηα καιιηά καο έρνπλ θη απηά ξίδεο.
 Λέκε όηη έλα θπηό ξηδώλεη, όηαλ θάλεη
γεξέο ξίδεο θαη κεγαιώλεη εθεί πνπ ην
θπηέςακε. ηαλ θάπνηνο ξηδώλεη
ζ‟ έλαλ ηόπν, ζπλεζίδεη λα δεη εθεί
θαη δε ζέιεη πηα λα θύγεη. ♫ ξί-δα

ξηδώλσ ξήκα (ξίδσζα, ζα ξηδώζσ)  ξίδα
ξηζθάξσ ξήκα (ξίζθαξα, ζα ξηζθάξσ)

 ηαλ ξηζθάξεηο, απνθαζίδεηο λα θάλεηο θάηη
επηθίλδπλν ή βάδεηο θάηη ζε θίλδπλν.
 Οη ππξνζβέζηεο ξηζθάξνπλ ηε δσή ηνπο θάζε
θνξά πνπ ηξέρνπλ λα ζώζνπλ θάπνηνλ.  ηαλ
13 / 377
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--- ξίρλσ ---------------------------------------------------- ξόδα
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ξηζθάξεηο, παίξλεηο έλα ξίζθν, θάλεηο θάηη πνιύ
επηθίλδπλν. ♫ ξη-ζθά-ξσ

ξίρλσ, ξίρλνκαη ξήκα (έξημα, ζα ξίμσ)

 ηαλ ξίρλεηο θάηη, ην θάλεηο λα πέζεη θάησ.
 Σν βάδν πνπ έξημε ν Κώζηαο κε ηελ κπάια, έγηλε
ρίιηα θνκκάηηα.
 ηαλ ν Κώζηαο θαη ε Αζελά γπξίδνπλ από ην
ζρνιείν, ξίρλνπλ ηηο ηζάληεο ηνπο ζην πάησκα θαη
ηξέρνπλ γηα ην κεζεκεξηαλό ηνπο. Σηο πεηνύλ θάησ.
 Υζεο ζην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ έλα θνπάδη από
ιύθνπο ξίρηεθε ζηα πξόβαηα. Έπεζε πάλσ ηνπο κε
νξκή. Έθαλε επίζεζε.
 ηαλ ξίρλεηο έλα ξνύρν πάλσ ζνπ, θνξάο ζηα
γξήγνξα θάηη πξόρεηξν. ηαλ ξίρλεηο κία καηηά ζε
θάηη, ην θνηηάδεηο ζηα γξήγνξα. ηαλ ξίρλεηο έλα
ραζηνύθη ζε θάπνηνλ, ηνλ ρηππάο ζην κάγνπιν κε
ην ρέξη ζνπ. ηαλ ξίρλεη πνιιή βξνρή, βξέρεη πνιύ.
 Ζ ζεία Καηεξίλα θνξάεη ζπρλά ξηρηά ξνύρα.
Άλεηα, θαξδηά ξνύρα από καιαθό ύθαζκα. ξίμηκν
♫ ξί-ρλσ

ξηςνθίλδπλνο, ξηςνθίλδπλε, ξηςνθίλδπλν

επίζεην (ξηςνθίλδπλνη, ξηςνθίλδπλεο,
ξηςνθίλδπλα)
 ηαλ θάλεηο θάηη ξηςνθίλδπλν, θάλεηο θάηη πνπ
κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα ζέλα.  Οη βνπηηέο
πνπ θάλεη ν Κώζηαο ζηε ζάιαζζα είλαη
ξηςνθίλδπλεο θαη ν ζείνο Σάθεο ηνπ θσλάδεη λα
πξνζέρεη.  ξηςνθηλδπλεύσ ♫ ξη-ςν-θίλ-δπ-λνο

ξόδα [ε] νπζηαζηηθό (ξόδεο)
14 / 377-378

ξνδάθηλν --------------------------------------------------- ξνδ- Σα απηνθίλεηα, ηα πνδήιαηα θαη νη κνηνζηθιέηεο
θηλνύληαη πάλσ ζε ξόδεο.  ηξνρόο ♫ ξό-δα

ξνδάθηλν [ην] νπζηαζηηθό (ξνδάθηλα)
 Σα ξνδάθηλα είλαη ζηξνγγπιά θξνύηα κε ιεπηή
θαη ρλνπδσηή θινύδα θαη κεγάιν θνπθνύηζη.
Ζ ζάξθα ηνπο είλαη θίηξηλε θαη πνιύ δνπκεξή.
 Ζ ξνδαθηληά είλαη ην δέληξν πνπ θάλεη
ξνδάθηλα. ♫ ξν-δά-θη-λν

ξόδη [ην] νπζηαζηηθό (ξόδηα)
 Σν ξόδη είλαη έλα θξνύην κε ρνληξή θαη
ζθιεξή θινύδα θαη κηθξνύο θόθθηλνπο
ζπόξνπο. Σελ Πξσηνρξνληά ζπάκε ξόδη ζην
πάησκα γηα λα έρνπκε θαιή ηύρε.  Ζ ξνδηά είλαη
ην δέληξν πνπ θάλεη ξόδηα. ♫ ξό-δη

ξόδν [ην] νπζηαζηηθό (ξόδα)

 Ρόδν ιέκε ην ηξηαληάθπιιν.
 ηαλ θάηη είλαη ξόδηλν, έρεη ην ρξώκα ηνπ ξόδνπ.
 ηξηαληαθπιιήο ♫ ξό-δν

ξνδ επίζεην
 ηαλ θάηη είλαη ξνδ, έρεη πνιύ αλνηρηό θόθθηλν
ρξώκα.  Ζ Αζελά θνξάεη ξνδ θάιηζεο.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν ξνδ είλαη ην αγαπεκέλν
ρξώκα ηεο Αζελάο. Γη‟ απηό θαη νλόκαζε
- Αλ κνπ αιιάμεηο ην ηειεπηαίν γξάκκα ηζνπιάσ.
Πνηα ιέμε είκαη;
………………………………………………………………..
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--- ξνθαλίδη ----------------------------------------------- ξόινο
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ηε γάηα ηεο Ρνδαιία. ♫ ξνδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
 „ηα ρξώκαηα‟

ξνθαλίδη [ην] νπζηαζηηθό (ξνθαλίδηα)  ξνθαλίδσ
ξνθαλίδσ, ξνθαλίδνκαη ξήκα (ξνθάληζα, ζα

ξνθαλίζσ)
 ηαλ ξνθαλίδσ έλα μύιν, ην μύλσ γηα λα θάλσ
πην ιεία ηελ επηθάλεηά ηνπ.
 ηαλ ξνθαλίδσ θάηη ζθιεξό, ην καζάσ γηα ώξα.
 Σα ξνθαλίδηα είλαη ηα πνιύ ςηιά θαη κηθξά
θνκκαηάθηα από μύιν πνπ πέθηνπλ, όηαλ ην
πξηνλίδνπκε. ♫ ξν-θα-λί-δσ

ξνιό [ην] νπζηαζηηθό (ξνιά)

 Κάηη πνπ είλαη ηπιηγκέλν ζε ξνιό κνηάδεη
κε ζσιήλα. Έλα ξνιό ραξηί είλαη ην ραξηί
ηεο ηνπαιέηαο.
 Κάζε πξσί ν θύξηνο Γεκήηξεο αλεβάδεη ηα ξνιά
ηνπ καγαδηνύ ηνπ γηα λα ην αλνίμεη. ♫ ξν-ιό

ξνιόη [ην] νπζηαζηηθό (ξνιόγηα)

 Σν ξνιόη κάο δείρλεη ηη ώξα είλαη.
Έρεη αξηζκνύο, έλαλ κεγάιν δείθηε πνπ
δείρλεη ηα ιεπηά θη έλαλ κηθξό πνπ δείρλεη
ηηο ώξεο πνπ πεξλνύλ. ♫ ξν-ιόη Γεο ώξα

ξόινο [ν] νπζηαζηηθό (ξόινη)
 ην ζηλεκά θαη ζην ζέαηξν νη εζνπνηνί παίδνπλ ν
θαζέλαο ηνλ ξόιν ηνπ, δειαδή ιέλε θαη θάλνπλ απηά
16 / 378-379

ξόκβνο --------------------------------------------- ξνπζνύλη-πνπ ιέλε θαη θάλνπλ ηα πξόζσπα ηνπ έξγνπ.
♫ ξό-ινο

α
β
γ
ξόκβνο [ν] νπζηαζηηθό (ξόκβνη)
 Ο ξόκβνο είλαη έλα ζρήκα κε ηέζζεξηο ίζεο
δ
πιεπξέο θαη κε ηέζζεξηο γσλίεο, δύν ακβιείεο πνπ
ε
είλαη πην θαξδηέο θαη δύν νμείεο πνπ είλαη πην
δ
ζηελέο. ♫ ξόκ-βνο  „ηα ζρήκαηα‟
ε
ξόκπα [ε] νπζηαζηηθό (ξόκπεο)
ζ
 Ζ ξόκπα είλαη έλα ξνύρν πνπ θνξάκε
η
κόλν ζην ζπίηη, όηαλ ζεθσλόκαζηε από
θ
ην θξεβάηη καο ή πξηλ μαπιώζνπκε.
♫ ξό-κπα
ι
κ
ξνκπόη [ην] νπζηαζηηθό
λ
 Σν ξνκπόη είλαη κία κεραλή κε κνξθή
μ
αλζξώπνπ πνπ είλαη θηηαγκέλε έηζη
ν
ώζηε λα θάλεη θάπνηεο αλζξώπηλεο
δνπιεηέο. Βιέπνπκε ξνκπόη ζε ηαηλίεο
π
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. ♫ ξν-κπόη
ξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
ζ
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
η
ξόπαιν [ην] νπζηαζηηθό (ξόπαια)
π
 Σν ξόπαιν είλαη έλα ρνληξό θαη βαξύ μύιν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύζαλ παιηόηεξα ζαλ όπιν. ♫ ξό-πα-ιν θ
ρ
ξνπζνύλη [ην] νπζηαζηηθό (ξνπζνύληα)
ς
 Σα ξνπζνύληα είλαη νη δύν ηξύπεο πνπ έρνπκε
σ
ζηε κύηε γηα λ‟ αλαπλένπκε.  ηαλ
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--- ξνπθέηα ---------------------------------------------- ξνύρν
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ξνπζνπλίδνπκε, αλαπλένπκε από ηε κύηε κε
ζόξπβν. ♫ ξνπ-ζνύ-λη  „ην ζώκα καο‟

ξνπθέηα [ε] νπζηαζηηθό (ξνπθέηεο)

 ηηο γηνξηέο ξίρλνπκε ξνπθέηεο πνπ όηαλ ζθάλε
ζηνλ νπξαλό, θάλνπλ ζόξπβν θαη βγάδνπλ
πνιύρξσκα θώηα.  ππξνηέρλεκα ♫ ξνπ-θέ-ηα

ξνπκπίλη [ην] νπζηαζηηθό (ξνπκπίληα)

 Σν ξνπκπίλη είλαη κία θόθθηλε, γπαιηζηεξή θαη
πνιύ αθξηβή πέηξα πνπ κπαίλεη ζε θνζκήκαηα.
♫ ξνπ-κπί-λη

ξνπθεμηά [ε] νπζηαζηηθό (ξνπθεμηέο)  ξνπθώ
ξνπθώ θαη ξνπθάσ, ξνπθηέκαη ξήκα (ξνύθεμα,

ζα ξνπθήμσ)
 ηαλ ξνπθάο έλα πγξό, ην πίλεηο παίξλνληαο
κηθξή αλαπλνή από ην ζηόκα θαη θάλνληαο κεξηθέο
θνξέο έλαλ ειαθξό ζόξπβν κε ηα ρείιηα ζνπ.
 ηαλ ε Αζελά πίλεη ρπκό, ηνλ ξνπθάεη κε ην
θαιακάθη.
 ηαλ ηξέρνπλ νη κύμεο ζνπ θαη δελ έρεηο
ραξηνκάληηιν λα ζθνππηζηείο, ξνπθάο ηε κύηε ζνπ.
 Ο ζείνο Αιέθνο έπηλε ην δεζηό ηνπ θαθεδάθη κε
κηθξέο ξνπθεμηέο γηα λα ην απνιαύζεη, δειαδή ην
έπηλε ζηγά ζηγά κε κηθξέο γνπιηέο. Ο Κώζηαο ήηαλ
θξπσκέλνο θη αθνπγόηαλ ην ξνύθεγκα ηεο κύηεο
ηνπ. Αθνπγόηαλ πνπ ξνπθνύζε ηε κύηε ηνπ.
♫ ξνπ-θώ  „ην πάξηη‟

ξνύρν [ην] νπζηαζηηθό (ξνύρα)
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ξόθεκα ---------------------------------------------------- ξύδη- Νηπλόκαζηε κε ξνύρα. Δίλαη ηα παληειόληα, νη
θνύζηεο, ηα θνξέκαηα, νη κπινύδεο θαη ό,ηη άιιν
θνξάκε γηα λα κελ είκαζηε γπκλνί θαη γηα λα κελ
θξπώλνπκε.
 Λέκε όηη ηξώγεζαη κε ηα ξνύρα ζνπ, όηαλ δελ
μέξεηο ηη ζέιεηο θη όια ζ‟ εθλεπξίδνπλ. ♫ ξνύ-ρν
 „ηα ξνύρα‟

α
β
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ε
δ
ξόθεκα [ην] νπζηαζηηθό (ξνθήκαηα)
ε
 Σν ξόθεκα είλαη θάηη πνπ πίλεηαη δεζηό, όπσο ην ζ
ηζάη, ην ρακνκήιη, ην θαθάν θαη ν θαθέο.  ξνπθώ
η
♫ ξό-θε-κα
θ
ξνραιίδσ ξήκα (ξνράιηζα, ζα ξνραιίζσ)
ι
 ηαλ ξνραιίδεηο ζηνλ ύπλν ζνπ, αλαπλέεηο κε
ζόξπβν.  Ο Κώζηαο ξνράιηδε όιε ηε λύρηα, γηαηί κ
ε κύηε ηνπ ήηαλ βνπισκέλε.  Ο ζόξπβνο απηόο
λ
πνπ θάλεηο ζηνλ ύπλν ζνπ ιέγεηαη ξνραιεηό.
μ
♫ ξν-ρα-ιί-δσ
ν
π
ξπάθη [ην] νπζηαζηηθό (ξπάθηα)
 Σν ξπάθη είλαη έλα πνιύ κηθξό πνηάκη. Βγαίλεη θη
ξ
απηό από κία πεγή, είλαη όκσο πνιύ πην κηθξό.
ζ
♫ ξπ-ά-θη
η
ξύδη [ην] νπζηαζηηθό (ξύδηα)
π
 Σν ξύδη είλαη έλα δεκεηξηαθό πνπ θπηξώλεη ζε γε
θ
ζθεπαζκέλε κε λεξό. Σν ηξώκε βξαζηό.
ρ
 Με ξύδη, γάια, δάραξε θαη θαλέια
θηηάλνπκε έλα γιπθό, ην ξπδόγαιν. ηαλ
ς
σ
- Από ηη θηηάρλεηαη ην ιαραλόξπδν;
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------------------------------------------------------------ ηα ξνύρα
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ξπζκίδσ ----------------------------------- ξπηηδηαζκέλνο--

α
β
ξπζκίδσ, ξπζκίδνκαη ξήκα (ξύζκηζα, ζα ξπζκίζσ) γ
δ
 ηαλ ξπζκίδεηο έλα κεράλεκα, ην θάλεηο λα
ε
ιεηηνπξγεί θαιά ή όπσο εζύ ζέιεηο.  Ζ Αιίθε
ξύζκηζε ην μππλεηήξη ηεο γηα λα μππλήζεη λσξίο
δ
θαη λα δηαβάζεη ιίγν πξηλ ην δηαγώληζκα.
ε
 ηαλ ξπζκίδεηο έλα ζέκα, ην νξγαλώλεηο έηζη
ζ
ώζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κ‟ απηό.
η
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ξύζκηζε ηε δνπιεηά ηνπ έηζη
ώζηε λα έρεη ρξόλν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
θ
 θαλνλίδσ, ηαθηνπνηώ  ξπζκόο ♫ ξπζ-κί-δσ
ι
κ
ξπζκόο [ν] νπζηαζηηθό (ξπζκνί)
λ
 Ζ Αζελά ρόξεπε ζηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Πόηε
μ
γξήγνξα, πόηε αξγά. Αθνινπζνύζε ζηνλ ζσζηό
ρξόλν ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο.  ξπζκίδσ
ν
♫ ξπζ-κόο
π
ξ
ξπηίδα [ε] νπζηαζηηθό (ξπηίδεο)
 Οη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο έρνπλ πνιιέο
ζ
ξπηίδεο ζην πξόζσπό ηνπο, γηαηί όζν
η
κεγαιώλνπκε ην δέξκα καο ζηεγλώλεη θαη δαξώλεη.
π
 Σν δέξκα ηνπο δελ είλαη θξέζθν θαη ιείν, είλαη
ξπηηδηαζκέλν, δειαδή γεκάην ξπηίδεο. ♫ ξπ-ηί-δα
θ
ρ
ξπηηδηαζκέλνο, ξπηηδηαζκέλε, ξπηηδηαζκέλν
ς
κεηνρή (ξπηηδηαζκέλνη, ξπηηδηαζκέλεο,
σ
ξπηηδηαζκέλα)  ξπηίδα
καγεηξέςνπκε ην ξύδη κε αξαθά, θαιακπόθη
θαη άιια πιηθά, θηηάρλνπκε ξηδόην. ♫ ξύ-δη
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--- ξώγα ---------------------------------------------------- ξσηώ
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ξώγα [ε] νπζηαζηηθό (ξώγεο)

 Κάζε ηζακπί ζηαθύιη έρεη πνιιέο ξώγεο. Μέζα
ζηηο ξώγεο βξίζθνληαη ηα θνπθνύηζηα ηνπ
ζηαθπιηνύ.
 ηελ άθξε θάζε ζηήζνπο έρνπκε κία ξώγα. Από
ηε ξώγα ηνπ γπλαηθείνπ ζηήζνπο βγαίλεη ην γάια
πνπ βπδαίλνπλ ηα κσξά. ♫ ξώ-γα

ξσηώ θαη ξσηάσ ξήκα (ξώηεζα, ζα ξσηήζσ)

 ηαλ ξσηάο θάπνηνλ θάηη, δεηάο λα κάζεηο
θάπνηα πιεξνθνξία.  Ζ θαθηά βαζίιηζζα
ξσηνύζε θάζε κέξα ηνλ θαζξέθηε ηεο πνηα είλαη ε
νκνξθόηεξε.  Ζ βαζίιηζζα έθαλε θάζε κέξα ηελ
ίδηα εξώηεζε. ♫ ξσ-ηώ
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ζαββαηνθύξηαθν ------------------------------------ ζαΐηα--

α
β
γ
δ
ζαββαηνθύξηαθν [ην] νπζηαζηηθό
ε
(ζαββαηνθύξηαθα)
 Σν ζαββαηνθύξηαθν είλαη νη δύν ηειεπηαίεο κέξεο δ
ηεο εβδνκάδαο, ην άββαην θαη ε Κπξηαθή.
ε
♫ ζαβ-βα-ην-θύ-ξηα-θν
ζ
η
ζαγηνλάξα [ε] νπζηαζηηθό (ζαγηνλάξεο)
θ
 Οη ζαγηνλάξεο είλαη πιαζηηθέο
θαινθαηξηλέο παληόθιεο. Σηο θνξάκε
ι
ζπλήζσο ζηελ παξαιία. ♫ ζα-γην-λά-ξα
κ
λ
ζαγόλη [ην] νπζηαζηηθό (ζαγόληα)
 αγόλη ιέκε ην κέξνο ηνπ πξνζώπνπ πνπ είλαη
μ
θάησ από ην ζηόκα.  πηγνύλη
ν
 Σα ζαγόληα είλαη δύν θόθαια ζην θάησ κέξνο ηνπ
π
πξνζώπνπ, πάλσ θαη θάησ από ην ζηόκα. ηα
ζαγόληα θπηξώλνπλ ηα δόληηα. ♫ ζα-γό-λη
ξ
ζ

ζ

ζαΐλη [ην] νπζηαζηηθό (ζαΐληα)

 Λέκε ζαΐλη θάπνηνλ πνπ είλαη πάξα πνιύ
έμππλνο. ♫ ζα-ΐ-λη

ζαΐηα [ε] νπζηαζηηθό (ζαΐηα)

 Φηηάρλνπκε ζαΐηεο από ραξηί. Μνηάδνπλ κε βέιε
- Οη δάζθαινη δνπιεύνπλ ην αββαηνθύξηαθν;
Οη λνζνθόκεο; Οη αζηπλνκηθνί;
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--- ζάθα ---------------------------------------------------- ζάθνο

α
β
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θαη ηηο πεηάκε ν έλαο ζηνλ άιινλ.
 ηαλ θάπνηνο ηξέρεη πνιύ γξήγνξα,
ιέκε πσο ηξέρεη ζαλ ζαΐηα. ♫ ζα-ΐ-ηα

ζάθα [ε] νπζηαζηηθό (ζάθεο)

 άθα ιέκε ηελ ηζάληα πνπ θξαηνύλ νη καζεηέο,
όηαλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν.  ζρνιηθή ηζάληα
 ζαθί, ζαθνύια, ζάθνο. ♫ ζά-θα

ζαθάθη [ην] νπζηαζηηθό (ζαθάθηα)

 Σν ζαθάθη είλαη έλα αληξηθό ή γπλαηθείν ξνύρν
πνπ θνξάκε ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηόο καο,
πάλσ από κπινύδα ή πνπθάκηζν. Έρεη ζπλήζσο
καθξηά καλίθηα, θηάλεη κέρξη ηε κέζε ή κέρξη ηνπο
γνθνύο θαη θνπκπώλεη κπξνζηά. ♫ ζα-θά-θη

ζαθί [ην] νπζηαζηηθό (ζαθηά)

 Σν ζαθί είλαη έλαο κηθξόο ζάθνο. Μέζα ζην ζαθί
βάδνπκε δηάθνξα πξάγκαηα, όπσο παηάηεο, ρώκα
θαη άκκν.  ηζνπβάιη
 Έλα ζαθί ζηηάξη είλαη ηόζν ζηηάξη, όζν ρσξάεη
έλα ζαθί.  ζάθνο, ζαθνύια ♫ ζα-θί

ζάθνο [ν] νπζηαζηηθό (ζάθνη)

 Ο ζάθνο είλαη κία ηζάληα από παλί, πιαζηηθό ή
δέξκα. Κιείλεη ζην πάλσ κέξνο ηεο κ‟ έλα θνξδόλη ή
έλα θεξκνπάξ. ηνλ ηαμηδησηηθό ζάθν βάδνπκε ηα
πξάγκαηά καο, όηαλ ηαμηδεύνπκε. ηνλ
ηαρπδξνκηθό ζάθν βάδεη ν ηαρπδξόκνο ηα
γξάκκαηα θαη ηα παθέηα πνπ καο θέξλεη.
 ηζνπβάιη  ζαθί, ζαθνύια ♫ ζά-θνο
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ζαθνύια --------------------------------------------- ζαιηάξα--

α
β
 Οη ζαθνύιεο είλαη νη πιαζηηθέο ή ράξηηλεο
ηζάληεο πνπ καο δίλνπλ ζηα καγαδηά
γ
γηα λα βάδνπκε ηα ςώληα καο.
δ
 ζαθί, ζάθνο ♫ ζα-θνύ-ια
ε
ζαιάκη [ην] νπζηαζηηθό (ζαιάκηα)
δ
 Σν ζαιάκη είλαη έλα ζηξνγγπιό
ε
θαη καθξύ αιιαληηθό από θξέαο,
ζ
ιίπνο θαη κπαραξηθά. Σν ηξώκε θξύν, θνκκέλν ζε
ιεπηέο θέηεο. ♫ ζα-ιά-κη
η
θ
ζαιάηα [ε] νπζηαζηηθό (ζαιάηεο)
ι
 Ζ ζαιάηα είλαη αλαθαηεκέλα θξύα ιαραληθά,
βξαζκέλα ή σκά πνπ ζεξβίξνληαη ζπλήζσο κε ιάδη κ
θαη μίδη ή ιεκόλη.
λ
 «Σα έθαλα ζαιάηα ζηηο εμεηάζεηο» είπε ε Αιίθε.
μ
«Γελ έγξαςα ηίπνηα ζσζηά, όια ιάζνο».
♫ ζα-ιά-ηα
ν
π
ζαιεύσ ξήκα (ζάιεςα, ζα ζαιέςσ)
 ηαλ ζαιεύεηο, θνπληέζαη ειάρηζηα.  ηαλ είδε ξ
ηνλ θύξην Μηράιε, ν Κώζηαο θξύθηεθε πίζσ από
ζ

ζαθνύια [ε] νπζηαζηηθό (ζαθνύιεο)

έλα δέληξν θαη δε ζάιεςε κέρξη λα θύγεη.
♫ ζα-ιεύ-σ

ζάιη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζάιη είλαη έλα κεγάιν πιεθηό
ύθαζκα πνπ ξίρλνπλ νη γπλαίθεο ζηνπο
ώκνπο ηνπο γηα λα κελ θξπώλνπλ. ♫ ζά-ιη

ζαιηάξα [ε] νπζηαζηηθό (ζαιηάξεο)  ζάιην
25 / 384

η
π
θ
ρ
ς
σ

--- ζαιηάξεο --------------------------------------------- ζάιην
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ζαιηάξεο, ζαιηάξα, ζαιηάξηθν επίζεην

(ζαιηάξεδεο, ζαιηάξεο, ζαιηάξηθα)  ζάιην

ζαιηγθάξη [ην] νπζηαζηηθό (ζαιηγθάξηα)
 Σν ζαιηγθάξη είλαη έλα κηθξό δών κε
θεξαίεο ζην θεθάιη. Κνπβαιάεη έλα
όζηξαθν ζηελ πιάηε ηνπ θαη πξνρσξάεη
πνιύ αξγά. ♫ ζα-ιη-γθά-ξη

ζάιην [ην] νπζηαζηηθό (ζάιηα)

 Σν ζάιην είλαη ην πγξό πνπ βγαίλεη από ην ζηόκα
καο.
 Λέκε πσο ζνπ ηξέρνπλ ηα ζάιηα, όηαλ ζέιεηο
πάξα πνιύ λα θαο ή λ‟ απνθηήζεηο θάηη.
 Σα κσξά θνξάλε ζαιηάξα, όηαλ ηξώλε γηα λα κε
βξνκίδνπλ ηα ξνύρα ηνπο. Ζ Αζελά θαη ν Κώζηαο
ιέλε ην Γεκεηξάθε ζαιηάξε, γηαηί ηξέρνπλ ζπλέρεηα
ζάιηα από ην ζηόκα ηνπ. ♫ ζά-ιην

ζαιόλη [ην] νπζηαζηηθό (ζαιόληα)

 Σν ζαιόλη είλαη ην κεγαιύηεξν δσκάηην ηνπ
ζπηηηνύ όπνπ δερόκαζηε ηνπο επηζθέπηεο καο.
 αιόλη ιέκε θαη ηα έπηπια πνπ έρνπκε ζην
ζαιόλη. ♫ ζα-ιό-λη

ζαιπάξσ ξήκα (ζάιπαξα, ζα ζαιπάξσ)

 ηαλ ην πινίν ζαιπάξεη, ζεθώλεη ηηο άγθπξεο,
ζθπξίδεη δπλαηά θαη θεύγεη από ην ιηκάλη.  αξάδσ
♫ ζαι-πά-ξσ

ζάιην [ην] νπζηαζηηθό (ζάιηα)

 Σν ζάιην είλαη έλα κεγάιν πήδεκα. ♫ ζάι-ην
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ζάιηζα ------------------------------------------------- ζαλίδα--

ζάιηζα [ε] νπζηαζηηθό (ζάιηζεο)

 Ζ ζάιηζα είλαη έλα περηό πγξό πνπ είλαη
θηηαγκέλν από δηάθνξα πιηθά θαη ην βάδνπκε ζην
θαγεηό γηα λα γίλεη πην λόζηηκν. ηα καθαξόληα
βάδνπκε ζπρλά ζάιηζα ληνκάηα.
♫ ζάι-ηζα

ζακάξη [ην] νπζηαζηηθό (ζακάξηα)

 Σν ζακάξη είλαη ην θάζηζκα πνπ βάδνπκε ζηελ
πιάηε ελόο αιόγνπ γηα λα θαζόκαζηε, όηαλ
αλεβαίλνπκε πάλσ ηνπ.  ζέια ♫ ζα-κά-ξη

ζακαηάο [ν] νπζηαζηηθό (ζακαηάδεο)

 Ο ζακαηάο είλαη έλαο δπλαηόο ζόξπβνο.
 θαζαξία ·  εζπρία ♫ ζα-κα-ηάο

ζακπνπάλ [ην] νπζηαζηηθό

 ακπνπάλ ιέκε ην πγξό ζαπνύλη πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πιέλνπκε ηα καιιηά καο.
♫ ζα-κπνπ-άλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζαλδάιη [ην] νπζηαζηηθό (ζαλδάιηα)

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

η
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θ
ρ
ζαλίδα [ε] νπζηαζηηθό (ζαλίδεο)
 Ζ ζαλίδα είλαη έλα ιεπηό καθξόζηελν θνκκάηη
ς
μύιν.  Ο θύξηνο Μηράιεο έθηηαμε έλα ζπηηάθη από
σ
ζαλίδεο γηα ηα θνπηαβάθηα ηνπ. ♫ ζα-λί-δα
 Σα ζαλδάιηα είλαη ειαθξηά ίζηα
πέδηια κε ιεπηή ζόια θαη ιεπηά ινπξηά.
♫ ζαλ-δά-ιη
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--- ζαλόο ------------------------------------------------- ζαπίδσ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

ζαλόο [ν] θαη ζαλό [ην] νπζηαζηηθό (ζαλά)

 Σν ζαλό είλαη ην μεξό ρόξην πνπ δίλνπκε γηα
θαγεηό ζηα δώα. ♫ ζα-λό
- Ο ζαλόο θαη ην ζαλό έρνπλ ηνλ ίδην πιεζπληηθό,
ηα ζαλά.

ζαληηγί [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ ζαληηγί είλαη ρηππεκέλε θξέκα γάιαθηνο
κε δάραξε. Σε βάδνπκε ζηα γιπθά θαη ζηηο
θξνπηνζαιάηεο. ♫ ζα-ληη-γί
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζάληνπηηο [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζάληνπηηο είλαη έλα πξόρεηξν θξύν γεύκα πνπ
γηα λα ην θηηάμνπκε, βάδνπκε δακπόλ, ηπξί, ληνκάηα
ή άιια πιηθά αλάκεζα ζε δύν θέηεο ςσκηνύ.
♫ ζά-ληνπ-ηηο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζαμόθσλν [ην] νπζηαζηηθό (ζαμόθσλα)

 Σν ζαμόθσλν είλαη έλα πλεπζηό κνπζηθό
η όξγαλν, δειαδή ρξεηάδεηαη λα θπζάκε
κέζα ζ‟ απηό γηα λα βγάιεη ήρν. Μνηάδεη κε ζηξηθηό,
π
παρύ ζσιήλα πνπ έρεη ηξύπεο. ♫ ζα-μό-θσ-λν

θ
ρ
ς
σ

ζαπίδσ ξήκα (ζάπηζα, ζα ζαπίζσ)

 ηαλ ηα ηξόθηκα ζαπίδνπλ, ραιάλε θαη κπξίδνπλ
πνιύ άζρεκα. Δίλαη γηα πέηακα.  ηαλ έλα
θξνύην έρεη ζαπίζεη, είλαη ζάπην. ♫ ζα-πί-δσ
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ζάπηνο ----------------------------------------------- ζαξδέια--

α
β
ζάπηα)  ζαπίδσ
γ
ζαπνπλάδα [ε] νπζηαζηηθό (ζαπνπλάδεο)
δ
 ζαπνύλη
ε
ζαπνύλη [ην] νπζηαζηηθό (ζαπνύληα)
δ
 Με ην ζαπνύλη πιελόκαζηε ή πιέλνπκε
ε
θάηη. ηαλ ην ζαπνύλη κπεη ζην λεξό,
ζ
αθξίδεη.  Κάλεη ζαπνπλάδα, πνπ είλαη γεκάηε
από κηθξέο θνύζθεο, ηηο ζαπνπλόθνπζθεο. ηαλ
η
πιέλεηο θάηη κε ζαπνύλη, ην ζαπνπλίδεηο.
θ
♫ ζα-πνύ-λη  „ην κπάλην‟
ι
ζαπνπλίδσ, ζαπνπλίδνκαη ξήκα (ζαπνύληζα, ζα κ
ζαπνπλίζσ)  ζαπνύλη
λ
μ
ζαξάβαιν [ην] νπζηαζηηθό (ζαξάβαια)
 ηαλ θάηη είλαη ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε, ιέκε όηη ν
είλαη ζαξάβαιν.  Ο θύξηνο Γεκήηξεο έρεη έλα
π
παιηό θνξηεγάθη, ζθέην ζαξάβαιν. ♫ ζα-ξά-βα-ιν
ξ
ζαξαληαπνδαξνύζα [ε] νπζηαζηηθό
ζ

ζάπηνο, ζάπηα, ζάπην επίζεην (ζάπηνη, ζάπηεο,

(ζαξαληαπνδαξνύζεο)
 Ζ ζαξαληαπνδαξνύζα είλαη έλα έληνκν
πνπ κνηάδεη κε ζθνπιήθη θη έρεη ζαξάληα δύν πόδηα.
♫ ζα-ξα-ληα-πν-δα-ξνύ-ζα

η
π
θ
ρ
ζαξδέια [ε] νπζηαζηηθό (ζαξδέιεο)
ς
 Οη ζαξδέιεο είλαη κηθξά ζαιαζζηλά ςάξηα πνπ
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνλ ηνλ έρνπλ ζαπίζεη ζην μύιν; σ
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--- ζάξθα ------------------------------------------------- ζαριόο
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ζάξθα [ε] νπζηαζηηθό (ζάξθεο)

 Ζ ζάξθα είλαη ην θξέαο ζην ζώκα ησλ
αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ.  Ο ζθύινο, ε γάηα θαη
ην ιηνληάξη είλαη ζαξθνθάγα δώα. Σξέθνληαη
δειαδή κε ηε ζάξθα άιισλ δώσλ. ♫ ζάξ-θα

ζαξθνθάγνο, ζαξθνθάγα, ζαξθνθάγν επίζεην

(ζαξθνθάγνη, ζαξθνθάγεο, ζαξθνθάγα)  ζάξθα

ζαζηίδσ ξήκα (ζάζηηζα, ζα ζαζηίζσ)
 ηαλ ζνπ ζπκβαίλεη θάηη πνπ δελ πεξίκελεο,
ζαζηίδεηο θαη δελ μέξεηο ηη λα θάλεηο.  Ο πξίγθηπαο
ζάζηηζε όηαλ είδε ηε ηαρηνπνύηα. Ξαθληάζηεθε κε
ηελ νκνξθηά ηεο.  Έκεηλε ζαζηηζκέλνο.
 έθπιεθηνο ♫ ζα-ζηί-δσ

ζαζηηζκέλνο, ζαζηηζκέλε, ζαζηηζκέλν κεηνρή
(ζαζηηζκέλνη, ζαζηηζκέλεο, ζαζηηζκέλα)
 ζαζηίδσ

ζαύξα [ε] νπζηαζηηθό (ζαύξεο)

 Ζ ζαύξα είλαη έλα εξπεηό πνπ έρεη
πξάζηλν δέξκα, ηέζζεξα πόδηα θαη καθξηά
η νπξά. Σξέρεη πνιύ γξήγνξα θαη ηεο αξέζεη λα
θάζεηαη ζηνλ ήιην. ♫ ζαύ-ξα

π
θ
ρ
ς
σ

ζαριακάξα [ε] νπζηαζηηθό (ζαριακάξεο)
 ζαριόο

ζαριόο, ζαριή, ζαριό επίζεην (ζαρινί, ζαριέο,
ζαριά)
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ζβέιηνο ----------------------------------------------- ζβόινο- ηαλ θάπνηνο είλαη ζαριόο, δελ είλαη ζνβαξόο θη
απηά πνπ θάλεη ή ιέεη δελ είλαη πνιύ έμππλα.
 ηαλ έλα έξγν ή έλα βηβιίν είλαη ζαριό, δελ έρεη
θαλέλα ελδηαθέξνλ, θακηά νπζία.  αλόεηνο
 ηαλ θάπνηνο ιέεη ζαριακάξεο, ιέεη ραδά, αλόεηα
πξάγκαηα, γίλεηαη ζαριόο. ♫ ζα-ριόο

ζβέιηνο, ζβέιηε, ζβέιην επίζεην (ζβέιηνη,

ζβέιηεο, ζβέιηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ζβέιηνο, θάλεη ηηο δνπιεηέο
ηνπ κε γξήγνξεο θηλήζεηο.  ζβέιηα ♫ ζβέι-ηνο

ζβέξθνο [ν] νπζηαζηηθό (ζβέξθνη)

 Ο ζβέξθνο είλαη ην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ
αλάκεζα ζην θεθάιη θαη ηελ πιάηε. ♫ ζβέξ-θνο

ζβήλσ, ζβήλνκαη ξήκα (έζβεζα, ζα ζβήζσ)

 ηαλ ζβήλεηο θάηη, ην θάλεηο λα κελ
θαίεη, λα κελ έρεη πηα θσηηά.
 Ζ Αζελά ζα ζβήζεη ζε ιίγνπο κήλεο
εθηά θεξάθηα.  αλάβσ
 ηαλ ζβήλεηο ην θσο, παηάο ηνλ δηαθόπηε γηα λα
γίλεη ζθνηάδη.  αλάβσ
 ηαλ ζβήλεηο κία ιέμε πνπ έρεηο γξάςεη,
ηελ εμαθαλίδεηο από εθεί πνπ είλαη
γξακκέλε κε γόκα, κε ζθνπγγάξη
 ζβήζηξα  γόκα
ζβήζηκν ♫ ζβή-λσ

ζβόινο [ν] νπζηαζηηθό (ζβόινη)

 Ο ζβόινο είλαη κία κπαιίηζα μεξακέλε ιάζπε
πνπ δηαιύεηαη, όηαλ ηελ ηξίςεηο. ♫ ζβό-ινο
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--- ζβνύξα------------------------------------------------- ζεδόλ
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ζβνύξα [ε] νπζηαζηηθό (ζβνύξεο)

 Ζ ζβνύξα είλαη έλα μύιηλν ή
κεηαιιηθό παηρλίδη ζε ζρήκα θώλνπ
πνπ κπνξείο λα ην θάλεηο λα γπξίδεη πνιύ γξήγνξα.
 ηαλ θάπνηνο γπξίδεη ζαλ ζβνύξα, δελ θάζεηαη ζε
εζπρία, όιν αιιάδεη ζέζε. ♫ ζβνύ-ξα

ζγνπξόο, ζγνπξή, ζγνπξό επίζεην (ζγνπξνί,

ζγνπξέο, ζγνπξά)
 ηαλ ηα καιιηά ζνπ ζρεκαηίδνπλ κπνύθιεο, είλαη
ζγνπξά.  θαηζαξόο  ίζηνο  ηαλ ηα καιιηά
ηνπ Κώζηα ζηεγλώλνπλ, ζγνπξαίλνπλ. Κάλνπλ
κπνύθιεο.  θαηζαξώλσ  ηζηώλσ ♫ ζγνπ-ξόο

ζέβνκαη ξήκα (ζεβάζηεθα, ζα ζεβαζηώ)

 ηαλ ζέβεζαη θάπνηνλ, ηνπ θέξεζαη ζσζηά θη
αθνύο ηε γλώκε ηνπ, γηαηί είλαη πην κεγάινο ή γηαηί
μέξεη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από ζέλα.
 ηαλ ζέβεζαη θάηη πνπ ζνπ ιέλε ή ηε γλώκε
θάπνηνπ, πξνζπαζείο λα κελ θάλεηο ην αληίζεην απ‟
απηό, ππαθνύο.  Ο Κώζηαο θαη νη θίινη ηνπ
ζεβάζηεθαλ ηηο νδεγίεο ησλ γνληώλ ηνπο θαη
γύξηζαλ ζηελ ώξα ηνπο από ηελ εθδξνκή.
η  ηαλ ζέβεζαη θάπνηνλ, αηζζάλεζαη ζεβαζκό γη‟
π απηόλ. ♫ ζέ-βν-καη

θ
ρ
ς
σ

ζεδόλ [ε] νπζηαζηηθό

 Μία ζεδόλ είλαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζηε
δηάξθεηά ηνπ γίλεηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν.  Ζ
ηνπξηζηηθή ζεδόλ αξρίδεη ηνλ Απξίιην θαη ηειεηώλεη
ηνλ Οθηώβξην.  πεξίνδνο, επνρή ♫ ζε-δόλ
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ζεηξά -------------------------------------------------- ζεηζκόο-- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζεηξά [ε] νπζηαζηηθό (ζεηξέο)

 ηαλ βάδεηο θάπνηα πξάγκαηα ζηε ζεηξά, ηα
βάδεηο ην έλα δίπια ζην άιιν ή ην έλα πίζσ από ην
άιιν.
 ηαλ ε Αιίθε πεγαίλεη ζε ζπλαπιίεο, πηάλεη ζέζε
ζηελ πξώηε ζεηξά γηα λα είλαη θνληά ζηε ζθελή.
 Ζ δαζθάια είπε ζηα παηδηά λα κελ ηε δηαθόπηνπλ
όηαλ κηιάεη αιιά λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα
λα κηιήζνπλ.
 Κάζε γξακκή κε ιέμεηο ζην βηβιίν ζνπ είλαη κία
ζεηξά.
 Μία ηειενπηηθή ζεηξά είλαη έλα
ζίξηαι ζηελ ηειεόξαζε. ♫ ζεη-ξά

Ο Κώζηαο είλαη πξώηνο ζηε ζεηξά έμσ
από ην θπιηθείν, ελώ ε Αζελά ηειεπηαία.
Πεξηκέλνπλ λ’ αγνξάζνπλ ηπξόπηηεο.

ζεηξήλα [ε] νπζηαζηηθό (ζεηξήλεο)

 ηε κπζνινγία νη ζεηξήλεο ήηαλ όκνξθεο
γπλαίθεο πνπ κε ηα ηξαγνύδηα ηνπο έθαλαλ ηνπο
λαπηηθνύο λ‟ αιιάδνπλ πνξεία.
 Ζ ζεηξήλα είλαη έλα κεράλεκα πνπ βγάδεη πνιύ
δπλαηό ήρν γηα λα καο εηδνπνηήζεη όηη ππάξρεη
θίλδπλνο. ♫ ζεη-ξή-λα

ζεηζκόο [ν] νπζηαζηηθό (ζεηζκνί)

 Ο ζεηζκόο είλαη έλα δπλαηό ηξάληαγκα ηεο γεο
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο δεκηέο ζηα
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--- ζέια ------------------------------------------------ ζεινηέηπ

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

θηίξηα θαη ηνπο δξόκνπο. Έλαο ηζρπξόο ζεηζκόο
κπνξεί λα ζθνηώζεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηα θηίξηα ή πεξπαηνύλ ζηνπο
δξόκνπο.  Οη επηζηήκνλεο πνπ κειεηνύλ ηνπο
ζεηζκνύο ιέγνληαη ζεηζκνιόγνη. Σα ζύκαηα ησλ
ζεηζκώλ, δειαδή νη ηξαπκαηίεο θη εθείλνη πνπ δελ
κπνξνύλ λα κείλνπλ πηα ζηα γθξεκηζκέλα ηνπο
ζπίηηα ιέγνληαη ζεηζκνπαζείο. ♫ ζεη-ζκόο

ζέια [ε] νπζηαζηηθό (ζέιεο)

 Ζ ζέια είλαη ην θάζηζκα πνπ βάδνπκε
ζηελ πιάηε ηνπ αιόγνπ γηα λα κε
γιηζηξάκε όηαλ θαζόκαζηε επάλσ ηνπ.  ζακάξη
 Ζ ζέια είλαη ην θάζηζκα ηνπ πνδήιαηνπ. ♫ ζέ-ια

ζειήλε [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ ζειήλε είλαη ην θεγγάξη. Δίλαη δνξπθόξνο ηεο
γεο, δειαδή γπξίδεη γύξσ από ηε γε. ♫ ζε-ιή-λε
- Ζ ιέμε δελ έρεη πιεζπληηθό αξηζκό.

ζειίδα [ε] νπζηαζηηθό (ζειίδεο)

 Σν θάζε θύιιν ελόο βηβιίνπ, ελόο
ηεηξαδίνπ ή κίαο εθεκεξίδαο έρεη δύν
πιεπξέο πνπ ιέγνληαη ζειίδεο.
η  Ο ζειηδνδείθηεο είλαη έλα καθξόζηελν
π θνκκάηη ύθαζκα, ραξηόλη ή δέξκα πνπ
βάδνπκε ζ‟ έλα βηβιίν γηα λα βξνύκε ηε ζειίδα πνπ
θ καο ελδηαθέξεη. ♫ ζε-ιί-δα

ρ
ς ζεινηέηπ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν ζεινηέηπ είλαη κία ηαηλία πνπ έρεη θόιια από
σ ηε κία πιεπξά. Με ην ζεινηέηπ θνιιάκε θπξίσο
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ζεκλόο ---------------------------------------------- ζεξβίξσ--

α
β
γ
δ
ζεκλόο, ζεκλή, ζεκλό επίζεην (ζεκλνί, ζεκλέο,
ε
ζεκλά)
δ
 ηαλ θάπνηνο είλαη ζεκλόο, ληύλεηαη θαη θέξεηαη
ε
κε ζνβαξόηεηα θαη δελ θακαξώλεη θαλεξά γηα ηα
ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ έρεη ή πνπ θάλεη.
ζ
 άζεκλνο  ηαλ είζαη ζεκλόο, θέξεζαη κε
η
ζεκλόηεηα. ♫ ζε-κλόο
θ
ζελάξην [ην] νπζηαζηηθό (ζελάξηα)
ι
 Σν ζελάξην είλαη κία ηζηνξία πνπ γξάθηεθε γηα λα
γίλεη ηαηλία. Δίλαη δειαδή ε ππόζεζε ηεο ηαηλίαο, ηα κ
λ
ιόγηα ησλ πξσηαγσληζηώλ θαη νη νδεγίεο γηα ην
γύξηζκα ηεο ηαηλίαο. ♫ ζε-λά-ξη-ν
μ
ν
ζεληόλη [ην] νπζηαζηηθό (ζεληόληα)
π
 Σα ζεληόληα είλαη κεγάια θνκκάηηα ύθαζκα,
ζπλήζσο άζπξα, πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
ξ
ζηξώζνπκε ην θξεβάηη καο. Με ην θαησζέληνλν
ζ
ζθεπάδνπκε ην ζηξώκα θαη κε ην παλσζέληνλν
ραξηηά, γηα παξάδεηγκα έλα ζεκείσκα ζηνλ ηνίρν ή
ην ραξηί, όηαλ ηπιίγνπκε έλα παθέην. ♫ ζε-ιν-ηέηπ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

η
π
ζεξβίξσ, ζεξβίξνκαη ξήκα (ζέξβηξα, ζα ζεξβίξσ)
θ
 ηαλ ζεξβίξνπκε ην θαγεηό, ην βάδνπκε ζηα
πηάηα γηα λα ην θάλε όζνη θάζνληαη ζην ηξαπέδη.
ρ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ζέξβηξε ηε ζνύπα ζε βαζηά
ς
πηάηα.
σ
 ηαλ ζεξβίξνπκε θάπνηνλ, ηνπ βάδνπκε λα θάεη
ζθεπαδόκαζηε εκείο. ♫ ζε-ληό-λη
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--- ζέξβηο ------------------------------------------------- ζέξλσ
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θαη λα πηεη.  Ο ζεξβηηόξνο είλαη απηόο πνπ
ζεξβίξεη ζηα εζηηαηόξηα θαη ηηο θαθεηέξηεο.
 γθαξζόλη
Σν ζεξβίηζην είλαη ηα πηάηα, ηα πνηήξηα, ηα
θιηηδάληα θαη ηα καραηξνπίξνπλα πνπ βάδνπκε ζην
ηξαπέδη γηα λα θάκε θαη λα πηνύκε. ♫ ζεξ-βί-ξσ

η
π
θ
ρ
ς
σ

 Ο ζεξίθεο είλαη έλαο αζηπλνκηθόο πνπ δνπιεύεη
γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε κία πεξηνρή
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Παιηόηεξα θνξνύζε έλα
κεηαιιηθό αζηέξη ζην ζηήζνο, όπσο νη ζεξίθεδεο
ζηα θανπκπόηθα έξγα. ♫ ζε-ξί-θεο

ζέξβηο [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ έλαο κεραληθόο θάλεη ζέξβηο ζ‟ έλα
απηνθίλεην ή ζε κία κεραλή, θνηηάδεη λα δεη αλ
ιεηηνπξγνύλ θαιά θαη αλ ρξεηάδεηαη, ηα επηζθεπάδεη.
 έξβηο ιέκε θαη ηνλ ηξόπν πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο
πειάηεο ζηα μελνδνρεία θαη ζηα εζηηαηόξηα.
♫ ζέξ-βηο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζεξβηηόξνο [ν], ζεξβηηόξα [ε], νπζηαζηηθό
(ζεξβηηόξνη, ζεξβηηόξεο)  ζεξβίξσ

ζεξβίηζην [ην] νπζηαζηηθό (ζεξβίηζηα)
 ζεξβίξσ

ζεξίθεο [ν] νπζηαζηηθό (ζεξίθεδεο)

ζέξλσ θαη ζύξσ, ζέξλνκαη θαη ζύξνκαη ξήκα
(έζπξα, ζα ζύξσ)
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ζεξθάξσ ------------------------------------------- ζέξθηγθ--

α
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δ
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Έλαο από ηνπο θιέθηεο έζεξλε πίζσ ηνπ ι
ην ζαθί κε ηα ιεθηά ηνπ θπξίνπ Δεκήηξε. κ
λ
ζεξθάξσ ξήκα (ζέξθαξα, ζα ζεξθάξσ)
μ
 ζέξθηγθ
ν
ζέξθηγθ [ην] νπζηαζηηθό
π
 Σν ζέξθηγθ είλαη ζαιάζζην
ξ
άζιεκα. Ο αζιεηήο πνπ θάλεη
ζ
ζέξθηγθ ιέγεηαη ζέξθεξ θαη
 ηαλ ζέξλεηο θάηη, ην ηξαβάο πξνο ην κέξνο πνπ
είζαη ή πξνο ηα εθεί πνπ πεγαίλεηο.
 Ο ζείνο Σάθεο ζέξλεη πίζσ ηνπ κία βαιίηζα.
Μόιηο επέζηξεςε από ηαμίδη.  ηξαβώ
 ηαλ ζέξλεηο ηνλ ρνξό, είζαη πξώηνο ζηε ζεηξά
θαη νδεγείο ηνπο άιινπο ρνξεπηέο.
 Λέκε όηη ζέξλεηο θάπνηνλ από ηε κύηε, όηαλ ηνλ
θάλεηο ό,ηη ζέιεηο. Αθόκε ιέκε όηη ζέξλεηο ηα πόδηα
ζνπ, όηαλ βαξηέζαη πνιύ ή δελ αηζζάλεζαη θαιά.
 ηαλ ζέξλεζαη, πξνρσξάο κε
ηελ θνηιηά ζην πάησκα, ζαλ θίδη.
♫ ζέξ-λσ

θηλείηαη πάλσ ζηα θύκαηα
παηώληαο ζε κία ζαλίδα,
κε ή ρσξίο παλί.  ηαλ
θάλεηο ζέξθηγθ, ζεξθάξεηο.
εξθάξνπκε όκσο θαη ζην ίληεξλεη. Σεο Αιίθεο
ηεο αξέζεη λα ζεξθάξεη ζην ίληεξλεη θαη λα βιέπεη
δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, δειαδή ζειίδεο πνπ δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα έλα ζέκα. ♫ ζέξ-θηγθ
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--- ζεζνπάξ ------------------------------------------- ζεθώλσ
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- Ξέλε ιέμε Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζεζνπάξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζεζνπάξ είλαη κία ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ
κνηάδεη κε πηζηόιη θαη βγάδεη δεζηό ή θξύν αέξα γηα
λα ζηεγλώλνπκε ηα βξεγκέλα καο
καιιηά.  πηζηνιάθη ♫ ζε-ζνπ-άξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζεθ [ν] νπζηαζηηθό

 εθ ιέγεηαη ν κάγεηξαο πνπ νξγαλώλεη ηε
δνπιεηά ζηελ θνπδίλα ελόο εζηηαηνξίνπ θαη δίλεη
εληνιέο ζηνπο άιινπο κάγεηξεο. Δίλαη ν
αξρηκάγεηξαο.
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζεθώλσ, ζεθώλνκαη ξήκα (ζήθσζα, ζα ζεθώζσ)
 ηαλ ζεθώλεηο θάηη, ην κεηαθηλείο πξνο ηα πάλσ,
ηνπ αιιάδεηο ζέζε θαη ην βάδεηο θάπνπ ςειόηεξα.
 «Αζελά, ζήθσζε γξήγνξα ηελ ηζάληα ζνπ από
ην πάησκα» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.  θαηεβάδσ
 ηαλ ζεθώλεηο θάπνηνλ από ηε ζέζε ηνπ, ηνλ
θάλεηο λα ζηαζεί όξζηνο ή λ‟ αιιάμεη ζέζε.
 ηαλ ζεθώλεζαη, μππλάο θαη θεύγεηο από ην
θξεβάηη ζνπ.  μαπιώλσ
 Λέκε όηη ζεθώλεηο ρέξη ζε θάπνηνλ, όηαλ ηνλ
ρηππάο. Δπίζεο ιέκε όηη δε ζεθώλεηο αζηεία, όηαλ
ηα παίξλεηο όια ζηα ζνβαξά.  ηαλ ν Κώζηαο
έζπαζε ην πόδη ηνπ, ηνλ πήγαλ ζεθσηό ζην
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ζήκα --------------------------------------------------- ζεκάδη-λνζνθνκείν. Γελ ηνλ άθεζαλ λα πεξπαηήζεη.
ζήθσκα ♫ ζε-θώ-λσ

ζήκα [ην] νπζηαζηηθό (ζήκαηα)

 Σν ζήκα είλαη κία εηθόλα ή έλαο ήρνο πνπ καο
βνεζάεη λ‟ αλαγλσξίζνπκε ή λα θαηαιάβνπκε
γξήγνξα θάηη.  πνπ θαη λα θνηηάμεηο ππάξρνπλ
ζήκαηα, όπσο ηα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο
θαη ηα κνπζηθά ζήκαηα ησλ εθπνκπώλ.
 Σν ζήκα είλαη κία θίλεζε πνπ ζεκαίλεη
θάηη.  Ο θύξηνο Μηράιεο έθαλε από
καθξηά ζήκα ζηνλ Κώζηα λα ζηακαηήζεη.
 ζεκαδεύσ, ζεκάδη, ζεκαδνύξα ♫ ζή-κα

ζεκαδεύσ, ζεκαδεύνκαη ξήκα (ζεκάδεςα, ζα
ζεκαδέςσ)  ζεκάδη

ζεκάδη [ην] νπζηαζηηθό (ζεκάδηα)

 ηαλ βάδεηο έλα ζεκάδη ζε θάηη, ην θάλεηο λα
μερσξίδεη από άιια πξάγκαηα γύξσ ηνπ γηα λα ην
βξεηο αξγόηεξα.  Ζ δαζθάια έβαιε έλα θόθθηλν
ζεκάδη ζηηο εξγαζίεο πνπ ηεο άξεζαλ.
 Μεξηθνί ιεθέδεο αθήλνπλ ζεκάδη αθόκα θαη κεηά
ην πιύζηκν. Γε θεύγνπλ ηειείσο, θαίλνληαη θαη κεηά
ην πιύζηκν.
 ηαλ βάδεηο θάηη ή θάπνηνλ ζεκάδη, πξνζπαζείο
- ηαλ έλαο καζεηήο ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ ζην
κάζεκα, ηη ζέιεη λα θάλεη;
- ε ηη καο βνεζνύλ ηα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο;
Σα κνπζηθά ζήκαηα;
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--- ζεκαδνύξα-------------------------------------- ζεκαίλσ
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λα ξίμεηο θάηη πάλσ ηνπ γηα λα ηνλ ρηππήζεηο.
 ζηόρνο  ηαλ ζεκαδεύεηο θάηη, ηνπ βάδεηο έλα
ζεκάδη γηα λα ην αλαγλσξίζεηο αξγόηεξα. ηαλ
ζεκαδεύεηο θάπνηνλ, ηνλ βάδεηο ζεκάδη ή ηνπ
αθήλεηο ζεκάδη. Ζ ζεκαδνύξα είλαη έλα ζεκάδη ζηε
ζάιαζζα πνπ δείρλεη πσο εθεί ηα λεξά είλαη
επηθίλδπλα ή πσο ππάξρεη άγθπξα από θάησ. ζήκα
♫ ζε-κά-δη

ζεκαδνύξα [ε] νπζηαζηηθό (ζεκαδνύξεο)
 ζεκάδη

ζεκαία [ε] νπζηαζηηθό (ζεκαίεο)

 Ζ ζεκαία είλαη έλα κεγάιν
νξζνγώλην παλί κε ηα ρξώκαηα θαη
ηα ζύκβνια ελόο θξάηνπο. ♫ ζε-καί-α

ζεκαίλσ ξήκα (ζήκαλα, ζα ζεκάλσ)

 ηαλ ξσηάο λα κάζεηο ηη ζα πεη
«ζαξαληαπνδαξνύζα», ζέιεηο λα ζνπ εμεγήζνπλ ηη
ζεκαίλεη απηή ε ιέμε, δειαδή πνηα είλαη ε ζεκαζία
ηεο.
 Σν πνδόζθαηξν ζεκαίλεη πνιιά γηα ηνλ Κώζηα.
ηαλ παίδεη θαιά, είλαη επηπρηζκέλνο. Ο Κώζηαο
η ελδηαθέξεηαη πνιύ γηα ην πνδόζθαηξν. Δίλαη πνιύ
π ζεκαληηθό γη‟ απηόλ.  Κάζε ιέμε ζεκαίλεη θάηη,
θ έρεη κία ζεκαζία. Γηα ηνλ θύξην Γηάλλε θαη ηελ θπξία
Μαξγαξίηα ε επηπρία ησλ παηδηώλ ηνπο έρεη πνιύ

ρ
ς - Εσγξάθηζε ζηελ ηάμε ζνπ κία ειιεληθή ζεκαία θαη
ζπδήηεζε γη‟ απηή.
σ - Πόηε είλαη ε γηνξηή ηεο ζεκαίαο;
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ζεκείν ------------------------------------------------- ζήκεξα-κεγάιε ζεκαζία. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθή.
♫ ζε-καί-λσ

ζεκείν [ην] νπζηαζηηθό (ζεκεία)

 ε πνην ζεκείν ζηελ Καιιηζέα ζέιεηο λα
ζπλαληεζνύκε; ε πνην κέξνο, πνύ αθξηβώο;
 Σα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα είλαη ν βνξξάο,
ν λόηνο, ε αλαηνιή θαη ε δύζε.
 Ζ Ρνδαιία δελ έδσζε ζεκεία δσήο γηα αξθεηέο
κέξεο. Γε θάλεθε θαζόινπ. ♫ ζε-κεί-ν

ζεκεηώλσ, ζεκεηώλνκαη ξήκα (ζεκείσζα, ζα

ζεκεηώζσ)
 ηαλ ζεκεηώλεηο θάηη, βάδεηο θάπνπ κε ζηηιό ή
κνιύβη έλα ζεκάδη.
 Ο Κώζηαο ζεκείσζε κ‟ έλα ζηαπξό ζην
εκεξνιόγην ηηο κέξεο πνπ ζα έρεη πξνπόλεζε.
 ηαλ ζεκεηώλεηο θάηη, γξάθεηο θάηη πνπ δε ζέιεηο
λα μεράζεηο.  Ζ ζεία Καηεξίλα ζεκείσζε δίπια
ζηα νλόκαηα ησλ θαιεζκέλσλ ηεο ην ηειέθσλό
ηνπο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο έγξαςε ζ‟ έλα ραξηί όηη
ζ‟ αξγήζεη λα γπξίζεη θη άθεζε ην ζεκείσκα ζην
ηξαπέδη γηα λα ην δεη ε θπξία Μαξγαξίηα. Σν
ζεκεησκαηάξην είλαη έλα ηεηξάδην όπνπ ζεκεηώλεηο
απηά πνπ ζέιεηο λα ζπκάζαη. ♫ ζε-κεη-ώ-λσ

ζήκεξα επίξξεκα

 ήκεξα είλαη ε ζεκεξηλή κέξα, δειαδή ε κέξα
πνπ πεξλάεη ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε.
 ήκεξα είλαη ε επνρή ζηελ νπνία δνύκε, ε
ζεκεξηλή επνρή.  ήκεξα ε Αζήλα έρεη γεκίζεη
κε απηνθίλεηα.  «Σν ςσκί είλαη ζεκεξηλό, είλαη
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--- ζηγά -------------------------------------------------ζίγνπξνο
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πνιύ θξέζθν» είπε ν θνύξλαξεο. Σν ςσκί έγηλε
ζήκεξα. ♫ ζή-κε-ξα

ζηγά επίξξεκα

 ηαλ θάπνηνο κηιάεη ζηγά, δελ αθνύγεηαη πνιύ.
 Ζ Αιίθε κηιάεη ζηγά γηα λα κελ θαηαιάβνπλ νη
γνλείο ηεο πσο είλαη αθόκα μύπληα.
 ζηγαλά  δπλαηά
 ηαλ θάπνηνο θάλεη θάηη ζηγά, ην θάλεη αξγά.
 Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε πξνρσξάεη πνιύ ζηγά,
γηαηί πνλάλε ηα πόδηα ηεο.  γξήγνξα
 «ηγά! Θα πέζεηο!» θώλαμε ε ζεία Καηεξίλα ζηνλ
Γεκεηξάθε. Πξόζεμε!
 ηγά ζηγά ε ζεία Καηεξίλα θαηάθεξε λα γίλεη κία
γλσζηή δσγξάθνο. Με ηνλ θαηξό, ιίγν ιίγν.  ηαλ
θάηη είλαη ζηγαλό, δελ αθνύγεηαη πνιύ. ♫ ζη-γά

ζηγαλόο, ζηγαλή, ζηγαλό επίζεην (ζηγαλνί,
ζηγαλέο, ζηγαλά)  ζηγά

ζίγνπξνο, ζίγνπξε, ζίγνπξν επίζεην (ζίγνπξνη,

ζίγνπξεο, ζίγνπξα)
 ηαλ θάηη δελ είλαη επηθίλδπλν, είλαη ζίγνπξν,
γίλεηαη κε αζθάιεηα.
 Ο ζείνο Σάθεο δε θνβάηαη ηα αεξνπιάλα. Λέεη
πσο είλαη ην πην ζίγνπξν κέζν κεηαθνξάο.
 ηαλ είζαη ζίγνπξνο γηα θάηη, μέξεηο πσο ζα γίλεη,
δελ ακθηβάιιεηο γη‟ απηό.  Ζ Αζελά ήηαλ
ζίγνπξε πσο ε δσγξαθηά ηεο ζα άξεζε πνιύ ζε
όινπο.  βέβαηνο  ηαλ θάλεηο θάηη κε ζηγνπξηά,
είζαη ζίγνπξνο γη‟ απηό πνπ θάλεηο. ♫ ζί-γνπ-ξνο
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ζίδεξν ---------------------------------------------- ζηινπέηα--

α
β
 Σν ζίδεξν είλαη έλα πνιύ ζθιεξό κέηαιιν. Σα
θάγθεια ηνπ θήπνπ είλαη ζπρλά θηηαγκέλα από
γ
ζίδεξν.
δ
 Σν ζίδεξν είλαη ε κηθξή ζηδεξέληα ειεθηξηθή
ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ζηδεξώζνπκε, ε
δ
δειαδή λα ηζηώζνπκε ηα ηζαιαθσκέλα ξνύρα.
 ηαλ θάηη είλαη από ζίδεξν, είλαη ζηδεξέλην.
ε
ζηδεξώλσ ♫ ζί-δε-ξν Γεο ιπγίδσ
ζ
η
ζηδεξώλσ, ζηδεξώλνκαη ξήκα (ζηδέξσζα, ζα
ζηδεξώζσ)  ζίδεξν
θ
ι
ζηέι επίζεην
κ
 ηαλ θάηη είλαη ζηέι, έρεη πνιύ αλνηρηό γαιάδην
ρξώκα.
λ
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν ζηέι είλαη έλα ρξώκα ιίγν
μ
πην αλνηρηό από ην γαιάδην. ♫ ζηέι  ηα „ρξώκαηα‟
ν
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
π
ξ
ζηινπέηα [ε] νπζηαζηηθό (ζηινπέηεο)
ζ
 ηινπέηα ιέκε ηηο γξακκέο ηνπ αλζξώπηλνπ

ζίδεξν [ην] νπζηαζηηθό (ζίδεξα)

ζώκαηνο, ηε κνξθή ηνπ όπσο θαίλεηαη από καθξηά.
 Ζ Αζελά είδε από καθξηά ηε ζηινπέηα ηνπ θπξίνπ
Μηράιε.
 ηινπέηα είλαη θαη ην ιεπηό ζώκα.  Ζ ζεία
Έιιε έθαλε ζηινπέηα κε ηε δίαηηα πνπ αθνινύζεζε.
♫ ζη-ινπ-έ-ηα

ζηλεκά [ην] νπζηαζηηθό
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--- ζηληί ---------------------------------------------------- ζίξηαι
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 Πάκε ζηλεκά γηα λα δνύκε έλα έξγν. Δίλαη έλαο
κεγάινο ρώξνο κε θαξέθιεο γηα ηνπο ζεαηέο θαη κία
κεγάιε νζόλε όπνπ παίδνληαη ηα έξγα.
 θηλεκαηνγξάθνο ♫ ζη-λε-κά
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζηληί [ην] νπζηαζηηθό)
 Πξηλ από ιίγα ρξόληα αθνύγακε κνπζηθή από
θαζέηεο θαη βιέπακε ηαηλίεο ζην βίληεν. Σώξα
αθνύκε κνπζηθή από ζηληί θαη βιέπνπκε ηαηλίεο από
ληηβηληί. Σα ζηληί θαη ηα ληηβηληί είλαη κηθξνί δίζθνη.
 ηληί θαη ληηβηληί ιέκε θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
πνπ παίδνπλ απηνύο ηνπο δίζθνπο. ♫ ζη-ληί
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό. Σν ζηληί γξάθεηαη θαη CD θαη ην
ληηβηληί γξάθεηαη θαη DVD.

ζηληξηβάλη [ην] νπζηαζηηθό (ζηληξηβάληα)
 Σν ζηληξηβάλη είλαη κία κηθξή ιηκλνύια
πνπ ηελ έρνπλ θηηάμεη νη άλζξσπνη θαη απ‟
όπνπ πεηάγεηαη ζπλέρεηα λεξό.
Σα ζηληξηβάληα ζηνιίδνπλ ηα πάξθα θαη
ηηο πιαηείεο. ♫ ζη-ληξη-βά-λη

ζίξηαι [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζίξηαι είλαη έλα έξγν πνπ παίδεηαη ζηελ
ηειεόξαζε. Έρεη πνιιά επεηζόδηα θαη ζπλήζσο
παίδεηαη θάζε κέξα ή θάζε βδνκάδα ηελ ίδηα κέξα.
 ηειενπηηθή ζεηξά ♫ ζί-ξη-αι
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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ζηξόπη---------------------------------------------------- ζησπή--

ζηξόπη [ην] νπζηαζηηθό (ζηξόπηα)

 Σν ζηξόπη έλα παρύξξεπζην πγξό από λεξό θαη
δάραξε πνπ ηα έρνπκε βξάζεη καδί. Σν βάδνπκε ζε
πνιιά γιπθά, όπσο ζηνλ κπαθιαβά θαη ζηα
κεινκαθάξνλα.
 Σν ζηξόπη είλαη έλα πγξό θάξκαθν κε γιπθηά
γεύζε πνπ ην παίξλνπκε ζπλήζσο κε ην θνπηαιάθη,
όηαλ είκαζηε άξξσζηνη. ♫ ζη-ξό-πη

ζηηάξη [ην] νπζηαζηηθό (ζηηάξηα)

 Σν ζηηάξη είλαη έλα δεκεηξηαθό πνπ
θπηξώλεη κία θνξά ηνλ ρξόλν ζηα
ρσξάθηα. Ο ζπόξνο ηνπ ιέγεηαη θη
απηόο ζηηάξη. Σνλ αιέζνπκε γηα λα
θηηάμνπκε αιεύξη. ♫ ζη-ηά-ξη
- Λέκε θαη ζηάξη.

ζίθνπλαο [ν] νπζηαζηηθό (ζίθνπλεο)

 Ο ζίθνπλαο είλαη έλαο πνιύ δπλαηόο αέξαο πνπ
πξνθαιεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο.
 Λέκε όηη θάπνηνο ηξέρεη ζαλ ζίθνπλαο, όηαλ
ηξέρεη πάξα πνιύ γξήγνξα θαη κε κεγάιε νξκή.
♫ ζί-θνπ-λαο
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η
 ηαλ ζηραίλεζαη θάηη, ζε πηάλεη αεδία κ‟ απηό θαη π
δε ζέιεηο λα ην βιέπεηο ή λα ην πηάζεηο.  αεδηάδσ θ
 ζηρακάξα, ζηρακεξόο ♫ ζη-ραί-λν-καη
ρ
ς
ζησπή [ε] νπζηαζηηθό (ζησπέο)
σ
 ηαλ γίλεηαη ζησπή, δε κηιάεη θαλείο ή δελ

ζηραίλνκαη ξήκα (ζηράζεθα, ζα ζηραζώ)
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--- ζθάβσ ------------------------------------------------- ζθάια
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αθνύγεηαη θαλέλαο ζόξπβνο.  «ησπή! Γε ζέισ
άιιε θαζαξία ζηελ ηάμε» είπε ε δαζθάια απζηεξά.
 εζπρία  ηαλ θάπνηνο δε ιέεη ηίπνηα, είλαη
ζησπειόο. ♫ ζησ-πή

ζθάβσ, ζθάβνκαη ξήκα (έζθαςα, ζα ζθάςσ)

 ηαλ ζθάβεηο ηνλ θήπν, ρηππάο ην έδαθνο θη
αλαθαηεύεηο ην ρώκα κε θάπνην εξγαιείν γηα λα
κπνξέζεηο λα θπηέςεηο ινπινύδηα θαη ιαραληθά.
 ηαλ ζθάβεηο έλαλ ιάθθν, βγάδεηο ρώκα από ηε
γε θαη θάλεηο κία κεγάιε ηξύπα.  ζθάςηκν
♫ ζθά-βσ

ζθάδσ ξήκα (έζθαζα, ζα ζθάζσ)  ζθάσ
ζθάθη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζθάθη είλαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη από δύν
παίρηεο. Κάζε παίθηεο έρεη 16 πηόληα, άζπξα ή
καύξα πνπ ηα κεηαθηλεί πάλσ ζηε ζθαθηέξα
αθνινπζώληαο ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ.
 Ζ ζθαθηέξα είλαη έλα ηεηξάγσλν
επίπεδν μύιν ρσξηζκέλν
ζε 64 καύξα θαη άζπξα
ηεηξαγσλάθηα.♫ ζθά-θη

ζθαθηέξα [ε] νπζηαζηηθό (ζθαθηέξεο)  ζθάθη
ζθάια [ε] νπζηαζηηθό (ζθάιεο)
 ηαλ ζέιεηο λα παο από έλαλ όξνθν ζ‟ έλαλ άιιν
κε ηα πόδηα, αλεβαίλεηο ή θαηεβαίλεηο από ηηο
ζθάιεο.
 ηαλ ζέιεηο λα πηάζεηο θάηη πνπ βξίζθεηαη ςειά,
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ζθαιί --------------------------------------- ζθακπαλεβάδσ --

α
β
γ
δ
ε
δ
ζθαιί [ην] νπζηαζηηθό (ζθαιηά)  ζθάια
ε
ζθαιίδσ, ζθαιίδνκαη ξήκα (ζθάιηζα, ζα ζθαιίζσ) ζ
 ηαλ ζθαιίδεηο ην ρώκα, ην ζθάβεηο ειαθξά θαη
η
ην αλαθαηεύεηο.
θ
 ηαλ ζθαιίδεηο κία ππόζεζε, ςάρλεηο λα βξεηο ηη
έγηλε.
ι
 ηαλ ζθαιίδεηο ηα πξάγκαηά ζνπ, ςάρλεηο κέζα
κ
ζηα πξάγκαηά ζνπ γηα λα βξεηο θάηη.
 ηαλ ζθαιίδεηο έλα μύιν, ραξάδεηο θάηη πάλσ ηνπ λ
κ‟ έλα κπηεξό εξγαιείν.  ζθάιηζκα ♫ ζθα-ιί-δσ
μ
ν
ζθαινπάηη [ην] νπζηαζηηθό (ζθαινπάηηα)
π
 ζθάια
ξ
ζθαιώλσ ξήκα (ζθάισζα, ζα ζθαιώζσ)
ζ
αλεβαίλεηο ζε κία ζθάια γηα λα ην θηάζεηο. Ζ ζθάια
απηή είλαη θνξεηή, δειαδή κπνξείο
λα ηε κεηαθέξεηο εθεί πνπ ζέιεηο.
 Γηα λ‟ αλέβεηο ηηο ζθάιεο, παηάο
ζηα ζθαιηά. Σν ζθαιί ιέγεηαη θαη
ζθαινπάηη. ♫ ζθά-ια

 Σν θόξεκα ηεο Αιίθεο ζθάισζε ζ‟ έλα θαξθί. Σν
θόξεκα πηάζηεθε ζ‟ έλα θαξθί θη έηζη ε Αιίθε δελ
κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη. ♫ ζθα-ιώ-λσ

ζθακλί [ην] νπζηαζηηθό (ζθακληά)

 Σν ζθακλί είλαη έλα θνληό μύιηλν θάζηζκα ρσξίο
πιάηε.  ζθακπό, ζθακλάθη ♫ ζθα-κλί

ζθακπαλεβάδσ ξήκα
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--- ζθακπίιη --------------------------------- ζθαληδόρνηξνο
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 ηαλ έρεη ηξηθπκία, ηα κηθξά θαξάβηα
ζθακπαλεβάδνπλ ζηα θύκαηα. Μαο πεγαίλνπλ πόηε
πάλσ, πόηε θάησ.  Έρνπκε ζθακπαλεβάζκαηα.
♫ ζθα-κπα-λε-βά-δσ
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επίζεην (ζθαληαιηάξεδεο, ζθαληαιηάξεο,
ζθαληαιηάξηθα)  ζθαληαιηά

ζθακπίιη [ην] νπζηαζηηθό (ζθακπίιηα)

 Σν ζθακπίιη είλαη έλα δπλαηό ρηύπεκα πνπ
δίλνπκε κε ηελ παιάκε καο ζην κάγνπιν θάπνηνπ.
 ραζηνύθη ♫ ζθα-κπί-ιη

ζθακπό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζθακπό είλαη έλα θάζηζκα ρσξίο
πιάηε, ζπλήζσο θνληό θαη ληπκέλν κε
ύθαζκα.  ζθακλί ♫ ζθα-κπό
 „ην δσκάηην‟
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζθαληαιηά [ε] νπζηαζηηθό (ζθαληαιηέο)
 θαληαιηά ιέκε κία κηθξή αηαμία.  Ο Γηώξγνο
είλαη πνιύ ζθαληαιηάξεο, θάλεη δειαδή πνιιέο
ζθαληαιηέο. ♫ ζθα-ληα-ιηά

ζθαληαιηάξεο, ζθαληαιηάξα, ζθαληαιηάξηθν

ζθαληδόρνηξνο [ν] νπζηαζηηθό) (ζθαληδόρνηξνη)
 Ο ζθαληδόρνηξνο είλαη έλα κηθξό
δών πνπ έρεη βειόλεο ζηελ πιάηε
ηνπ. ηαλ θνβάηαη, θνπινπξηάδεηαη
θαη κνηάδεη κε κπάια. ♫ ζθα-ληδό-ρνη-ξνο
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ζθαξθαιώλσ ---------------------------------------- ζθαηό --

ζθαξθαιώλσ ξήκα (ζθαξθάισζα,
ζα ζθαξθαιώζσ)
 ηαλ ζθαξθαιώλεηο θάπνπ,
αλεβαίλεηο ςειά ρξεζηκνπνηώληαο
ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ζνπ.
 ζθαξθάισκα ♫ ζθαξ-θα-ιώ-λσ

ζθαξθίδνκαη ξήκα (ζθαξθίζηεθα, ζα
ζθαξθηζηώ)
 ηαλ ζθαξθίδεζαη θάηη, ζνπ έξρεηαη κία έμππλε
θαη πξσηόηππε ηδέα.  Ο θαθόο ιύθνο
ζθαξθίζηεθε έλα ζσξό θόιπα γηα λα θάεη ηελ
Κνθθηλνζθνπθίηζα. ♫ ζθαξ-θί-δν-καη

ζθαξώλσ ξήκα (ζθάξσζα, ζα ζθαξώζσ)
 ηαλ ζθαξώλεηο θάηη, ζρεδηάδεηο λα θάλεηο
θάπνηα αηαμία ή θάπνηα θάξζα ζε θάπνηνλ.
 ηαλ ζθαξώλεηο θάηη, ην ζρεδηάδεηο θαη ην
θηηάρλεηο ζε πνιύ ιίγν ρξόλν.
 Ο Κώζηαο ζθάξσζε ζηα γξήγνξα έλα ηξαπέδη
από πέηξεο θαη μύια. ♫ ζθα-ξώ-λσ

ζθαζίια [ε] νπζηαζηηθό (ζθαζίιεο)  ζθάσ
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π
ζθαζκόο [ν] νπζηαζηηθό  ζθάσ
θ
ζθαηό [ην] νπζηαζηηθό (ζθαηά)
ρ
 Σα ζθαηά είλαη ηα θαθά ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ
ς
δώσλ.
 Λέκε όηη ηα θάλακε ζθαηά, όηαλ θάπνηα πξάγκαηα σ
49 / 396-397

--- ζθαηώλσ ---------------------------------------------- ζθάσ
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δελ έγηλαλ όπσο ηα ζέιακε.  ηαλ ηα ζθαηώλεηο,
ηα θάλεηο ζάιαζζα, δειαδή δελ πεηπραίλεηο, δελ ηα
παο θαιά ζ‟ απηό πνπ θάλεηο. ♫ ζθα-ηό
- Καιό είλαη λα κε ιέκε «ζθαηά» θαη «ζθαηώλσ»
κπξνζηά ζηνπο άιινπο, γηαηί δελ είλαη επγεληθό.

ζθαηώλσ ξήκα (ζθάησζα, ζα ζθαηώζσ)  ζθαηό
ζθάθνο [ην] νπζηαζηηθό (ζθάθε)

 θάθνο ιέκε έλα πινίν ή έλα αεξνπιάλν.
♫ ζθά-θνο

ζθάσ θαη ζθάδσ ξήκα (έζθαζα, ζα ζθάζσ)
 ηαλ ζπαο θάηη θνπζθσηό κε ζόξπβν, ην ζθαο.
 ην πάξηη ηεο Αζελάο ηα παηδηά έζθαζαλ έλαλ
ζσξό κπαιόληα.
 ηαλ ζθάλε ηα ρείιηα ζνπ από ην θξύν,
μεξαίλνληαη θαη μεθινπδίδνπλ.
 Λέκε όηη θάπνηνο καο ζθάεη, όηαλ καο εθλεπξίδεη.
 «Ο θιέθηεο ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε ην έζθαζε».
Ξέθπγε. «Μαο ηελ έζθαζε» είπε ν θύξηνο Γεκήηξεο
ζηνλ αζηπλνκηθό. Μαο μεγέιαζε.
 Ζ Διέλε βάδεη αινηθή γηα ην ζθάζηκν ησλ ρεηιηώλ.
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
- Πόηε ιέκε όηη ζθάεη θάπνηνο από ηε δέζηε;
ηα γέιηα; Από ην θαγεηό;
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ζθέηηκπνξλη -------------------------------------- ζθεπάδσ-ηαλ ιεο «ζθαζκόο» ζε θάπνηνλ είλαη ζαλ λα ηνπ
ιεο «ζθάζε». ηαλ ιεο «ζθαζίια κνπ», δείρλεηο
πσο δε λνηάδεζαη γηα θάηη. ♫ ζθά-σ

ζθέηηκπνξλη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζθέηηκπνξλη είλαη έλα κεγάιν παηίλη ζαλ
ζαλίδα κε ξνδάθηα. Απηόο πνπ θάλεη ζθέηηκπνξλη
είλαη πάλσ ζηε ζαλίδα θαη ηξέρεη θάλνληαο
αθξνβαηηθά. ♫ ζθέηη-κπνξλη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζθειεηόο [ν] νπζηαζηηθό (ζθειεηνί)

 Ο ζθειεηόο είλαη όια ηα θόθαια ελόο αλζξώπνπ
ή ελόο δώνπ. Ο ζθειεηόο ζηεξίδεη ην ζώκα καο.
 Λέκε πσο θάπνηνο είλαη ζαλ ζθειεηόο,
όηαλ είλαη πάξα πνιύ αδύλαηνο.
 θειεηό έρνπλ θαη ηα γπαιηά. Πάλσ ζηνλ
ζθειεηό είλαη ζηεξεσκέλνη νη θαθνί ησλ
γπαιηώλ. ♫ ζθε-ιε-ηόο

ζθεπάδσ, ζθεπάδνκαη ξήκα (ζθέπαζα, ζα

ζθεπάζσ)
 ηαλ ζθεπάδεηο θάηη, απιώλεηο ή βάδεηο πάλσ
ηνπ θάηη άιιν γηα λα ην πξνζηαηέςεηο ή γηα λα κε
θαίλεηαη.  θαιύπησ
 ηαλ ζθεπάδεηο ην πξόζσπν κε ηα ρέξηα ζνπ, ην
θξύβεηο.  ηα θξεβάηηα βάδνπκε ζθεπάζκαηα,
δειαδή θνπβέξηεο θαη παπιώκαηα. ♫ ζθε-πά-δσ
51 / 397-398

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

--- ζθεπή ------------------------------------------------- ζθεύνο
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Η θπξία Μαξγαξίηα ζθέπαζε
ηνλ Κώζηα, πξηλ θνηκεζεί. Άπισζε
ηελ θνπβέξηα πάλσ ηνπ.

ζθεπή [ε] νπζηαζηηθό (ζθεπέο)

 θεπή ιέκε ην πάλσ κέξνο ηνπ ζπηηηνύ. Ζ ζθεπή
ζθεπάδεη ην ζπίηη θαη ζπλήζσο είλαη θηηαγκέλε από
μύιν θαη θεξακίδηα.  ζηέγε
 Ζ ζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ην πάλσ κέξνο
ηνπ απηνθηλήηνπ. ♫ ζθε-πή  „ην ζπίηη‟

ζθέξηζν [ην] νπζηαζηηθό (ζθέξηζα)

 ηαλ θάπνηνο θάλεη ζθέξηζα, πξνζπαζεί λα
θαλεί ραξηησκέλνο θαη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή
ησλ άιισλ.  λάδη ♫ ζθέξ-ηζν

ζθέηνο, ζθέηε, ζθέην επίζεην (ζθέηνη, ζθέηεο,

ζθέηα)
 ηαλ ηξώκε ή πίλνπκε θάηη ζθέην, δελ ην έρνπκε
αλαθαηέςεη κε άιιεο νπζίεο.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
πίλεη ηνλ θαθέ ηεο ζθέην, δειαδή ρσξίο γάια ή
δάραξε.
 ηαλ θάηη είλαη ζθέην, είλαη κόλν ηνπ, ρσξίο απηά
η πνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα δεη καδί ηνπ.  «θέην
π πνπθάκηζν ζα βάιεηο Γηάλλε, ρσξίο ζαθάθη; Κάλεη
θξύν έμσ» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. ♫ ζθέ-ηνο
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σ

ζθεύνο [ην] νπζηαζηηθό (ζθεύε)

 Σα ζθεύε καγεηξηθήο είλαη ηα αληηθείκελα πνπ
έρνπκε ζηελ θνπδίλα γηα λα εηνηκάδνπκε θαη λα
καγεηξεύνπκε ην θαγεηό. θεύε ιέκε ζπλήζσο ηηο
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ζθέθηνκαη -------------------------------------------- ζθέςε--

α
β
γ
ζθέθηνκαη θαη ζθέπηνκαη ξήκα (ζθέθηεθα, ζα
δ
ζθεθηώ)
ε
 «Ση ζθέθηεζαη;» ξώηεζε ν Κώζηαο ηνλ Ίγθιη. Ση
δ
έρεηο κέζα ζην κπαιό ζνπ; Ση ζθέςεηο θάλεηο;
ε
 «Ήζεια λα μέξσ πνηνο ζθέθηεθε λα πάκε ζην
βνπλό» είπε ν Ίγθιη. Πνηνο είρε απηή ηελ ηδέα.
ζ
 «Ση ζθέθηεζηε λα πάξεηε καδί ζαο ζηελ εθδξνκή
η
παηδηά;» ξώηεζε ν Κώζηαο. Ση ζθνπεύεηε, ηη
θ
ζρεδηάδεηε λα πάξεηε;
 ηαλ ν ζείνο Σάθεο ηαμηδεύεη, ζθέθηεηαη πνιύ
ι
ηελ Αιίθε θαη ηε ζεία Έιιε. Γελ ηηο μερλά, ηηο έρεη
κ
ζην κπαιό ηνπ.  ζθέςε, ζθεθηηθόο ♫ ζθέ-θην-καη
λ
ζθέςε [ε] νπζηαζηηθό (ζθέςεηο)
μ
 Οη ζθέςεηο είλαη νη ηδέεο πνπ πεξλάλε από ην
ν
κπαιό καο θάζε ζηηγκή. Κάλνπκε επράξηζηεο ή
π
δπζάξεζηεο ζθέςεηο. Κάλνπκε ζθέςεηο γηα ηνπο
άιινπο αλζξώπνπο ή γηα καο θαη γη‟ απηά πνπ
ξ
έρνπκε λα θάλνπκε. Σν κπαιό καο είλαη γεκάην
ζ
ζθέςεηο.
 Ο Κώζηαο πξνζπαζεί λα βγάιεη από ηε ζθέςε
η
ηνπ ηνλ Πηηζηθόθν. Πξνζπαζεί λα ηνλ μεράζεη.
π
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
θ
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,
ρ
επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
ς
Ση έγηλε ηειηθά κε ηνλ Πηηζηθόθν; Φάμε ζηηο ιέμεηο
σ
ειεύζεξνο, πεηώ, πεδώ, πξνεηνηκάδσ
θαηζαξόιεο, ηα ηεγάληα
θαη ηα ηαςηά.
 θαηαζθεπάδσ ♫ ζθεύ-νο
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--- ζθελή ------------------------------------------------------- ζθη
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 κπαιό  Ο θύξηνο Γεκήηξεο είλαη πνιύ
ζθεθηηθόο ηειεπηαία. Γε κηιάεη πνιύ, είλαη
βπζηζκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. ζθέθηνκαη ♫ ζθέ-ςε

ζθελή [ε] νπζηαζηηθό (ζθελέο)
 Ζ ζθελή είλαη κία θαηαζθεπή από αδηάβξνρν
ύθαζκα θαη κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα. Σε ζθελή ηε
ζηήλνπκε όηαλ ζέινπκε λα θνηκεζνύκε ζηε θύζε.
Οη πξόζθνπνη θαη νη ηνπξίζηεο πνπ
θάλνπλ θάκπηγθ κέλνπλ ζε ζθελέο.
 Ζ ζθελή ελόο ζεάηξνπ είλαη
ην κέξνο όπνπ αλεβαίλνπλ νη
εζνπνηνί θαη παίδνπλ ηνλ ξόιν ηνπο. Βξίζθεηαη
απέλαληη από ηα θαζίζκαηα ησλ ζεαηώλ.
 ηαλ βιέπνπκε ζθελέο ελόο έξγνπ, δελ βιέπνπκε
όιν ην έξγν αιιά κόλν θάπνηα ζύληνκα θνκκάηηα.
 Ο ζθελνζέηεο θάλεη ηε ζθελνζεζία ελόο έξγνπ,
δειαδή δίλεη νδεγίεο ζηνπο εζνπνηνύο θαη
θξνληίδεη γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα παηρηεί θαη ζα
παξνπζηαζηεί ην έξγν. ♫ ζθε-λή

ζθελνζέηεο [ν], ζθελνζέηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(ζθελνζέηεο/ζθελνζέηξηεο)  ζθελή

ζθη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζθη είλαη έλα ρεηκεξηλό άζιεκα, δειαδή γίλεηαη
ηνλ ρεηκώλα. ην ζθη ν αζιεηήο θνξάεη ηα πέδηια
ηνπ ζθη θαη γιηζηξά πάλσ ζηηο ρηνληζκέλεο πιαγηέο
ελόο βνπλνύ.
 ηε ζάιαζζα θάλεηο ζαιάζζην ζθη.
 Σα ζθη είλαη ηα εηδηθά πέδηια γηα ην ρεηκεξηλό ή ην
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ζθηά ------------------------------------------------------- ζθίδσ-ζαιάζζην ζθη. ♫ ζθη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζθηά [ε] νπζηαζηηθό (ζθηέο)

 Ζ ζθηά είλαη ν ρώξνο όπνπ δε θηάλεη ην θσο ηνπ
ήιηνπ.  Ο Κώζηαο θαη ν Ίγθιη θάζηζαλ ζηε ζθηά
ηνπ δέληξνπ γηα λα μεθνπξαζηνύλ.
 ηαλ ζηέθεζαη κπξνζηά ζην θσο, βιέπεηο ηε
ζθηά ζνπ.  ίζθηνο  θσο ♫ ζθη-ά
Γεο Καξαγθηόδεο

ζθηάρηξν [ην] νπζηαζηηθό (ζθηάρηξα)

 Σν ζθηάρηξν είλαη κία πξόρεηξα θηηαγκέλε
κεγάιε θνύθια πνπ βάδνπλ νη αγξόηεο
ζηα ρσξάθηα ηνπο γηα λα θνβίδνπλ ηα
πνπιηά θαη λα κελ ηξώλε ηνπο ζπόξνπο
θαη ηνπο θαξπνύο. ♫ ζθηά-ρηξν

ζθίδσ θαη ζρίδσ, ζθίδνκαη ξήκα (έζθηζα, ζα

ζθίζσ)
 ηαλ ζθίδεηο έλα ραξηί ή έλα ύθαζκα, ην ρσξίδεηο
ζε δύν ή πεξηζζόηεξα κέξε ηξαβώληαο ην από ηηο
δύν άθξεο ηνπ κε ηα δύν ζνπ ρέξηα.
 Λέκε όηη ζθίδεηο ζηα καζήκαηα ή ζ‟ έλα παηρλίδη,
όηαλ είζαη πάξα πνιύ θαιόο ζ‟ απηά.  Ζ ζεία
Καηεξίλα θνξάεη ζπρλά καθξηέο ζθηζηέο θνύζηεο,
δειαδή θνύζηεο κε άλνηγκα πνπ θαίλεηαη
ζαλ ζθίζηκν. Ζ ζεία Καηεξίλα θνξάεη θνύζηεο κε
κηθξό ζθίζηκν ζην πίζσ κέξνο. ♫ ζθί-δσ
- Ξέξεηο ηη είλαη ην ζέαηξν ζθηώλ;
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--- ζθίνπξνο -------------------------------------- ζθιαβώλσ
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Σν κσξό έζθηζε ηελ εξγαζία
ηεο Αζελάο θαηά ιάζνο.

ζθίνπξνο [ν] νπζηαζηηθό (ζθίνπξνη)

 Ο ζθίνπξνο είλαη έλα κηθξό δών ηνπ
δάζνπο κε θνθθηλσπή γνύλα. Έρεη κία
κεγάιε θνπλησηή νπξά, πην κεγάιε
από ην ππόινηπν ζώκα. ♫ ζθί-νπ-ξνο

ζθίζηκν [ην] νπζηαζηηθό (ζθηζίκαηα)  ζθίδσ
ζθίηζν [ην] νπζηαζηηθό (ζθίηζα)
 Ζ ζεία Καηεξίλα είπε ζηελ Αζελά πσο όηαλ
κεγαιώζεη ιίγν ζα ηεο κάζεη λα θηηάρλεη ζθίηζα,
δειαδή ζα ηεο κάζεη λα ζρεδηάδεη γξήγνξα κε
κνιύβη.  Ζ Αζελά ζα κάζεη λα ζθηηζάξεη, δειαδή
λα θάλεη ζθίηζα. ηαλ κεγαιώζεη, ζα γίλεη
δσγξάθνο ή ζθηηζνγξάθνο. ♫ ζθί-ηζν

ζθιάβνο [ν], ζθιάβα [ε] νπζηαζηηθό) (ζθιάβνη,

ζθιάβεο)
 Παιηόηεξα ππήξραλ ζθιάβνη πνπ δνύιεπαλ γηα
θάπνηνλ άιιν ρσξίο λα πιεξώλνληαη θαη ήηαλ
ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ ό,ηη ήζειε ν αθέληεο ηνπο,
γηαηί αιιηώο ηνπο πεξίκελε ηηκσξία.  ηαλ
θάπνηνο είλαη ζθιάβνο, δεη κέζα ζηε ζθιαβηά. ηαλ
ζθιαβώλεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο ζθιάβν ζνπ.
 θπιαθίδσ  ειεπζεξώλσ ♫ ζθιά-βνο

η
π
θ
ρ
ς
ζθιαβώλσ, ζθιαβώλνκαη ξήκα (ζθιάβσζα, ζα
σ ζθιαβώζσ)  ζθιάβνο
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ζθιεξαίλσ -------------------------------------------- ζθνηλί--

α
β
 ζθιεξόο
γ
ζθιεξόο, ζθιεξή, ζθιεξό επίζεην (ζθιεξνί,
δ
ζθιεξέο, ζθιεξά)
ε
 ηαλ θάηη είλαη ζθιεξό, όπσο ηα κέηαιια θαη ην
δ
μύιν, δε ιπγίδεη, δε ζπάεη ή δελ θόβεηαη εύθνια.
 καιαθόο
ε
 ηαλ ηα καιιηά καο, ην δέξκα καο ή έλα ύθαζκα
ζ
είλαη ζθιεξά, δε καο είλαη επράξηζην λα ηα
η
ρατδεύνπκε ή λα η‟ αγγίδνπκε.  απαιόο, καιαθόο
 Ζ βαζίιηζζα ήηαλ πνιύ ζθιεξή κε ηε Υηνλάηε. Ζ
θ
βαζίιηζζα δελ ήηαλ θαζόινπ θαιή κε ηε Υηνλάηε.
 θαθόο  ηαλ θάπνηνο είλαη ζθιεξόο, θέξεηαη κε ι
ζθιεξόηεηα. ηαλ θάηη ζθιεξαίλεη, γίλεηαη ζθιεξό. κ
 καιαθώλσ Πνιινί άλζξσπνη θέξνληαη ζθιεξά
λ
ζηα δώα, δειαδή ηα ηπξαλλνύλ. ♫ ζθιε-ξόο
μ
ν
ζθνηλάθη θαη ζρνηλάθη [ην] νπζηαζηηθό
(ζθνηλάθηα/ζρνηλάθηα)  ζθνηλί
π
ξ
ζθνηλί θαη ζρνηλί [ην] νπζηαζηηθό (ζθνηληά)
ζ
 Σν ζθνηλί είλαη έλα ιεπηό ή ρνληξό θνξδόλη,

ζθιεξαίλσ ξήκα (ζθιήξπλα, ζα ζθιεξύλσ)

θηηαγκέλν από πνιιά ιεπηά λήκαηα πνπ ηα έρνπλ
ζηξίςεη όια καδί. Με ην ζθνηλί δέλνπκε παθέηα θαη
ζηεξεώλνπκε ή θξεκάκε αληηθείκελα.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά έδεζαλ ηε βάξθα
κ‟ έλα ζθνηλί ζ‟ έλα βξάρν.  ην δηάιεηκκα
ηα θνξίηζηα παίδνπλ ζθνηλάθη. ♫ ζθνη-λί
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο είλαη ζθιεξό θαξύδη;
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--- ζθόλε ------------------------------------------------ ζθνπόο
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ζθόλε [ε] νπζηαζηηθό (ζθόλεο)

 Ζ ζθόλε είλαη πνιύ ςηιό θαη μεξακέλν ρώκα.
Δίλαη ηόζν ειαθξύ, πνπ θπθινθνξεί ζηνλ αέξα
κέρξη λα αθνπκπήζεη θάπνπ, όπσο ζην πάησκα ή
ζηα έπηπια.  Ζ Υηνλάηε ηίλαμε ηα ραιηά ηνπ
ζπηηηνύ γηα λα θύγνπλ νη ζθόλεο.
 Αγνξάδνπκε γάια, θαλέια ή ζαπνύλη ζε ζθόλε,
δειαδή μεξακέλα θαη ηξηκκέλα.
 «Σνπο θάλακε ζθόλε ζην πνδόζθαηξν!» θώλαμε
ν Κώζηαο, δειαδή ληθήζακε κε κεγάιε επθνιία.
 μεζθνλίδσ, μεζθνλόπαλν ♫ ζθό-λε

ζθνληάθησ ξήκα (ζθόληαςα, ζα ζθνληάςσ)

 ηαλ ζθνληάθηεηο θάπνπ, πέθηεηο θαζώο
πεξπαηάο πάλσ ζε πέηξα ή άιιν εκπόδην.
 ηαλ ζθνληάθηεηο, ράλεηο ηελ ηζνξξνπία ζνπ θαη
κπνξεί λα πέζεηο θάησ. ♫ ζθν-ληά-θησ

ζθνπεύσ ξήκα (ζθόπεπα)  ζθνπόο
ζθνπόο [ν] νπζηαζηηθό (ζθνπνί)

 ηαλ έρεηο έλαλ ζθνπό, έρεηο βάιεη θάηη ζην
κπαιό ζνπ θαη ζέιεηο πνιύ λα ην πεηύρεηο.
 Ζ Αζελά έρεη βάιεη ζθνπό ζηε δσή ηεο λα γίλεη
κία πνιύ θαιή δσγξάθνο.
 θνπό ιέκε θη απηόλ πνπ ζηέθεηαη θάπνπ θαη
θπιάεη έλαλ ρώξν.  θύιαθαο, θξνπξόο  ηαλ
ζθνπεύεηο λα παο εθδξνκή, ην έρεηο βάιεη ζθνπό.
ηαλ έλαο θπλεγόο ζθνπεύεη έλα αγξηνγνύξνπλν,
ζηξέθεη ην όπιν ελαληίνλ ηνπ γηα λα ην
ππξνβνιήζεη. ♫ ζθν-πόο
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ζθνξδαιηά ---------------------------------------- ζθνξπηόο--

α
β
ζθόξδν
γ
ζθόξδν [ην] νπζηαζηηθό (ζθόξδα)
δ
 Σν ζθόξδν είλαη έλα άζπξν θπηό πνπ
ε
θπηξώλεη θάησ από ηε γε. Έρεη δπλαηή
κπξσδηά. Σν βάδνπκε ζην θαγεηό γηα λα λνζηηκέςεη. δ
 ηαλ θηηάρλεηο ζθνξδαιηά, αλαθαηεύεηο ςσκί,
ε
ιάδη, μίδη θαη κεξηθέο ζθειίδεο ζθόξδν, δειαδή
ζ
κεξηθά θνκκάηηα ζθόξδνπ. ♫ ζθόξ-δν
η
θ
ζθνξπίδσ θαη ζθνξπώ, ζθνξπάσ ξήκα
(ζθόξπηζα, ζα ζθνξπίζσ)
ι
 Ζ Αζελά έβγαιε όια ηα παηρλίδηα ηεο από ηα
κ
ζπξηάξηα θαη ηα ζθόξπηζε ζην ραιί. Σα πέηαμε εδώ
λ
θη εθεί.  καδεύσ
 Μόιηο ρηύπεζε ην θνπδνύλη, ηα παηδηά ζθόξπηζαλ μ
θαη πήγε ην θαζέλα ζην ζπίηη ηνπ.
ν
 ηαλ έλα ινπινύδη ζθνξπάεη ηε κπξσδηά ηνπ, ν
π
αέξαο ηελ πεγαίλεη πνιύ καθξηά.
 «Αζελά, ην δσκάηην ζνπ είλαη γεκάην
ξ
ζθόξπηα παηρλίδηα!» θώλαμε
ζ
ε θπξία Μαξγαξίηα. ♫ ζθνξ-πί-δσ

ζθνξδαιηά [ε] νπζηαζηηθό (ζθνξδαιηέο)

η
Ο αέξαο ζθόξπηζε ηα θύιια. π
ζθόξπηνο, ζθόξπηα, ζθόξπην επίζεην (ζθόξπηνη, θ
ζθόξπηεο, ζθόξπηα)  ζθνξπίδσ
ρ
ς
ζθνξπηόο [ν] νπζηαζηηθό (ζθνξπηνί)
σ
 Ο ζθνξπηόο είλαη έλα κηθξό δών πνπ κνηάδεη κε
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--- ζθνηάδη ------------------------------------------ ζθνηώλσ
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β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

αξάρλε. Εεη ζηηο δεζηέο ρώξεο, έρεη νθηώ πόδηα θαη
δύν ηζηκπίδεο, ελώ ην ζώκα ηνπ θαηαιήγεη ζε κία
νπξά πνπ έρεη έλα δειεηεξηώδεο θεληξί.
♫ ζθνξ-πηόο

η
π
θ
ρ
ς
σ

ζθνηώλσ, ζθνηώλνκαη ξήκα (ζθόησζα, ζα

ζθνηάδη [ην] νπζηαζηηθό (ζθνηάδηα)  ζθνηεηλόο
ζθνηεηληάδσ ξήκα (ζθνηείληαζα, ζα
ζθνηεηληάζσ)  ζθνηεηλόο

ζθνηεηλόο, ζθνηεηλή, ζθνηεηλό επίζεην

(ζθνηεηλνί, ζθνηεηλέο, ζθνηεηλά)
 Έλα ζθνηεηλό δσκάηην δελ έρεη πνιύ θσο.
 ηαλ θόπεθε ην ξεύκα, όια ηα δσκάηηα ήηαλ
ζθνηεηλά θαη δελ έβιεπε θαλείο.
 ηαλ θνξάο ζθνηεηλά ρξώκαηα, θνξάο ξνύρα κε
ζθνύξν ρξώκα.  ζθνύξνο  θσηεηλόο, αλνηρηόο
 ηαλ έλα ζπίηη είλαη ζθνηεηλό, είλαη κέζα ζην
ζθνηάδη. ηαλ ζθνηεηληάδεη, πέθηεη ν ήιηνο θη
έξρεηαη ην βξάδπ.  λπρηώλεη, ζνπξνππώλεη,
βξαδηάδεη  ραξάδεη, μεκεξώλεη, θέγγεη  ηαλ
έλα δσκάηην ζθνηεηληάδεη, γίλεηαη ζθνηεηλό.
♫ ζθν-ηεη-λόο
ζθνηώζσ)
 ηαλ ζθνηώλσ θάπνηνλ, ηνλ θάλσ λα κε δεη πηα,
επεηδή ην ζέισ ή θαη θαηά ιάζνο.  ζαλαηώλσ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ζθνηώλεηαη ζηε δνπιεηά.
Κνπξάδεηαη πνιύ!
 Ο Νίθνο μέραζε ηα θιεηδηά ηνπ θαη ζθνηώλεη ηελ
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ζθνπιαξίθη --------------------------------------- ζθνπληώ--

α
β
γ
δ
ζθνπιαξίθη [ην] νπζηαζηηθό (ζθνπιαξίθηα)
ε
 Σν ζθνπιαξίθη είλαη έλα θόζκεκα πνπ θνξηέηαη
δ
ζην απηί. ♫ ζθνπ-ια-ξί-θη Γεο θόζκεκα
ε
ζθνπιήθη [ην] νπζηαζηηθό (ζθνπιήθηα)
ζ
 Σν ζθνπιήθη είλαη έλα κηθξό δών κε καιαθό,
η
ιεπηό θαη καθξύ ζώκα. Γελ έρεη πόδηα,
θ
ζέξλεηαη θαη δεη ζην ρώκα.
 ηαλ έλα θξνύην ζθνπιεθηάδεη,
ι
βγάδεη ζθνπιήθηα. ♫ ζθνπ-ιή-θη
κ
λ
ζθνπιεθηάδσ ξήκα (ζθνπιήθηαζα, ζα
ζθνπιεθηάζσ)  ζθνπιήθη
μ
ν
ζθνπληνύθιεο [ν], ζθνπληνύθια [ε] νπζηαζηηθό
π
(ζθνπληνύθιεδεο, ζθνπληνύθιεο)
 ζθνπληνπθιώ
ξ
ζ
ώξα ηνπ πεξπαηώληαο, κέρξη λα γπξίζεη ε κακά
ηνπ. Σν θάλεη γηα λα πεξάζεη ε ώξα ηνπ.  Απηή ε
δνπιεηά είλαη ζθόησκα, είλαη πνιύ θνπξαζηηθή.
♫ ζθν-ηώ-λσ

ζθνπληνπθιώ θαη ζθνπληνπθιάσ ξήκα

η
(ζθνπληνύθιεζα, ζα ζθνπληνπθιήζσ)
 ηαλ θάπνηνο ζθνπληνπθιά, ζθνληάθηεη, επεηδή π
δαιίδεηαη, είλαη κεζπζκέλνο ή λπζηάδεη.
θ
 ηαλ είζαη ζθνπληνύθιεο, ζθνπληνπθιάο ζπρλά.
ρ
♫ ζθνπ-ληνπ-θιώ

ζθνπληώ θαη ζθνπληάσ ξήκα (ζθνύληεμα, ζα
ζθνπληήμσ)
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--- ζθνύπα ------------------------------------ ζθνππηδηάξεο

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

 ηαλ ζθνπληάο θάπνηνλ ή θάηη, ηνλ ζπξώρλεηο
κε ηνλ αγθώλα ή κε ηνλ ώκν ζνπ.  Ο Κώζηαο
έδσζε έλα δπλαηό ζθνύληεκα ζηελ Αζελά.
♫ ζθνπ-ληώ

ζθνύπα [ε] νπζηαζηηθό (ζθνύπεο)

 Ζ ζθνύπα έρεη έλα μύιν γηα λα ηελ πηάλνπκε, ην
ζθνππόμπιν, θαη κία βνύξηζα γηα λα δηώρλνπκε ηε
ζθόλε θαη ηα ζθνππίδηα από ην πάησκα ή από ην
έδαθνο. Τπάξρνπλ θαη ειεθηξηθέο ζθνύπεο
πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ξεύκα.  Ζ ζεία
Καηεξίλα ζθνππίδεη θάζε κέξα ην ζπίηη.
Σν θαζαξίδεη κε ηε ζθνύπα. Σα ςίρνπια
από ην ραιί όκσο ηα θαζαξίδεη κε ην
ειεθηξηθό ζθνππάθη. ♫ ζθνύ-πα

ζθνππίδη [ην] νπζηαζηηθό (ζθνππίδηα)

 θνππίδη ιέκε θαζεηί άρξεζην ή βξόκηθν πνπ
πεηάκε. ηαλ πεηάο θάηη ζηα ζθνππίδηα, ην ξίρλεηο
ζ‟ έλα δνρείν γηα ηα άρξεζηα πξάγκαηα.
 «Γελ κάδεςαλ ηα ζθνππίδηα εδώ θαη ηξεηο κέξεο
θαη ν δξόκνο είλαη βξόκηθνο!» παξαπνλέζεθε ε
θπξία Μαξγαξίηα. Σν ζθνππηδηάξηθν δελ πέξαζε.
 Οη ζθνππηδηάξεδεο είλαη ππάιιεινη ηνπ
δήκνπ πνπ καδεύνπλ ηα ζθνππίδηα από
ηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο ηνπ δξόκνπ θαη
ηα ξίρλνπλ ζ‟ έλα κεγάιν θνξηεγό, ην
ζθνππηδηάξηθν. ♫ ζθνπ-πί-δη

η
π
θ
ρ
ς ζθνππηδηάξεο [ν] νπζηαζηηθό (ζθνππηδηάξεδεο)
σ  ζθνππίδη
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ζθνππηδηάξηθν ---------------------------------- ζθνύθνο--

ζθνππηδηάξηθν [ην] νπζηαζηηθό (ζθνππηδηάξηθα)
 ζθνππίδη

ζθνππίδσ, ζθνππίδνκαη ξήκα (ζθνύπηζα, ζα
ζθνππίζσ)  ζθνύπα

ζθνπξαίλσ ξήκα (ζθνύξπλα, ζα ζθνπξύλσ)
 ζθνύξνο

ζθνπξηά [ε] νπζηαζηηθό (ζθνπξηέο)

 Ζ ζθνπξηά είλαη ην θόθθηλν ρξώκα πνπ βιέπεηο
πάλσ ζε παιηά κέηαιια πνπ έρνπλ βξαρεί.
 Σα θάγθεια ηνπ θπξίνπ Μηράιε ζθνύξηαζαλ από
ηε βξνρή. Γέκηζαλ ζθνπξηά. ♫ ζθνπ-ξηά

ζθνπξηάδσ ξήκα (ζθνύξηαζα, ζα ζθνπξηάζσ)
 ζθνπξηά

ζθνύξνο, ζθνύξα / ζθνύξε, ζθνύξν επίζεην

(ζθνύξνη, ζθνύξεο, ζθνύξα)
 Έλα ζθνύξν ρξώκα είλαη ζθνηεηλό.  αλνηρηόο,
θσηεηλόο  Ο θύξηνο Γεκήηξεο θνξάεη ζθνύξα
ξνύρα, γθξη, θαθέ θαη καύξα γηα λα κε ιεξώλνπλ
εύθνια.
 Λέκε όηη ηα βξίζθεηο ζθνύξα, όηαλ βξίζθεηο
κεγάιεο δπζθνιίεο θαη εκπόδηα.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα ζθνύξπλε ηα καιιηά ηεο. Σα έβαςε πην
ζθνύξν ρξώκα. ♫ ζθνύ-ξνο

ζθνύθνο [ν] νπζηαζηηθό (ζθνύθνη)

 Ο ζθνύθνο είλαη έλα πιερηό θαπέιν πνπ
63 / 404

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

--- ζθύβσ --------------------------------------------- ζθπηάιε
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ζθεπάδεη όιν ην θεθάιη καο γηα λα κελ
θξπώλνπκε. ♫ ζθνύ-θνο
- Λέκε θαη ην ζθνπθί θαη ε ζθνύθηα.

ζθύβσ ξήκα (έζθπςα, ζα ζθύςσ)
 ηαλ ζθύβεηο, γέξλεηο ην ζώκα ζνπ κπξνζηά
ρακειώλνληαο ην θεθάιη ζνπ.  Ο Κώζηαο
έζπαζε ην βάδν θη έζθπςε γηα λα καδέςεη ηα
θνκκάηηα από ην πάησκα.  Ο θύξηνο Μηράιεο
πάιη πεξπαηάεη ζθπθηόο ζην δξόκν θαη ζθέθηεηαη.
ζθύςηκν ♫ ζθύ-βσ

ζθύινο [ν], ζθύια [ε] νπζηαζηηθό (ζθύινη,
ζθύιεο)
 Ο ζθύινο είλαη έλα ήκεξν, θαηνηθίδην δών. Δίλαη
θύιαθαο ηνπ ζπηηηνύ θαη ησλ αλζξώπσλ. Κάλεη γαβ
γαβ, δειαδή γαβγίδεη.
 Λέκε πσο θάπνηνο είλαη ζθπιί, όηαλ έρεη πνιιή
δύλακε θαη κεγάιε αληνρή. ♫ ζθύ-ινο
 „ην αγξόθηεκα‟
- Λέκε θαη ην ζθπιί.

ζθπηάιε [ε] νπζηαζηηθό)
 Ζ ζθπηάιε είλαη έλα κηθξό μύιηλν ξαβδί πνπ
θξαηνύλ νη αζιεηέο ζην αγώληζκα ηεο
ζθπηαινδξνκίαο.  ηε ζθπηαινδξνκία αζιεηέο
από ηελ ίδηα νκάδα κνηξάδνληαη κία κεγάιε
απόζηαζε δξόκνπ. ηαλ ηειεηώζεη ηε δηαδξνκή
πνπ έρεη λα θάλεη ν θάζε αζιεηήο, δίλεη ηε ζθπηάιε
ζηνλ επόκελν. ♫ ζθπ-ηά-ιε
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ζθπθηόο -------------------------------------------------- ζλαθ--

α
β
ζθπθηέο, ζθπθηά)  ζθύβσ
γ
ζιηπ [ην] νπζηαζηηθό
δ
 Σν ζιηπ είλαη ην εζώξνπρν πνπ θνξνύλ νη άληξεο
ε
θαη νη γπλαίθεο θάησ από ηε κέζε ηνπο.  βξαθί,
δ
ζώβξαθν  ζιηπάθη ♫ ζιηπ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ε
πιεζπληηθό αξηζκό.
ζ
η
ζιίπηλ-κπαγθ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν ζιίπηλ-κπαγθ είλαη έλα δεζηό πάπισκα πνπ
θ
ην ηπιίγνπκε θαη ην βάδνπκε ζε ζάθν. Σν
ι
ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο ζηα ηαμίδηα, όηαλ
κ
θνηκόκαζηε έμσ ή ζε ζθελή.
 ππλόζαθνο ♫ ζιί-πηλ κπαγθ
λ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε
μ
ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
ν
ζκήλνο [ην] νπζηαζηηθό (ζκήλε)
π
 Σν ζκήλνο είλαη έλα πιήζνο από κέιηζζεο,
ξ
ζθήγθεο ή πνπιηά.  ζκάξη
ζ
 κήλνο ιέκε θαη ηελ νκάδα πνιεκηθώλ

ζθπθηόο, ζθπθηή, ζθπθηό επίζεην (ζθπθηνί,

αεξνπιάλσλ. ♫ ζκή-λνο

ζλαθ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζλαθ είλαη έλα πξόρεηξν γεύκα, θάηη πνπ
κπνξείο λα θαο γξήγνξα θη εύθνια, όπσο ηα
ζάληνπηηο θαη ηα κπηζθόηα. ♫ ζλαθ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
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--- ζνβαξεύσ ------------------------------------------------ ζόη
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ζνβαξεύσ ξήκα (ζνβάξεςα, ζα ζνβαξέςσ)
 ζνβαξόο

ζνβαξόο, ζνβαξή, ζνβαξό επίζεην (ζνβαξνί,

ζνβαξέο, ζνβαξά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ζνβαξόο, δελ θάλεη αζηεία,
νύηε γειάεη θαη ζθέθηεηαη πνιύ πξηλ πεη ή πξηλ
θάλεη θάηη.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ιέεη πσο ε εηξήλε ζηνλ θόζκν
είλαη έλα πνιύ ζνβαξό ζέκα. Ζ εηξήλε είλαη πνιύ
ζεκαληηθό ζέκα.  ηαλ είζαη ζνβαξόο, έρεηο
ζνβαξόηεηα. ηαλ ζνβαξεύεηο, γίλεζαη ζνβαξόο.
♫ ζν-βα-ξόο

ζόγηα [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ ζόγηα είλαη έλα θπηό πνπ ην ηξώκε ζπρλά αληί
γηα θξέαο.
 ε θάζε λεζηεία ε θπξία Μαξγαξίηα καγεηξεύεη
ζόγηα.  ζνγηέιαην ♫ ζό-γηα

ζόδα [ε] νπζηαζηηθό (ζόδεο)

 Ζ ζόδα είλαη κία άζπξε ζθόλε πνπ ηε βάδνπκε
ζηα γιπθά θαη ζηα θαγεηά.
 Ζ ζόδα είλαη θη έλα αλαςπθηηθό πνπ ην πίλνπκε
η γηα λα ρσλέςνπκε, όηαλ έρνπκε θάεη πνιύ. ♫ ζό-δα

π
θ
ρ
ς
σ

ζνδεηά [ε] νπζηαζηηθό (ζνδεηέο)

 Ζ ζνδεηά είλαη όια ηα πξντόληα πνπ καδεύεη ή
παξάγεη έλαο γεσξγόο θάζε ρξνληά.  ζπγθνκηδή
♫ ζν-δεηά

ζόη [ην] νπζηαζηηθό (ζόγηα)
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ζνθ ----------------------------------------------------------ζόια--

α
β
γ
δ
ε
ζνθ [ην] νπζηαζηηθό
δ
ηαλ θάπνηνο παζαίλεη ζνθ, ηαξάδεηαη ή
ε
μαθληάδεηαη απόηνκα από θάηη θαθό.  ηαλ
ζνθάξεηο θάπνηνλ, ηνλ μαθληάδεηο απόηνκα, ηνπ
ζ
πξνθαιείο ζνθ. ♫ ζνθ
η
-Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
θ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ι
ζνθάθη [ην] νπζηαζηηθό (ζνθάθηα)
κ
 Σν ζνθάθη είλαη έλαο κηθξόο θαη ζηελόο δξόκνο.
λ
♫ ζν-θά-θη
μ
ζνθάξσ ξήκα (ζόθαξα, ζα ζνθάξσ)  ζνθ
ν
π
ζνθνιάηα [ε] νπζηαζηηθό (ζνθνιάηεο)
 Ζ ζνθνιάηα είλαη έλα γιπθό πνπ θηηάρλεηαη από
ξ
δάραξε, θαθάν θαη γάια.
ζ
 Ζ ζνθνιάηα είλαη θαη ξόθεκα.  Σα ζνθνιαηάθηα
είλαη κηθξέο κπνπθίηζεο από ζνθνιάηα, ηπιηγκέλεο
η
ζε ραξηί. Σα ζεξβίξνπκε ζηηο γηνξηέο θαη ηα θάλνπκε π
δώξν. Έλα ζνθνιαηέλην απγό είλαη θηηαγκέλν
θ
από ζνθνιάηα. Σν ζνθνιαηνύρν γάια
ρ
είλαη γάια κε ζνθνιάηα. ♫ ζν-θν-ιά-ηα
ς
ζόια [ε] νπζηαζηηθό (ζόιεο)
 Ζ ζόια είλαη ην θάησ κέξνο ηνπ παπνπηζηνύ ζνπ. σ
 Σν ζόη ζνπ είλαη όινη νη ζπγγελείο ζνπ.
 «Μα ηη ζόη άλζξσπνο είλαη ν θύξηνο Μηράιεο;
Άιινηε θσλάδεη ζπλέρεηα θη άιινηε είλαη θαιόο ζαλ
παηδί» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. Ση είδνπο άλζξσπνο
είλαη; ♫ ζό-η

67 / 405-406

--- ζόκπα -------------------------------------------- ζνπβελίξ
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 Λέκε όηη ην θξέαο κνηάδεη κε ζόια, όηαλ είλαη
πνιύ ζθιεξό. ♫ ζό-ια
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ζνξηζάθη [ην] νπζηαζηηθό (ζνξηζάθηα)  ζνξηο

ζόκπα [ε] νπζηαζηηθό (ζόκπεο)

 Ζ ζόκπα είλαη κία ζπζθεπή πνπ καο δεζηαίλεη ηνλ
ρεηκώλα. Τπάξρνπλ ζόκπεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε
μύια, πεηξέιαην, πγξαέξην ή ειεθηξηζκό.
 ζεξκάζηξα ♫ ζό-κπα

ζόνπ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζόνπ είλαη έλα επράξηζην ζέακα πνπ έρεη
ζπλήζσο κνπζηθή θαη ρνξό.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ
Μηράιε βιέπεη ζπρλά ζηελ ηειεόξαζε ζόνπ κε
θαιεζκέλνπο ηξαγνπδηζηέο θαη εζνπνηνύο. ♫ ζό-νπ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζνξηο [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζνξηο είλαη έλα θνληό παληειόλη
πνπ ην θνξάο ην θαινθαίξη. νξηο θνξάλε
θαη νη πεξηζζόηεξνη αζιεηέο.  ζνξηζάθη ♫ ζνξηο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζνπβελίξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζνπβελίξ είλαη θάηη πνπ παίξλεηο από θάπνπ
ή θάπνηνλ θαη ην θξαηάο γηα λα ζνπ ζπκίδεη έλα
κέξνο ή έλα πξόζσπν.  ελζύκην ♫ ζνπ-βε-λίξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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ζνύβια --------------------------------------------- ζνπινύπη--

ζνύβια [ε] νπζηαζηηθό (ζνύβιεο)

 Ζ ζνύβια είλαη καθξύ ζίδεξν ή μύιν, κπηεξό ζηε
κία άθξε γηα λα ην πεξλάκε κέζα από ην θξέαο πνπ
ζέινπκε λα ςήζνπκε.  Σν ζνπβιάθη είλαη κηθξά
θνκκάηηα από θξέαο πεξαζκέλα ζε κία ιεπηή θαη
κηθξή βέξγα γηα λα ςεζνύλ. ηαλ ζνπβιίδεηο ην
θξέαο, ην πεξλάο ζηε ζνύβια γηα λα ην
ςήζεηο. ηαλ θάηη είλαη ζνπβιεξό,
είλαη κπηεξό. ♫ ζνύ-βια

ζνπβιάθη [ην] νπζηαζηηθό (ζνπβιάθηα)  ζνύβια
ζνπβιίδσ ξήκα (ζνύβιηζα, ζα ζνπβιίζσ)
 ζνύβια

ζνύδα [ε] νπζηαζηηθό (ζνύδεο)
 ηαλ ν θύξηνο Μηράιεο θσλάδεη ηνλ ζθύιν ηνπ,
εθείλνο ζηέθεηαη ζνύδα. Μέλεη αθίλεηνο θαη
ζηεξίδεηαη ζηα δύν πίζσ ηνπ πόδηα.  ζηέθνκαη
πξνζνρή
 Θπκώλεη όκσο πνιύ, όηαλ βιέπεη λέα παηδηά λα
θάλνπλ ζνύδεο πάλσ ζηηο κεραλέο. Να ηξέρνπλ θαη
λα ζηεξίδνληαη κόλν ζηελ πίζσ ξόδα ηεο κεραλήο.
♫ ζνύ-δα

ζνπινύπη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζνπινύπη ζνπ είλαη ε εμσηεξηθή ζνπ
εκθάληζε.  Δύθνια θαηαιαβαίλεηο πσο ε ζεία
Καηεξίλα είλαη αδεξθή ηνπ θπξίνπ Γηάλλε, γηαηί
έρνπλ ίδην ζνπινύπη.  κνξθή, παξνπζηαζηηθό
 ηαλ ζνπινππώλεηο θάπνηνλ, ηνπ θηηάρλεηο ηελ
εμσηεξηθή εκθάληζε. ♫ ζνπ-ινύ-πη
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--- ζνπινππώλσ -------------------------- ζνππεξκάξθεη
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ζνπινππώλσ, ξήκα (ζνπινύπσζα, ζα

ρ
ς
σ

ζνππεξκάξθεη [ην] νπζηαζηηθό

ζνπινππώζσ)  ζνπινύπη

ζνπμέ [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρεηο ζνπμέ ζε θάηη, έρεηο κεγάιε επηηπρία.
 νπμέ ιέκε θαη ην ηξαγνύδη πνπ γλσξίδεη κεγάιε
επηηπρία.  επηηπρία ♫ ζνπ-μέ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό. Υξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε απηή
όηαλ κηιάκε κε ηνπο θίινπο καο θαη όρη όηαλ
γξάθνπκε.

ζνύπα [ε] νπζηαζηηθό (ζνύπεο)

 Ζ ζνύπα είλαη έλα δεζηό θαγεηό κε δνπκί από
θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά πνπ ην ηξώκε ζε βαζύ
πηάην.
 Λέκε πσο θάηη έρεη γίλεη ζνύπα, όηαλ
είλαη άλνζην, βαξεηό ή ζπλεζηζκέλν.
 θνηόζνππα, θξεαηόζνππα,
ιαραλόζνππα, ςαξόζνππα ♫ ζνύ-πα

ζνύπεξ επίζεην

 Λέκε όηη θάηη είλαη ζνύπεξ, όηαλ είλαη ην πην
θαιό, ην πην κεγάιν ή ην πην ηέιεην. ♫ ζνύ-πεξ
η - Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
π πιεζπληηθό αξηζκό. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ηε
θ ιέμε απηή όηαλ κηιάκε κε ηνπο θίινπο καο.
 Σν ζνππεξκάξθεη είλαη έλα κεγάιν θαηάζηεκα
πνπ πνπιάεη θπξίσο ηξόθηκα αιιά θαη άιια είδε,
όπσο θαιιπληηθά, ζπζθεπέο ή θαη ξνύρα.
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ζνππηά----------------------------------------------- ζνπζάκη-♫ ζνπ-πεξ-κάξ-θεη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζνππηά [ε] νπζηαζηηθό (ζνππηέο)

 Ζ ζνππηά είλαη έλα δών ηεο ζάιαζζαο ρσξίο
θόθαια. Έρεη δέθα πινθάκηα θαη όηαλ ηελ πιεζηάδεη
έλαο ερζξόο, πεηάεη ην κειάλη ηεο.
 Λέκε πσο θάπνηνο είλαη ζνππηά, όηαλ μεθεύγεη
από ηηο δπζθνιίεο κε πνλεξό ηξόπν. ♫ ζνπ-πηά
 „ε ζάιαζζα‟

ζνύξα [ε] νπζηαζηηθό (ζνύξεο)  ζνπξώλσ
ζνπξώλσ ξήκα (ζνύξσζα, ζα ζνπξώζσ)
 Ο ζείνο Αιέθνο πίλεη πνιύ ηζάη ηνπ βνπλνύ. Σν
βξάδεη θαη κεηά ην ζνπξώλεη ζ‟ έλα θιηηδάλη. Σν
ζηξαγγίδεη κ‟ έλα ζνπξσηήξη γηα λα κε κείλνπλ
θύιια κέζα ζην θιηηδάλη.  ζηξαγγίδσ
 «Με ζνπξώζεηο πνιύ ην θόξεκα, γηαηί ζα ζε
παραίλεη!», είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηε ζεία Έιιε.
Μελ ηνπ θάλεηο πηπρέο.  Ζ ζεία Έιιε πξνηηκάεη
ηηο ίζηεο θνύζηεο, ελώ ζηελ θπξία Μαξγαξίηα πάλε
πεξηζζόηεξν νη θνύζηεο κε ζνύξα.  πηέηα
Με ην ζνπξσηήξη ζνπξώλνπκε ηα καθαξόληα.
♫ ζνπ-ξώ-λσ

ζνπξσηήξη [ην] νπζηαζηηθό (ζνπξσηήξηα)
 ζνπξώλσ

ζνπζάκη [ην] νπζηαζηηθό (ζνπζάκηα)
 Σν θνπινύξη θαη ην παζηέιη είλαη θηηαγκέλα κε
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--- ζνύζνπξν---------------------------------------------- ζνπη
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ζνπζάκη, δειαδή κε κηθξνύο λόζηηκνπο ζπόξνπο.
 Έλα ζνπζακέλην θνπινύξη έρεη επάλσ ηνπ
ζνπζάκη. ♫ ζνπ-ζά-κη

ζνύζνπξν [ην] νπζηαζηηθό
 Μόιηο ε δαζθάια αλαθνίλσζε πσο ηα παηδηά ζα
γξάςνπλ αύξην ηεζη, αθνύζηεθε έλα ζνύζνπξν.
Αθνύζηεθε έλαο ζόξπβνο από ηα παηδηά πνπ
ςηζύξηδαλ.
 ηαλ καζεύηεθε πσο ν θύξηνο Μηράιεο κάδεςε ηα
θνπηαβάθηα ζην ζπίηη ηνπ έγηλε κεγάιν ζνύζνπξν
ζηε γεηηνληά. Άιινη έιεγαλ πσο ζα ηα θξαηήζεη θη
άιινη πσο ζα ηα δώζεη αιινύ. ♫ ζνύ-ζνπ-ξν

ζνύζηα [ε] νπζηαζηηθό (ζνύζηεο)
 - Γηαηί όηαλ πεδάσ ζην θξεβάηη ηνπ κπακπά θαη
ηεο κακάο, ηηλάδνκαη πξνο ηα επάλσ; ξώηεζε ε
Αζελά.
- Μα, γηαηί έρεη ζνύζηεο! είπε ν Κώζηαο.  ειαηήξην
 νύζηεο βάδνπκε θαη ζηα ξνύρα. Δίλαη κηθξά
κεηαιιηθά θνπκπηά κε δύν κέξε. Σν έλα κπαίλεη
κέζα ζην άιιν, όηαλ ηα πηέδνπκε. ♫ ζνύ-ζηα

ζνπη [ην] νπζηαζηηθό
 Σν ηειεπηαίν ζνπη ηνπ Κώζηα έζσζε ηελ νκάδα
ηνπ, αθνύ ε κπάια κπήθε ζηα δίρηπα ηνπ
ηεξκαηνθύιαθα. Σν ηειεπηαίν ρηύπεκα ηεο κπάιαο
πξνο ηα δίρηπα.  ηαλ ν Κώζηαο ζνπηάξεη,
ρηππάεη ηε κπάια, θάλεη έλα ζνπη. ♫ ζνπη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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ζνπη ----------------------------------------------------- ζνθόο--

α
β
 Λέκε ζε θάπνηνλ «νπη!», όηαλ ζέινπκε λα θάλεη
εζπρία.  εζπρία, ηζηκνπδηά, ζησπή, άρλα ♫ ζνπη γ
δ
ζνπηάξσ ξήκα (ζνύηαξα, ζα ζνπηάξσ)  ζνπη
ε
δ
ζνπηδνπθάθη [ην] νπζηαζηηθό (ζνπηδνπθάθηα)
 Σα ζνπηδνπθάθηα είλαη καθξόζηελα θεθηεδάθηα
ε
ζπλήζσο κε θόθθηλε ζάιηζα. ♫ ζνπ-ηδνπ-θά-θη
ζ
η
ζνθέξ [ν], ζνθεξίλα [ε] νπζηαζηηθό (ζνθέξ,
θ
ζνθεξίλεο)
 Ζ δνπιεηά ηνπ ζνθέξ είλαη λα νδεγεί απηνθίλεηα. ι
 Ο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο πνπ δνπιεύεη ε θπξία
Μαξγαξίηα έξρεηαη κ‟ έλα απηνθίλεην πνπ ην νδεγεί κ
ζνθέξ.  νδεγόο ♫ ζν-θέξ
λ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
μ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ν
ζνθία [ε] νπζηαζηηθό (ζνθίεο)  ζνθόο
π
ξ
ζνθίηα [ε] νπζηαζηηθό (ζνθίηεο)
ζ
 Ζ ζνθίηα είλαη έλα κηθξό δσκάηην θάησ από ηε
ζθεπή ελόο ζπηηηνύ. ♫ ζν-θί-ηα
η
π
ζνθόο, ζνθή, ζνθό επίζεην (ζνθνί, ζνθέο,
θ
ζνθά)
ρ
 νθό ιέκε θάπνηνλ πνπ έρεη πνιιέο γλώζεηο θαη
μέξεη πνιιά πξάγκαηα.
ς
 Ο Ίγθιη πήξε κία ζνθή απόθαζε. Να δηαβάζεη
σ
πεξηζζόηεξν γηα λα κάζεη ηέιεηα ηα ειιεληθά. Πήξε

ζνπη επηθώλεκα
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--- ζπαγγέηη---------------------------------------------- ζπάδσ
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κία ζσζηή απόθαζε.  ηαλ θάπνηνο είλαη ζνθόο,
έρεη ζνθία, ζθέθηεηαη ζνθά. ♫ ζν-θόο
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ζπάδσ θαη ζπάσ ξήκα (έζπαζα, ζα ζπάζσ)

ζπαγγέηη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζπαγγέηη είλαη ε ηηαιηθή ιέμε γηα
ηα ιεπηά καθαξόληα. ♫ ζπαγ-γέ-ηη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζπαγγνξακκέλνο, ζπαγγνξακκέλε,
ζπαγγνξακκέλν επίζεην (ζπαγγνξακκέλνη,
ζπαγγνξακκέλεο, ζπαγγνξακκέλα)  ζπάγγνο

ζπάγγνο [ν] νπζηαζηηθό (ζπάγγνη)

 Ο ζπάγγνο είλαη έλα πνιύ ιεπηό ζθνηλί.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ζπάγγνο, όηαλ είλαη πνιύ
ηζηγθνύλεο.  ηζηθνύηεο, ηζηγθνύλεο,
ζπαγγνξακκέλνο  αλνηρηνρέξεο
 ηαλ θάπνηνο είλαη ζπαγγνξακκέλνο, είλαη πνιύ
ηζηγθνύλεο. ♫ ζπάγ-γνο

ζπαδνθεθαιηά [ε] νπζηαζηηθό (ζπαδνθεθαιηέο)
 ζπάδσ

 Ο Κώζηαο έξημε ην αγαπεκέλν βάδν ηεο θπξίαο
Μαξγαξίηαο θαη ην έζπαζε. Γειαδή ην έθαλε
θνκκάηηα. Σν βάδν έζπαζε κε ζόξπβν θαη ηα
θνκκάηηα ηνπ πεηάρηεθαλ παληνύ.
 Ζ Αζελά θόληεςε λα ζπάζεη ην πόδη ηεο, όηαλ
έπεζε από ην πνδήιαην. Κόληεςε λα ην ρηππήζεη
ζνβαξά.
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ζπαζί --------------------------------------------- ζπαξηαξώ--
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ζπαζί [ην] νπζηαζηηθό (ζπαζηά)
 Σν ζπαζί είλαη έλα καθξύ όπιν ζε ζρήκα
ζ
καραηξηνύ.  μίθνο
η
 Ο ζείνο Σάθεο είλαη άλζξσπνο ζπαζί θη ό,ηη έρεη
θ
θεξδίζεη, ην έρεη θεξδίζεη κε ην ζπαζί ηνπ. Γε ιέεη
ι
ςέκαηα θη έρεη πεηύρεη ζηε δσή κε ηελ αμία ηνπ.
♫ ζπα-ζί  „παξακύζηα‟
κ
λ
ζπαλάθη [ην] νπζηαζηηθό (ζπαλάθηα)
 Σν ζπαλάθη είλαη έλα ιαραληθό κε πιαηηά, ζθνύξα μ
πξάζηλα θύιια.  ζπαλαθόπηηα, ζπαλαθόξπδν
ν
♫ ζπα-λά-θη
π
ξ
ζπάληνο, ζπάληα, ζπάλην επίζεην (ζπάληνη,
ζπάληεο, ζπάληα)
ζ
 Σα λεύξα ηεο Αζελάο έζπαζαλ, πνπ δελ
κπνξνύζε λα βξεη ηε Ρνδαιία. Μεηά όκσο έζπαζε
ην θεθάιη ηεο γηα λα ζθεθηεί πνύ ζα κπνξνύζε λα
είλαη. Φνβήζεθε κήπσο ηελ πεηξάμεη θαλείο γηα λα
ζπάζεη πιάθα.  Σν πξόβιεκα κε ηε Ρνδαιία είλαη
κία ζπαδνθεθαιηά γηα ηελ Αζελά. Γελ κπνξνύζε λα
ην ιύζεη. ζπάζηκν ♫ ζπά-δσ

 ηαλ θάηη είλαη ζπάλην, ππάξρεη ζε κηθξό αξηζκό,
γίλεηαη ιίγεο θνξέο ή ην βξίζθνπκε δύζθνια.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο θάλεη ζπιινγή από ζπάληα
παιηά λνκίζκαηα πνπ δελ θπθινθνξνύλ πηα.
 ζπρλόο ♫ ζπά-λη-νο

ζπαξηαξώ θαη ζπαξηαξάσ ξήκα (ζπαξηάξεζα,
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνλ ηνλ έρνπλ ζπάζεη ζην μύιν;
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--- ζπαζίθιαο ----------------------------------------- ζπέξλσ
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ζα ζπαξηαξήζσ)
 Έλα ςάξη ζπαξηαξάεη, όηαλ είλαη έμσ από ην
λεξό. Σηλάδεηαη από εδώ θη από εθεί πξηλ πεζάλεη.
 Ζ Διέλε άθνπζε ην αζηείν ηνπ Νίθνπ θαη
ζπαξηαξάεη από ηα γέιηα. Υηππηέηαη από ηα γέιηα.
♫ ζπαξ-ηα-ξώ

θ
ρ
ς
σ

ζπέξλσ ξήκα (έζπεηξα, ζα ζπείξσ)

ζπαζίθιαο [ν], ζπαζίθια [ε] νπζηαζηηθό
(ζπαζίθιεο)
 ηαλ θάπνηνο δηαβάδεη ζπλέρεηα ρσξίο λα
αζρνιείηαη θαη κε άιια πξάγκαηα, ηνλ θνξντδεύνπκε
θαη ηνλ ιέκε ζπαζίθια. ♫ ζπα-ζί-θιαο

ζπαηάιε [ε] νπζηαζηηθό (ζπαηάιεο)  ζπαηαιώ
ζπάηαινο, ζπάηαιε, ζπάηαιν επίζεην (ζπάηαινη,
ζπάηαιεο, ζπάηαια)  ζπαηαιώ

ζπαηαιώ θαη ζπαηαιάσ, ζπαηαιηέκαη

ξήκα (ζπαηάιεζα, ζα ζπαηαιήζσ)
 ηαλ ζπαηαιάο θάηη, ην μνδεύεηο ρσξίο κέηξν θαη
άζθνπα.  «Αλ ζπαηαιάο έηζη ην λεξό, ζα
πιεξώζνπκε πνιιά» είπε ν θύξηνο Μηράιεο ζηε
ζεία ηνπ.  «Δίζαη πνιύ ζπάηαιε, ζεία!»
η ζπκπιήξσζε θαη θάλεηο κεγάιε ζπαηάιε λεξνύ»
π ζπλέρηζε. ♫ ζπα-ηα-ιώ
 ηαλ ν γεσξγόο ζπέξλεη ηε γε, ζθνξπίδεη ζην
έδαθνο ζπόξνπο γηα λα θπηξώζνπλ θπηά.  Ο
ζείνο Αιέθνο ζπέξλεη θάζε ρξόλν ην ρσξάθη ηνπ
κε ζηηάξη.  ζεξίδσ
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ζπέζηαι ------------------------------------------------- ζπίζα- «ηακάηα λα ζπέξλεηο ηα πξάγκαηά ζνπ από εδώ
θη από εθεί!» θώλαμε ε ζεία Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά.
ηακάηα λα ηα ζθνξπάο.  Ο ζπόξνο είλαη ην
κηθξό θνπθνύηζη πνπ ζπέξλνπκε γηα λα θπηξώζεη
έλα θπηό. Σα ζπόξηα είλαη νη κηθξνί ζπόξνη πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζην πεπόλη, ην θνινθύζη θαη ην
θαξπνύδη. ♫ ζπέξ-λσ

ζπέζηαι επίζεην
 Σν θόξεκα πνπ αγόξαζε ε ζεία Καηεξίλα ήηαλ
ζηελ αξρή πνιύ αθξηβό αιιά ε πσιήηξηα ηεο έθαλε
κία ζπέζηαι ηηκή: ηεο έθνςε 60 επξώ. Σεο έθαλε κία
ηδηαίηεξε, κία πνιύ θαιή ηηκή. ♫ ζπέ-ζηαι
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζπήιαην [ην] νπζηαζηηθό (ζπήιαηα)

 Σν ζπήιαην είλαη κία κεγάιε ζπειηά κε πνιιέο
θπζηθέο νκνξθηέο. Δίλαη αμηνζέαην, δειαδή ν
θόζκνο πεγαίλεη λα ην επηζθεθηεί. ♫ ζπή-ιαη-ν

ζπειηά [ε] νπζηαζηηθό (ζπειηέο)

 Ζ ζπειηά είλαη κία πνιύ κεγάιε
ηξύπα ζηελ πιαγηά ελόο βνπλνύ ή
κέζα ζε βξάρηα. ♫ ζπε-ιηά
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η
π
ζπίζα [ε] νπζηαζηηθό (ζπίζεο)
θ
 Από ην αλακκέλν ηδάθη ηνπ ζείνπ Σάθε
ρ
πεηάγνληαλ ζπίζεο θσηηάο.
ς
- Πόηε ιέκε ζε θάπνηνλ λα κε θπηξώλεη εθεί πνπ δελ
σ
ηνλ ζπέξλνπλ;
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--- ζπίξην --------------------------------------------------- ζπνξ
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 πίζα είλαη θαη κία ιάκςε ειεθηξηζκνύ, όηαλ δύν
θαιώδηα ελώλνληαη. ♫ ζπί-ζα
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ζπηηνλνηθνθύξεο [ν] ζπηηνλνηθνθπξά [ε]

ζπίξην [ην] νπζηαζηηθό (ζπίξηα)

 Σν ζπίξην είλαη έλα κηθξό θαη ιεπηό θνκκάηη
μύινπ. Αλάβεη όηαλ ηξίβνπκε ηε κία άθξε ηνπ.
 Ζ ζεία Καηεξίλα άλαςε ηα θεξηά κε ηα ζπίξηα,
επεηδή δελ είρε αλαπηήξα.  ζπηξηόμπιν
 Σν ζπηξηόθνπην είλαη
ην ράξηηλν θνπηί πνπ έρεη
κέζα ηνπ ζπίξηα. ♫ ζπίξ-ην

ζπίηη [ην] νπζηαζηηθό (ζπίηηα)
 Σν ζπίηη ζνπ είλαη ην θηίξην όπνπ κέλεηο. Δθεί
πεξλάο ηνλ ρξόλν ζνπ, θάζεζαη θαη θνηκάζαη.
 Σν ζπίηη ηνπ θπξίνπ Μηράιε είλαη κνλνθαηνηθία,
ελώ ην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Γηάλλε είλαη έλα δηακέξηζκα
ζε πνιπθαηνηθία.  νηθία, νίθνο, θαηνηθία, ζπηηηθό
 Ζ ζεία Έιιε πξνηηκάεη λα θηηάρλεη ζπηηηθό
θαγεηό. Δίλαη θαη ζπηηόγαηα θαη θαιή
ζπηηνλνηθνθπξά. Φξνληίδεη κε κεγάιε αγάπε ην
ζπηηηθό ηεο. ♫ ζπί-ηη  „ην ζπίηη‟

νπζηαζηηθό (ζπηηνλνηθνθύξεδεο, ζπηηνλνηθνθπξέο)
 ζπίηη

ζπνξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζπνξ είλαη έλα άζιεκα.  - Με πνην ζπνξ
αζρνιείζαη; ξώηεζε ν Ίγθιη ηνλ Κώζηα.
- Με ην πνδόζθαηξν, απάληεζε εθείλνο.
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------------------------------------------------------------ ην ζπίηη --

ζθεπή από
θεξακίδηα

παξάζπξν

δέληξν

ηνίρνο
κπαιθόλη

ζσιήλαο

πόξηα
ηδάκη
πόκνιν
βαξέιη
γιάζηξα

θαηώθιη
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--- ζπόξη-------------------------------------------- ζπνπδαίνο
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 (ζαλ επίζεην) Ο θύξηνο Γηάλλεο θόξεζε ηα ζπνξ
ξνύρα ηνπ, γηαηί ζήκεξα ζα πάεη εθδξνκή. Φόξεζε
θαζεκεξηλά, άλεηα ξνύρα. ♫ ζπνξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζπόξη [ην] νπζηαζηηθό (ζπόξηα)  ζπέξλσ
ζπόξνο [ν] νπζηαζηηθό (ζπόξνη)  ζπέξλσ
ζπνπδάδσ ξήκα (ζπνύδαζα, ζα ζπνπδάζσ)

 ηαλ ζπνπδάδεηο, κειεηάο θαη καζαίλεηο κία
επηζηήκε.  Ζ Αζελά ζέιεη λα ζπνπδάζεη
δσγξάθνο ζηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ. Θέιεη λα
ζπνπδάζεη δσγξαθηθή.
 ηαλ νη γνλείο ζπνπδάδνπλ ηα παηδηά ηνπο, ηνπο
πιεξώλνπλ ηα έμνδα γηα λα πάλε ζην
Παλεπηζηήκην.  Ο Ζ Αζελά ζέιεη λα γίλεη
ζπνπδάζηξηα ζηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ.
 θνηηήηξηα Θέιεη λα θάλεη εθεί ηηο ζπνπδέο ηεο.
♫ ζπνπ-δά-δσ

ζπνπδαίνο, ζπνπδαία, ζπνπδαίν επίζεην

(ζπνπδαίνη, ζπνπδαίεο, ζπνπδαία)
 Ζ ζεία Καηεξίλα είλαη ζπνπδαία δσγξάθνο. Δίλαη
πνιύ θαιή δσγξάθνο, ζεκαληηθή ζηε δνπιεηά ηεο.
 ζεκαληηθόο, αμηόινγνο, εμαίξεηνο, πεξίθεκνο
 αζήκαληνο
 Ζ Αζελά είπε ζηελ Διέλε κία ζπνπδαία είδεζε:
«Δπηηέινπο ε Ρνδαιία βξέζεθε θαη είλαη θαιά!» Σεο
είπε κία ζνβαξή θαη ζεκαληηθή γηα εθείλε είδεζε.
♫ ζπνπ-δαί-νο
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ζπνπδαζηήο -------------------------------------ζπξώρλσ--

ζπνπδαζηήο [ν], ζπνπδάζηξηα, [ε] νπζηαζηηθό
(ζπνπδαζηέο, ζπνπδάζηξηεο)  ζπνπδάδσ

ζπνπδέο [νη] νπζηαζηηθό  ζπνπδάδσ
ζπνπξγίηη [ην] θαη ζπνπξγίηεο [ν] νπζηαζηηθό

(ζπνπξγίηηα θαη ζπνπξγίηεο)
 Σν ζπνπξγίηη είλαη έλα πνπιί κε κηθξό ζώκα θαη
γθξίδν ή θαθέ ρξώκα. Σν βξίζθνπκε
ζπρλά ζηνπο θήπνπο ησλ ζπηηηώλ θαη
ηξώεη έληνκα θαη δεκεηξηαθά.
♫ ζπνπξ-γί-ηη

ζπξέη [ην] νπζηαζηηθό)
 Σα απνζκεηηθά, ηα αξώκαηα, πνιιά θαιιπληηθά
αιιά θαη ηα εληνκνθηόλα είλαη ζε ζπξέη.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θνύλεζε ην ζπξέη
δπλαηά θαη ςέθαζε κε ιαθ ηα ρηεληζκέλα
καιιηά ηεο. ♫ ζπξέ-η
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ζπξώρλσ, ζπξώρλνκαη ξήκα (έζπξσμα, ζα

ζπξώμσ)
 ηαλ ζπξώρλεηο θάπνηνλ, ηνλ πηέδεηο θαη ηνλ
κεηαθηλείο κε βία.  Ο θύξηνο Μηράιεο ζπκώλεη θαη
θσλάδεη δπλαηά, όηαλ ηνλ ζπξώρλνπλ
ζην ιεσθνξείν.  ζθνπληώ
 Ζ αλάγθε γηα ρξήκαηα
έζπξσμε ηνπο θιέθηεο λα κπνπλ
ζην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε.
 παξαζέξλσ  ζπξώμηκν ♫ ζπξώ-ρλσ
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--- ζππξί ----------------------------------------------- ζηαγόλα
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ζππξί [ην] νπζηαζηηθό (ζππξηά)
 Ζ Αζελά έρεη αλεκνβινγηά θαη γέκηζε
ζππξηά. «Μελ ηα μύζεηο» ηεο είπε ν γηαηξόο
«γηαηί ζα ζνπ κείλνπλ ζεκάδηα».  κπηκπίθη
 ππξί ιέκε θαη ηνλ ζπόξν ησλ θπηώλ.  Ο ζείνο
Αιέθνο έδσζε κεξηθά ζππξηά ζηηάξη ζηνλ Πηηζηθόθν.
 θόθθνο  Ζ Αιίθε έμπζε ην ζππξάθη ηεο, θη απηό
έηξεμε αίκα. «Δίζαη ζππξηάξα!» ηελ πείξαμε ν ζείνο
Σάθεο. ηε ζεία Έιιε αξέζεη ην ζππξσηό ξύδη
πνπ δελ είλαη πνιύ βξαζκέλν. ♫ ζππ-ξί

ζππξηάξεο, ζππξηάξα, ζππξηάξηθν επίζεην

(ζππξηάξεδεο, ζππξηάξεο, ζππξηάξηθα)  ζππξί

ζηάβινο [ν] νπζηαζηηθό (ζηάβινη)

 ηάβιν ιέκε έλα κέξνο κε ζηέγε όπνπ κέλνπλ η‟
άινγα, ηα βόδηα θαη νη αγειάδεο, όηαλ δε βόζθνπλ
έμσ.
 «Σν δσκάηηό ζνπ έρεη γίλεη ζηάβινο!» θώλαμε ε
θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ Κώζηα. «Να ην θαζαξίζεηο
γξήγνξα!» Δίλαη βξόκηθν θαη αθαηάζηαην.  αρνύξη
♫ ζηά-βινο

ζηαγόλα [ε] νπζηαζηηθό (ζηαγόλεο)

 Ζ ζηαγόλα είλαη κία κηθξή πνζόηεηα πγξνύ κε
ζηξνγγπιό ζρήκα.  Μόιηο μεθίλεζαλ λα πέθηνπλ
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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ζηάδην ----------------------------------------------ζηαζεξόο -νη πξώηεο ζηαγόλεο βξνρήο, ε Αζελά
έηξεμε ζην ζπίηη.  ζηάια, ζηαιαγκαηηά
 ζηάδσ ♫ ζηα-γό-λα

ζηάδην [ην] νπζηαζηηθό (ζηάδηα)

 Σν ζηάδην είλαη έλα κεγάιν γήπεδν.
 - ε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε Αζελά ζηε
δσγξαθηθή; ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα ηε ζεία
Καηεξίλα.
- ε θαιό ζηάδην, απάληεζε εθείλε. Έρεη κάζεη λα
ζρεδηάδεη θαη λα ζπλδπάδεη ηα ρξώκαηα.  θάζε
♫ ζηά-δη-ν

ζηάδσ ξήκα (έζηαμα, ζα ζηάμσ)

 ηαλ έλα πγξό ζηάδεη, ρύλεηαη ζηαγόλα ζηαγόλα.
 Σα κάηηα ηεο Αζελάο έζηαδαλ δάθξπα, όηαλ
ζθεθηόηαλ ηε Ρνδαιία.  ζηαιάδσ
 Λέκε όηη ην ζηόκα ζνπ ζηάδεη κέιη, όηαλ κηιάο
όκνξθα θαη γιπθά γηα θάπνηνλ.
ηαλ ζ‟ αγαπνύλ θαη ζε θξνληίδνπλ πνιύ,
ιέκε όηη ζ‟ έρνπλ κε ζηάμεη θαη κε βξέμεη.
 ζηαγόλα, ζηάμηκν ♫ ζηά-δσ

ζηαζεξόο, ζηαζεξή, ζηαζεξό επίζεην (ζηαζεξνί,
ζηαζεξέο, ζηαζεξά)
 «Ο θαηξόο ζα κείλεη ζηαζεξόο θαη ηηο άιιεο
κέξεο» είπε ν ζείνο Σάθεο. Θα κείλεη ν ίδηνο, δε ζ‟
αιιάμεη θαζόινπ.  ακεηαθίλεηνο, ακεηάβιεηνο
 αζηαζήο
 «Κώζηα, θξάηα ηε ζθάια ζηαζεξή γηα λ‟ αλέβσ
ζην παηάξη» είπε ε Αζελά. «Να κελ θνπληέηαη
θαζόινπ, έηζη»; ♫ ζηα-ζε-ξόο
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--- ζηαζκόο ------------------------------------------ ζηακαηώ
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ζηαζκόο [ν] νπζηαζηηθό (ζηαζκνί)

 Ο ζηαζκόο είλαη ν θιεηζηόο ρώξνο όπνπ θηάλνπλ
ή απ‟ όπνπ θεύγνπλ ηα ηξέλα θαη ηα ιεσθνξεία.
ηαζκό ιέκε θαη ηνλ ρώξν όπνπ ζηακαηά γηα ιίγν
ην κεηξό γηα λα θαηεβάζεη ή λα πάξεη επηβάηεο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα αθνύεη παιηά ειιεληθά
ηξαγνύδηα ζηνλ αγαπεκέλν ηεο ξαδηνθσληθό
ζηαζκό.
 Ζ ζεία Καηεξίλα ζθέθηεηαη λ‟ αθήλεη ην κσξό ηεο
ζηνλ παηδηθό ζηαζκό, κόιηο κεγαιώζεη αξθεηά γηα
λα κπνξεί λα δνπιεύεη. ♫ ζηαζ-κόο

ζηάια [ε] νπζηαζηηθό (ζηάιεο)
 Ο Κώζηαο είδε από ην παξάζπξν ηηο πξώηεο
ζηάιεο ηεο βξνρήο πνπ άξρηζαλ λα πέθηνπλ.
 ζηαγόλα
 «Ρίμε κία ζηάια ιάδη ζηε ζαιάηα, Αζελά!» είπε ν
θύξηνο Γηάλλεο. Ληγάθη ιάδη.  ζηαιαγκαηηά, ζηαιηά
 Γελ έρεη ζηάια ιάδη ε ζαιάηα! Γελ έρεη θαζόινπ.
 ζηαιαγκαηηά, ζηαιηά, ζηαιάδσ ♫ ζηά-ια

ζηαιαγκαηηά [ε] νπζηαζηηθό (ζηαιαγκαηηέο)
 ζηάια

ζηαιηά [ε] νπζηαζηηθό  ζηάια
ζηακαηώ θαη ζηακαηάσ ξήκα (ζηακάηεζα, ζα
ζηακαηήζσ)
 Ζ Αζελά ζηακάηεζε λα δηαβάδεη θη άξρηζε λα
ςάρλεη ηε Ρνδαιία. Γε ζπλέρηζε ην δηάβαζκα.
 Ο θύξηνο Μηράιεο ήηαλ ζπκσκέλνο. Σν
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ζηάκλα -------------------------------------------------- ζηάζε--

α
β
γ
δ
ε
ζηάκλα [ε] νπζηαζηηθό (ζηάκλεο)
δ
 Σα παιηά ρξόληα θνπβαινύζαλ λεξό κ‟
ε
έλα πήιηλν δνρείν, ηε ζηάκλα.  ζηακλί
♫ ζηά-κλα
ζ
η
ζηάλε [ε] νπζηαζηηθό (ζηάλεο)
θ
 Ζ ζηάλε είλαη έλα κέξνο κε θξάρηε γύξσ ηνπ γηα
λα κέλνπλ ηα πξόβαηα ηε λύρηα.  καληξί ♫ ζηά-λε ι
κ
ζηαξ [ν], [ε] νπζηαζηηθό)
λ
 ηαξ ιέκε ηνλ δηάζεκν θαιιηηέρλε ηεο
ηειεόξαζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο κνπζηθήο. μ
 αζηέξαο, αζηέξη ♫ ζηαξ
ν
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
π
πιεζπληηθό αξηζκό.
ξ
ζηάξη [ην] νπζηαζηηθό (ζηάξηα)  ζηηάξη
ζ
απηνθίλεηό ηνπ ράιαζε θαη ζηακάηεζε ζηε κέζε
ηνπ δξόκνπ. Γελ πξνρσξνύζε πηα. Λίγν αξγόηεξα
ην έθηηαμε θαη πήγε λα θύγεη αιιά ηνλ ζηακάηεζε
έλαο ηξνρνλόκνο.  παύσ  ζπλερίδσ
 ζηακάηεκα ♫ ζηα-κα-ηώ

ζηάζε [ε] νπζηαζηηθό (ζηάζεηο)

η
 ηαλ ην ιεσθνξείν θάλεη ζηάζε, ζηακαηάεη γηα
π
λα θαηέβεη ν θόζκνο. ηάζε ιέκε θαη ην κέξνο όπνπ
θ
ζηακαηά γηα ιίγν ην ιεσθνξείν, ην ηξέλν θαη ην
ρ
κεηξό.
 «ηαλ ιέκε ηνλ εζληθό ύκλν, πξέπεη λα είκαζηε ζε ς
όξζηα ζηάζε!» είπε ν ζείνο Σάθεο ζηελ Αζελά. Να
σ
ζηεθόκαζηε όξζηνη.  Ζ θαηάζηαζε κε ηε Ρνδαιία
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--- ζηάζηκνο ------------------------------------------ ζηαπξόο
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είλαη ζηάζηκε: δελ έρεη βξεζεί αθόκε. Δίλαη ίδηα, δελ
άιιαμε. ♫ ζηά-ζε

ζηάζηκνο, ζηάζηκε, ζηάζηκν επίζεην (ζηάζηκνη,
ζηάζηκεο, ζηάζηκα)  ζηάζε

ζηαπξνδξόκη [ην] νπζηαζηηθό (ζηαπξνδξόκηα)
 ην ζηαπξνδξόκη ζπλαληηνύληαη δύν ή
πεξηζζόηεξνη δξόκνη.  δηαζηαύξσζε
 ζηαπξόο ♫ ζηαπ-ξν-δξό-κη

ζηαπξόιεμν [ην] νπζηαζηηθό (ζηαπξόιεμα)

 Σν ζηαπξόιεμν είλαη έλα παηρλίδη όπνπ ςάρλεηο
λα βξεηο ιέμεηο απαληώληαο ζε
εξσηήζεηο. Σηο απαληήζεηο ηηο γξάθεηο
ζε νξηδόληηα θαη θάζεηα ηεηξάγσλα.
 ζηαπξόο ♫ ζηαπ-ξό-ιε-μν

ζηαπξόο [ν] νπζηαζηηθό (ζηαπξνί)

 Ο ζηαπξόο είλαη ην ηεξό ζύκβνιν ησλ
Υξηζηηαλώλ.
 Ο Υξηζηόο πέζαλε πάλσ ζηνλ ζηαπξό.
 ηαπξό ιέκε θαη θαζεηί πνπ έρεη ζρήκα ζηαπξνύ.
 Ζ ζεία Καηεξίλα θόξεζε ζην κσξό ηεο έλαλ
ρξπζό ζηαπξό. Έλα θόζκεκα ζε ζρήκα ζηαπξνύ.
Ζ θπξία Μαξγαξίηα ζεκεηώλεη θάζε βδνκάδα ζηελ
εθεκεξίδα κ‟ έλαλ ζηαπξό ηα έξγα πνπ ζέιεη λα δεη.
Βάδεη κε ην ζηηιό ηεο έλα ζεκάδη πνπ κνηάδεη κε
ζηαπξό δίπια ζηα έξγα.  Ο Υξηζηόο ζηαπξώζεθε
ζηνλ ζηαπξό. ζηαπξνδξόκη ♫ ζηαπ-ξόο
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ζηαπξώλσ ------------------------------------------ ζηεγλόο --

α
β
ζηαπξώζσ)  ζηαπξόο
γ
ζηαθίδα [ε] νπζηαζηηθό (ζηαθίδεο)
δ
 Ζ ζηαθίδα είλαη ξώγα από ζηαθύιη πνπ ηελ
ε
έρνπκε μεξάλεη. ♫ ζηα-θί-δα
δ
ζηαθύιη [ην] νπζηαζηηθό (ζηαθύιηα)
ε
 Σν ζηαθύιη είλαη ην πξάζηλν, θίηξηλν ή κνβ
ζ
θξνύην πνπ κεγαιώλεη πάλσ ζε ηζακπηά. Δίλαη ν
η
θαξπόο ηνπ ακπειηνύ. Από ην ζηαθύιη βγαίλεη ην
θξαζί. ♫ ζηα-θύ-ιη Γεο ηζακπί, ακπέιη
θ
ι
ζηάρηε [ε] νπζηαζηηθό (ζηάρηεο)
 Ζ ζηάρηε είλαη ε γθξίδα ζθόλε πνπ απνκέλεη από κ
θακέλα μύια ή από θάξβνπλα.  ην ζηαρηνδνρείν λ
ξίρλεη θαλείο ηε ζηάρηε από ην ηζηγάξν ηνπ.
μ
♫ ζηά-ρηε
ν
ζηαρηνδνρείν [ην] νπζηαζηηθό (ζηαρηνδνρεία)
π
 ζηάρηε
ξ
ζ
ζηέγε [ε] νπζηαζηηθό (ζηέγεο)

ζηαπξώλσ, ζηαπξώλνκαη ξήκα (ζηαύξσζα, ζα

 Ζ ζηέγε είλαη ην πιαγηαζηό ζθέπαζκα πνπ έρνπλ
ζηελ θνξπθή ηνπο ηα ζπίηηα. Πάλσ ζηε ζηέγε
βάδνπκε θεξακίδηα.  ζθεπή ♫ ζηέ-γε
Γεο θεξακίδη

ζηεγλόο, ζηεγλή, ζηεγλό επίζεην (ζηεγλνί,

ζηεγλέο, ζηεγλά)
 ηαλ θάηη είλαη ζηεγλό, δελ έρεη πγξαζία ή λεξό
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--- ζηεγλώλσ------------------------------------------ ζηέιλσ
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επάλσ ηνπ.  «Πήγαηλε γξήγνξα θαη θόξεζε
ζηεγλά ξνύρα» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά
πνπ ήξζε κνύζθεκα από ηε βξνρή.  πγξόο,
βξεγκέλνο  «Κη άθεζε ηα ξνύρα ζνπ ζην
θαινξηθέξ γηα λα ζηεγλώζνπλ» ζπλέρηζε.
♫ ζηε-γλόο

ζηεγλώλσ ξήκα (ζηέγλσζα, ζα ζηεγλώζσ)
 ζηεγλόο

ζηέθα [ε] νπζηαζηηθό (ζηέθεο)

 Ζ ζηέθα είλαη ην καθξύ ξαβδί πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα παίμνπκε κπηιηάξδν. Μ‟
απηό ρηππάκε ηε κπάια.
 ηέθα ιέκε θαη ην θνθαιάθη πνπ θνξάκε γηα λα
ζπγθξαηνύκε ηα καιιηά καο.
 Λέκε πσο θάπνηνο είλαη ζηέθα, όηαλ είλαη πνιύ
αδύλαηνο. ♫ ζηέ-θα

ζηέθνκαη ξήκα (ζηάζεθα, ζα ζηαζώ)

 «Με ζηέθεζαη ζηηγκή! Σξέμε λα πξνιάβνπκε ην
ζρνιηθό, γηαηί έρνπκε αξγήζεη» θώλαμε ε Αζελά
ζηνλ Κώζηα. Με ζηακαηάο, ζπλέρηζε λα πξνρσξάο!
 ηαλ ζηέθεζαη, είζαη όξζηνο.  Ζ ζεία Καηεξίλα
η θαη ν ζείνο ηακάηεο ζηάζεθαλ πνιιή ώξα ζηελ
π νπξά γηα λα κπνύλε ζην ζηλεκά.
 Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε ηνπ έρεη ζηαζεί πνιιέο
θ θνξέο ζηε δσή ηνπ. Σνλ έρεη βνεζήζεη. ♫ ζηέ-θν-καη

ρ
ς ζηέιλσ ξήκα (έζηεηια, ζα ζηείισ)
 ηαλ ζηέιλεηο έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ, ην δίλεηο
σ ζην ηαρπδξνκείν γηα λα πάεη εθεί πνπ ζέιεηο.
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ζηέκκα ---------------------------------------------- ζηελεύσ- ηαρπδξνκώ
 Ο Κώζηαο έζηεηιε ηελ κπάια ζηα δίρηπα ηεο
αληίπαιεο νκάδαο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έζηεηιε ηνλ Κώζηα ζην
ζνππεξκάξθεη λα πάξεη καθαξόληα. Σνπ είπε λα
πάεη εθεί.  απνζηνιέαο ♫ ζηέι-λσ

ζηέκκα [ην] νπζηαζηηθό (ζηέκκαηα)

 Σν ζηέκκα είλαη ην θόζκεκα πνπ θνξνύλ ζην
θεθάιη ηνπο νη βαζηιηάδεο θαη νη βαζίιηζζεο.
♫ ζηέκ-κα  „ηα παξακύζηα‟

ζηελαρώξηα [ε] νπζηαζηηθό (ζηελαρώξηεο)
 ζηελαρσξώ

ζηελαρσξώ, ζηελαρσξηέκαη ξήκα

(ζηελαρώξεζα, ζα ζηελαρσξήζσ)
 ηαλ ζηελαρσξείο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα
ιππάηαη. ηαλ ζηελαρσξηέζαη γηα θάηη, ιππάζαη.
 Ο Κώζηαο ζηελαρσξηέηαη πνπ ρηύπεζε ην πόδη
ηνπ θαη δελ κπνξεί λα παίμεη πνδόζθαηξν. Σν
ρηύπεκα ηνλ ζηελαρσξεί.  ζιίβσ, ιππώ
 επραξηζηώ  Ζ Αζελά ληώζεη ζηελαρώξηα ρσξίο
ηε Ρνδαιία. ♫ ζηε-λα-ρσ-ξώ

ζηελεύσ ξήκα (ζηέλεςα, ζα ζηελέςσ)  ζηελόο
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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--- ζηελνθέθαινο ------------------------ ζηεξενθσληθό
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ζηελνθέθαινο, ζηελνθέθαιε, ζηελνθέθαιν
επίζεην (ζηελνθέθαινη, ζηελνθέθαιεο,
ζηελνθέθαια)  ζηελόο

ζηελόο, ζηελή, ζηελό επίζεην (ζηελνί, ζηελέο,

ζηελά)
 ηαλ θάηη είλαη ζηελό, έρεη κηθξό πιάηνο.
 Σν δξνκάθη πνπ νδεγεί ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ
Αιέθνπ είλαη πνιύ ζηελό: κόλν άινγα κπνξνύλ λα
πεξάζνπλ αιιά όρη απηνθίλεηα.  θαξδύο, πιαηύο
 Έλαο ζηελόο ζπγγελήο είλαη έλαο θνληηλόο
ζπγγελήο ζνπ.  ηαλ θάηη ζηελεύεη, γίλεηαη
ζηελό. ηαλ θνξάο θάηη πνιύ ζηελό, ζε ζηελεύεη.
Έλαο ζηελνθέθαινο άλζξσπνο δε ζθέθηεηαη πνιύ
έμππλα νύηε αθνύεη ηε γλώκε ησλ άιισλ.
 ζηελόκαθξνο ♫ ζηε-λόο

ζηελνρσξώ, ζηελνρσξηέκαη ξήκα

(ζηελνρώξεζα, ζα ζηελνρσξήζσ)  ζηελαρσξώ

ζηεξεόο, ζηεξεή, ζηεξεό επίζεην (ζηεξενί,

ζηεξεέο, ζηεξεά)
 ηαλ θάηη είλαη ζηεξεό, δελ είλαη νύηε πγξό,
η όπσο ην λεξό νύηε αέξην, όπσο ν αέξαο. Ζ γε, ην
ραξηί θαη ην μύιν είλαη ζηεξεά. Μπνξνύκε λα ηα
π
πηάζνπκε θη έρνπλ ζρήκα.  ζηεξηά ♫ ζηε-ξε-όο

θ
ρ
ς
σ

ζηεξενθσληθό [ην] νπζηαζηηθό (ζηεξενθσληθά)
 Σν ζηεξενθσληθό είλαη κία ειεθηξηθή ζπζθεπή
πνπ παίδεη θαη γξάθεη κνπζηθή.  ζηέξεν
♫ ζηε-ξε-ν-θσ-λη-θό
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ζηεξεώλσ------------------------------------- ζηεθαλώλσ--

α
β
ζηεξεώζσ)  ζηεξεόο
γ
ζηεξηά [ε] νπζηαζηηθό (ζηεξηέο)
δ
 Ζ ζηεξηά είλαη ην θνκκάηη ηεο γεο πνπ δελ
θαιύπηεηαη από λεξό.  γε  ζάιαζζα ♫ ζηε-ξηά ε
δ
ζηεξώ, ζηεξνύκαη ξήκα (ζηέξεζα, ζα ζηεξήζσ)
ε
 ηαλ ζνπ ζηεξώ θάηη, ζνπ παίξλσ καθξηά θάηη
ζ
πνπ ζνπ αλήθεη θαη πνπ ην έρεηο αλάγθε.
 Οη θιέθηεο ζηέξεζαλ από ηνλ θύξην Γεκήηξε ηα
η
ρξήκαηα απηήο ηεο βδνκάδαο.
θ
 ηαλ ζηεξείζαη θάηη, δελ ην έρεηο.  Ο κπακπάο
ι
ηνπ Ίγθιη δε ζέιεη λα ζηεξεζνύλ ηα παηδηά ηνπ
ηίπνηα, γη‟ απηό δνπιεύεη πάξα πνιύ.
κ
 ζηέξεζε ♫ ζηε-ξώ
λ
μ
ζηεθάλη [ην] νπζηαζηηθό (ζηεθάληα)
 Σν ζηεθάλη είλαη ινπινύδηα θαη
ν
θιαδηά πιεγκέλα ζε ζρήκα θύθινπ.
π
 Λέκε όηη βάδεη θάπνηνο ζηεθάλη, όηαλ
ξ
παληξεύεηαη.  Σνπο Οιπκπηνλίθεο ηνπο
ζηεθάλσζαλ κε ζηεθάλη ειηάο ζηνπο Οιπκπηαθνύο ζ

ζηεξεώλσ, ζηεξεώλνκαη ξήκα (ζηεξέσζα, ζα

Αγώλεο ηεο Αζήλαο ην 2004. ♫ ζηε-θά-λη

ζηεθαλώλσ, ζηεθαλώλνκαη ξήκα (ζηεθάλσζα,
ζα ζηεθαλώζσ)  ζηεθάλη

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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--- ζηεζνζθόπην --------------------------------------- ζηήλσ
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ζηεζνζθόπην [ην] νπζηαζηηθό (ζηεζνζθόπηα)
 ζηήζνο

ζηήζνο [ην] νπζηαζηηθό (ζηήζε θαη ζηήζηα)

 Σν ζηήζνο είλαη ην κπξνζηηλό θαη πάλσ κέξνο
ηνπ ζώκαηνο, αλάκεζα ζην ιαηκό θαη ηε κέζε. Οη
κακάδεο ηαΐδνπλ ηα κσξά ηνπο κε γάια από ην
ζηήζνο ηνπο.  ζηέξλν, βπδί  Ο παηδίαηξνο
εμεηάδεη ην ζηήζνο ζνπ κε ην ζηεζνζθόπην γηα λα
δεη αλ είζαη θξπσκέλνο. ♫ ζηή-ζνο  „ην ζώκα καο‟

ζηήιε [ε] νπζηαζηηθό (ζηήιεο)

 Ζ ζηήιε είλαη κία ζηελόκαθξε πιάθα από πέηξα,
ζηεκέλε όξζηα ζε δεκόζην ρώξν.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έβαιε ηα βηβιία ηεο ζε κία
ζηήιε γηα λα θαζαξίζεη ηε βηβιηνζήθε. Σα έβαιε ζ‟
έλαλ ζσξό πνπ έκνηαδε κε ζηήιε.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα γξάθεη ζπρλά ζηε
ινγνηερληθή ζηήιε ηεο εθεκεξίδαο. ηε ζειίδα ηεο
εθεκεξίδαο πνπ κηιάεη γηα ινγνηερλία. ♫ ζηή-ιε

ζηήλσ, ζηήλνκαη ξήκα (έζηεζα, ζα ζηήζσ)

 ηαλ ζηήλεηο θάηη, ην βάδεηο λα ζηέθεηαη όξζην.
 Ο ζείνο Αιέθνο έζηεζε ηε ζθάια θάησ από ην
δέληξν. Ήζειε λα καδέςεη ειηέο.
 ηαλ ζηήλεηο κία ζθελή, ηε θηηάρλεηο γηα λα
κπεηο κέζα.
 «Γε κνπ αξέζεη θαζόινπ λα κε ζηήλνπλ ζηα
ξαληεβνύ!» είπε ε ζεία Καηεξίλα ζηνλ ζείν ηακάηε
πνπ είρε αξγήζεη.
 ηαλ ζηήλεηο απηί, θξπθαθνύο. ηαλ ζηήλεηο
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ζηεξίδσ -------------------------------------------------- ζηηιό--

α
β
ζηεξίδσ, ζηεξίδνκαη ξήκα (ζηήξημα, ζα ζηεξίμσ) γ
 ηαλ ζηεξίδεηο θάπνηνλ, ηνλ θξαηάο έηζη ώζηε λα
δ
είλαη ζηαζεξόο, λα κελ θνπληέηαη.  Ζ ζεία ηνπ
θπξίνπ Μηράιε έρεη έλα κπαζηνύλη γηα λα
ε
ζηεξίδεηαη όηαλ πνλάεη ην πόδη ηεο.
δ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ζηήξημε ηνλ ζείν Αιέθν, όηαλ
πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε ε
έρεη γηα ζηήξηγκα ην κπαζηνύλη ηεο. ππνζηεξίδσ
ζ
♫ ζηε-ξί-δσ
η
θ
ζηίβνο [ν] νπζηαζηηθό
 Ο ζηίβνο είλαη ην κέξνο ηνπ ζηαδίνπ όπνπ
ι
γίλνληαη ηα αζιήκαηα.
κ
 ηίβν ιέκε θαη η‟ αζιήκαηα πνπ γίλνληαη ζηνλ
ζηίβν όπσο ην ηξέμηκν. ♫ ζηί-βνο  „ηα αζιήκαηα‟ λ
μ
ζηηγκή [ε] νπζηαζηηθό (ζηηγκέο)
ν
 Ζ ζηηγκή είλαη έλα πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.
 «ηάζνπ κία ζηηγκή λα πάξσ ηελ ηζάληα κνπ θαη π
θεύγνπκε!» είπε ε Αζελά ζηελ Αιίθε.
ξ
 ώξα, θαηξόο ♫ ζηηγ-κή
ζ
έλαλ θαβγά, ηνλ αξρίδεηο. ♫ ζηή-λσ

ζηηι [ην] νπζηαζηηθό

 Ο ζείνο Σάθεο ληύλεηαη κε πνιύ κνληέξλν ζηηι.
Έρεη κνληέξλν ηξόπν ληπζίκαηνο. ♫ ζηηι
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζηηιό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζηηιό έρεη κέζα ηνπ κειάλη γηα λα γξάθεηο
93 / 419-420

η
π
θ
ρ
ς
σ

--- ζηηθάδν ----------------------------------------- ζηνίρεκα

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

ζην ραξηί. ♫ ζηη-ιό
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
- Λέκε θαη ν ζηηιόο.

Μία θαζεηίλα κε ζηηιό.

ζηηθάδν [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζηηθάδν είλαη θαγεηό πνπ καγεηξεύεηαη κε
θξέαο θαη θξεκκύδηα. ♫ ζηη-θά-δν

ζηνά [ε] νπζηαζηηθό (ζηνέο)

 Ζ ζηνά είλαη έλα πέξαζκα κε ζηέγε. πλήζσο
ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ ππάξρνπλ καγαδηά. ♫ ζην-ά

ζηνηρεηό [ην] νπζηαζηηθό (ζηνηρεηά)

 Σν ζηνηρεηό είλαη έλα θάληαζκα, έλα μσηηθό όπσο
νη λεξάηδεο.  ηα παξακύζηα όηαλ έλα θάληαζκα
κέλεη ζ‟ έλα ζπίηη θαη ηξηγπξλά κέζα ζηα δσκάηηά
ηνπ θνβίδνληαο ηνλ θόζκν, ην ζηνηρεηώλεη. Σν ζπίηη
είλαη ζηνηρεησκέλν.
♫ ζηνη-ρεηό

ζηνηρείν [ην] νπζηαζηηθό (ζηνηρεία)

 Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ νδήγεζε ηελ
η αζηπλνκία ζηε ζύιιεςε ησλ θιεθηώλ ήηαλ ε
π πεξηγξαθή ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε. Έλα από ηα
θ πξάγκαηα πνπ βνήζεζαλ. ♫ ζηνη-ρεί-ν

ρ ζηνηρεηώλσ ξήκα (ζηνίρεησζα, ζα ζηνηρεηώζσ)
ς  ζηνηρεηό
σ

ζηνίρεκα [ην] νπζηαζηηθό (ζηνηρήκαηα)
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ζηνηρεκαηίδσ -------------------------------------- ζηνιίδη--

α
 Ο Κώζηαο έβαιε ζηνίρεκα κε ηνλ Νίθν γηα ην
απνηέιεζκα ηνπ αγώλα πνδνζθαίξνπ. Ο Κώζηαο
β
είπε πσο ζα ληθήζνπλ, ελώ ν Νίθνο πσο δε ζα
γ
ληθήζνπλ. πνηνο θεξδίζεη ην ζηνίρεκα ζα
πιεξώζεη ζηνλ άιινλ έλα επξώ.  Ο Κώζηαο θαη ν δ
Νίθνο ζηνηρεκάηηζαλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ
ε
αγώλα. ♫ ζηνί-ρε-κα
δ

ζηνηρεκαηίδσ ξήκα (ζηνηρεκάηηζα, ζα
ζηνηρεκαηίζσ)  ζηνίρεκα

ζηνηρίδσ ξήκα (ζηνίρηζα, ζα ζηνηρίζσ)

 «Πόζν ζηνίρηζε απηή ε κπινύδα;»
ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα. Πόζν ηελ αγόξαζεο;
 θνζηίδσ
 Αλ ήμεξεο πόζν ηνπ ζηνηρίδεη ηνπ ζείνπ Αιέθνπ ε
απνπζία ηεο γπλαίθαο ηνπ! Πόζν ηνλ ζηελαρσξεί!
♫ ζηνη-ρί-δσ

ζηνιή [ε] νπζηαζηηθό (ζηνιέο)

 ηαλ νη αζηπλνκηθνί δνπιεύνπλ, θνξνύλ ζηνιή.
Φνξνύλ όινη ηα ίδηα ξνύρα.
 ηνιή είλαη θαη ε θνξεζηά πνπ θνξάο ηηο
Απνθξηέο γηα λα καζθαξεπηείο. ♫ ζην-ιή
 „ζην λνζνθνκείν‟, „ε πόιε‟
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π
ζηνιίδη [ην] νπζηαζηηθό (ζηνιίδηα)
θ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έβαιε ζην δέληξν αζεκέληα
θαη ρξπζά ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα. Σν γέκηζε κε ρ
ς
κπάιεο θαη αγγειάθηα. Ήζειε λα δείρλεη όκνξθν.
σ
- Πνηνη άιινη θνξνύλ ζηνιή;
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--- ζηνιίδσ ---------------------------------------------- ζηόκην
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 ηε ζεία Καηεξίλα δελ αξέζνπλ
θαζόινπ ηα πνιιά ζηνιίδηα. Σα πνιιά
θνζκήκαηα.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
ζηόιηζε ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν.
♫ ζην-ιί-δη
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ζηνκάρη [ην] νπζηαζηηθό (ζηνκάρηα)

ζηνιίδσ, ζηνιίδνκαη ξήκα (ζηόιηζα, ζα ζηνιίζσ)
 ζηνιίδη

ζηόινο [ν] νπζηαζηηθό (ζηόινη)
 ηόιν ιέκε όια ηα εκπνξηθά ή πνιεκηθά πινία
κίαο ρώξαο. ♫ ζηό-ινο

ζηόκα [ην] νπζηαζηηθό (ζηόκαηα)

 Σν ζηόκα ζνπ είλαη ην άλνηγκα πνπ ππάξρεη ζην
θάησ κέξνο ηνπ πξνζώπνπ ζνπ. ηαλ είλαη
θιεηζηό, θαίλνληαη κόλν ηα ρείιε. Με ην ζηόκα
ηξώκε, αλαπλένπκε θαη κηιάκε.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έθηαζε ζην γξαθείν ηνπ κε ηελ
ςπρή ζην ζηόκα. Σελ ηειεπηαία ζηηγκή.
 Από ζηόκα ζε ζηόκα καζεύηεθε όηη θάπνηνη είδαλ
ηε Ρνδαιία λα πεξπαηάεη αδπλαηηζκέλε. Από ηνλ
έλα ζηνλ άιιν. ♫ ζηό-κα  „ην ζώκα καο‟
 Σν ζηνκάρη ζνπ είλαη ην όξγαλν ηνπ ζώκαηόο
ζνπ πνπ ρσλεύεη ην θαγεηό.
 ηαλ δε ζπκπαζείο θάπνηνλ, ιέκε όηη ζνπ θάζεηαη
ζην ζηνκάρη. ♫ ζην-κά-ρη

ζηόκην [ην] νπζηαζηηθό (ζηόκηα)

 Σν ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ είλαη ην άλνηγκά ηνπ.
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ζηνπ -------------------------------------------- ζηξαβόμπιν -♫ ζηό-κη-ν

ζηνπ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ζηνπ είλαη ην ζήκα πνπ απαγνξεύεη ζη‟
απηνθίλεηα λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ δξόκν.
 (ζαλ επηθώλεκα) «ηνπ! Μελ αλάβεηο ηζηγάξν,
ζείε, εδώ απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα!» είπε ε
Αζελά. ηακάηα απηό πνπ θάλεηο. ♫ ζηνπ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

ζηνύληην [ην] νπζηαζηηθό

 ηνύληην ιέκε ην κέξνο όπνπ γπξίδνληαη ηαηλίεο
θαη γίλνληαη εθπνκπέο γηα ηελ ηειεόξαζε θαη ην
ξαδηόθσλν.
 ηνύληην ιέκε θαη ηνλ ρώξν όπνπ δνπιεύεη έλαο
θαιιηηέρλεο.  αηειηέ ♫ ζηνύ-ληη-ν

ζηόρνο [ν] νπζηαζηηθό (ζηόρνη)

 Ο ζηόρνο ζνπ είλαη θάηη πνπ ην ζέιεηο πνιύ θαη
πξνζπαζείο λα ην πεηύρεηο.  Ο ζηόρνο ηνπ
Κώζηα είλαη λα γίλεη έλαο πνιύ θαιόο
πνδνζθαηξηζηήο.  ζθνπόο
 Ο θπλεγόο έβαιε ζηόρν ηνλ ιαγό. Σνλ ζεκάδεπε
γηα λα ηνλ ζθνηώζεη.  ζεκάδη ♫ ζηό-ρνο
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ζηξαβνιαηκηάδσ ξήκα (ζηξαβνιαίκηαζα, ζα
θ
ζηξαβνιαηκηάζσ)  ζηξαβόο
ρ
ζηξαβόμπιν [ην] νπζηαζηηθό (ζηξαβόμπια)
ς
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ζηξαβόμπιν, όηαλ είλαη
αλάπνδνο θαη θαθόο.  ηδηόηξνπνο ♫ ζηξα-βό-μπ-ιν σ
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ζηξαβνπαηώ ξήκα (ζηξαβνπάηεζα, ζα
ζηξαβνπαηήζσ)  ζηξαβόο

ζηξαβόο, ζηξαβή, ζηξαβό επίζεην (ζηξαβνί,

ζηξαβέο, ζηξαβά)
 ηαλ θάπνηνο ηξαβάεη ζηξαβέο γξακκέο κε ην
κνιύβη ηνπ, ηξαβάεη γξακκέο πνπ δελ είλαη ίζηεο
αιιά ινμέο.
 «Μα, θαιά, δε βιέπεηο κπξνζηά ζνπ; ηξαβόο
είζαη;» θώλαμε ν Νίθνο ζηελ Αζελά πνπ έπεζε θαηά
ιάζνο πάλσ ηνπ.  ηπθιόο
 Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη ζηξαβόο ώξεο ώξεο. Δίλαη
ηδηόηξνπνο.
 Λέκε όηη θάπνηνο θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα, όηαλ
θάλεη πσο δελ θαηαιαβαίλεη.
 ηαλ ζηξαβνιαηκηάδεηο, ζηξίβεηο ηνλ ιαηκό ζνπ
απόηνκα θαη πηάλεζαη. Ζ Αζελά ζηξαβώζεθε από
ηα θώηα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη δελ έβιεπε. Έηζη
ζηξαβνπάηεζε θη έπεζε πάλσ ζηνλ Νίθν.
ζηξαβσκάξα ♫ ζηξα-βόο

ζηξαβώλσ, ζηξαβώλνκαη ξήκα (ζηξάβσζα, ζα
ζηξαβώζσ)  ζηξαβόο

ζηξαγάιη [ην] νπζηαζηηθό (ζηξαγάιηα)

 Σα ζηξαγάιηα είλαη μεξά ξεβίζηα πνπ ηα ςήλνπκε
θαη η‟ αιαηίδνπκε. Σα ζηξαγάιηα είλαη μεξνί θαξπνί,
όπσο θαη η‟ ακύγδαια θαη ηα θηζηίθηα. ♫ ζηξα-γά-ιη

ζηξαγγαιίδσ ξήκα (ζηξαγγάιηζα, ζα
ζηξαγγαιίζσ)
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ζηξαγγίδσ ------------------------------------ζηξαηόπεδν --

α
β
γ
δ
ζηξαγγίδσ ξήκα (ζηξάγγηζα/ζηξάγγημα, ζα
ε
ζηξαγγίζσ/ζα ζηξαγγίμσ)
δ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έβξαζε ηα καθαξόληα θαη κεηά
ε
ηα ζηξάγγηζε ζην ζνπξσηήξη γηα λα θύγεη όιν ην
λεξό ηνπο.  ζνπξώλσ
ζ
 Σν πιπληήξην ηεο ζείαο Έιιεο είλαη παιηό. Γε
η
ζηξαγγίδεη ηα ξνύρα νύηε θαη ηα ζηεγλώλεη. Γε ρύλεη
θ
ηα λεξά ηνπο.  ζηύβσ  ζηξαγγηζηήξη
 ζνπξσηήξη ♫ ζηξαγ-γί-δσ
ι
ζηξακπνπιώ θαη ζηξακπνπιάσ, ζηξακπνπιίδσ κ
λ
ξήκα (ζηξακπνύιεμα θαη ζηξακπνύιηζα, ζα
ζηξακπνπιήμσ θαη ζα ζηξακπνπιίζσ)
μ
 Ο Κώζηαο γιίζηξεζε ζηα λεξά θαη
ν
ζηξακπνύιεμε ηνλ αζηξάγαιό ηνπ. Σνλ θνύλεζε
π
απόηνκα από ηε ζέζε ηνπ.  Μεηά ην
ζηξακπνύιεγκα ην πόδη ηνπ πξήζηεθε θαη
ξ
κειάληαζε. ♫ ζηξα-κπνπ-ιώ
ζ
 «Θα ζε ζηξαγγαιίζσ, αλ ζε πηάζσ! Μελ
ηνικήζεηο λα μαλαπεηξάμεηο ηνλ ζθύιν κνπ!»
θώλαμε ν θύξηνο Μηράιεο ζηνλ Κώζηα.  πλίγσ
♫ ζηξαγ-γα-ιί-δσ

ζηξαηεγόο [ν] νπζηαζηηθό (ζηξαηεγνί) 
ζηξαηόο

ζηξαηηώηεο [ν], ζηξαηησηίλα [ε] νπζηαζηηθό
(ζηξαηηώηεο, ζηξαηησηίλεο)  ζηξαηόο

ζηξαηόπεδν [ην] νπζηαζηηθό (ζηξαηόπεδα)
 ζηξαηόο
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--- ζηξαηόο ---------------------------------------------- ζηξίβσ
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ζηξαηόο [ν] νπζηαζηηθό (ζηξαηνί)
 Ο ζηξαηόο είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ πνπ
εθπαηδεύνληαη λα πνιεκνύλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ
ηε ρώξα ηνπο.  Ο ζείνο ηνπ Νίθνπ δνπιεύεη ζηνλ
ζηξαηό.  ζηξάηεπκα, ζηξαηηά
 Δίλαη ζηξαηεγόο, δειαδή αξρεγόο ησλ
ζηξαηησηώλ. ινη νη ζηξαηηώηεο κέλνπλ ζ‟ έλα
ζηξαηόπεδν. ♫ ζηξα-ηόο

ζηξέθσ, ζηξέθνκαη ξήκα (έζηξεςα, ζα ζηξέςσ)
 ηαλ ζηξέθεηο ην θεθάιη ζνπ, ην γπξίδεηο πξνο
άιιε θαηεύζπλζε.  ζηξίβσ
 Ζ ειήλε ζηξέθεηαη γύξσ από ηε Γε. Κηλείηαη
γύξσ ηεο, πεξηζηξέθεηαη.  «Παξαθάησ ζηνλ
δξόκν έρεη κία επηθίλδπλε ζηξνθή!» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζηελ θπξία Μαξγαξίηα. ηαλ έλα πνίεκα
έρεη δύν ζηξνθέο, ρσξίδεηαη ζε δύν θνκκάηηα,
κεγαιύηεξα από έλαλ ζηίρν. ♫ ζηξέ-θσ

ζηξίβσ ξήκα (έζηξηςα, ζα ζηξίςσ)
 «ην επόκελν ζηελό, ζηξίςε δεμηά» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζηελ θπξία Μαξγαξίηα. Άιιαμε θαηεύζπλζε
πξνο ηα δεμηά.
 Ο Κώζηαο έζηξηςε ην ζώκα ηνπ αξηζηεξά γηα λα
απνθύγεη ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο πνπ εξρόηαλ
θαηά πάλσ ηνπ.
 «Σνπ έζηξηςε ε βίδα ηνπ θπξίνπ Μηράιε θη
νπξιηάδεη έηζη;» ξώηεζε θνβηζκέλε ε ζεία Έιιε.
Σξειάζεθε;  Ζ θπξία Μαξγαξίηα θηηάρλεη κία
σξαία ζηξηθηή πίηα. ζηξίςηκν ♫ ζηξί-βσ
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ζηξίγθια ------------------------------------------ ζηξηθηόο--

ζηξίγθια [ε] νπζηαζηηθό (ζηξίγθιεο)

 «Ζ Αιίθε είλαη ζηξίγθια!» θώλαμε ε Αζελά ζηελ
Διέλε. «Γε κνπ δίλεη ην θνθαιάθη ηεο λα ην
θνξέζσ». Δίλαη πνιύ θαθηά. ♫ ζηξί-γθια

ζηξηγθιίδσ ξήκα (ζηξίγθιηζα, ζα ζηξηγθιίζσ)
 ηαλ θάπνηνο ή θάηη ζηξηγθιίδεη, βγάδεη έλαλ
δπλαηό θαη αλαηξηρηαζηηθό ήρν.  ηζηξίδσ
♫ ζηξη-γθιί-δσ

ζηξηκκέλνο, ζηξηκκέλε, ζηξηκκέλν επίζεην

(ζηξηκκέλνη, ζηξηκκέλεο, ζηξηκκέλα)
 Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη ιίγν ζηξηκκέλνο. Λίγν
ηδηόηξνπνο θαη αλάπνδνο. ♫ ζηξηκ-κέ-λνο

ζηξηκώρλσ, ζηξηκώρλνκαη ξήκα (ζηξίκσμα, ζα
ζηξηκώμσ)
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ζηξίκσμε ηα ξνύρα ζηε
βαιίηζα θαη όηαλ ηα έβγαιε ήηαλ πνιύ
ηζαιαθσκέλα. Έβαιε πην πνιιά ξνύρα απ‟ όζα
ρσξνύζε ε βαιίηζα.  ζηξίκσγκα, ζηξηκσρηά
♫ ζηξη-κώ-ρλσ

ζηξηθνγπξίδσ ξήκα (ζηξηθνγύξηζα, ζα

ζηξηθνγπξίζσ)
 Ο Νίθνο δελ κπνξνύζε λα θνηκεζεί θαη
ζηξηθνγύξηδε ζην θξεβάηη ηνπ. Γύξηδε αλήζπρα
πόηε από ηε κία θαη πόηε από ηελ άιιε κεξηά.
 ζηξηθνγπξηζηόο ♫ ζηξη-θν-γπ-ξί-δσ

ζηξηθηόο, ζηξηθηή, ζηξηθηό επίζεην (ζηξηθηνί,
ζηξηθηέο, ζηξηθηά)  ζηξίβσ
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--- ζηξνβηιίδσ ------------------------------- ζηνπκπνπιόο
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ζηξνβηιίδσ, ζηξνβηιίδνκαη ξήκα (ζηξνβίιηζα, ζα
ζηξνβηιίζσ)
 Ο θύξηνο Γηάλλεο θαη ε θπξία Μαξγαξίηα
ζηξνβηιίδνληαη ζηνλ ξπζκό ηνπ ρνξνύ. Κηλνύληαη
θπθιηθά ρνξεύνληαο θαη θάλνπλ ζηξνθέο γύξσ από
ηνλ εαπηό ηνπο. ♫ ζηξν-βη-ιί-δσ

ζηξνγγπιεύσ ξήκα (ζηξνγγύιεςα, ζα
ζηξνγγπιέςσ)  ζηξνγγπιόο

ζηξνγγπιόο, ζηξνγγπιή, ζηξνγγπιό επίζεην

(ζηξνγγπινί, ζηξνγγπιέο, ζηξνγγπιά)
 ηαλ θάηη είλαη ζηξνγγπιό, έρεη ην ζρήκα ηνπ
θύθινπ ή ηεο κπάιαο.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
αγόξαζε έλα ζηξνγγπιό ηξαπέδη.  ηαλ θάηη
ζηξνγγπιεύεη, γίλεηαη ζηξνγγπιό.
ζηξνγγπινθάζνκαη ♫ ζηξνγ-γπ-ιόο
- Λέκε θαη ζηξόγγπινο.

ζηξνπζνθάκεινο [ε] νπζηαζηηθό

(ζηξνπζνθάκεινη)
 Ζ ζηξνπζνθάκεινο είλαη έλα πνπιί ηεο
Αθξηθήο κε καθξύ ιαηκό θαη ςειά πόδηα.
η Σξέρεη γξήγνξα αιιά δελ κπνξεί λα
πεηάμεη. ♫ ζηξνπ-ζν-θά-κε-ινο
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ζηξνπκπνπιόο, ζηξνπκπνπιή, ζηξνπκπνπιό
επίζεην (ζηξνπκπνπινί, ζηξνπκπνπιέο,
ζηξνπκπνπιά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ζηξνπκπνπιόο, είλαη
παρνπιόο. ♫ ζηξνπ-κπνπ-ιόο
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ζηξνθή ------------------------------------------------ ζηύβσ--

ζηξνθή [ε] νπζηαζηηθό (ζηξνθέο)  ζηξέθσ
ζηξώκα [ην] νπζηαζηηθό (ζηξώκαηα)

 Σν ζηξώκα είλαη έλαο καιαθόο ζάθνο,
γεκηζκέλνο κε καιιί, βακβάθη ή άιια πιηθά. Σν
βάδνπκε πάλσ ζην θξεβάηη ή ζην πάησκα θαη ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα μαπιώλνπκε ή λα
θνηκόκαζηε.
 Έλα παρύ ζηξώκα ρηνληνύ είρε ζθεπάζεη ηελ
απιή ηνπ ζείνπ Αιέθνπ ζην ρσξηό.  ζηξώλσ
♫ ζηξώ-κα

ζηξώλσ, ζηξώλνκαη ξήκα (έζηξσζα, ζα

ζηξώζσ)
 ηαλ ζηξώλεηο ην θξεβάηη, απιώλεηο
πάλσ ηνπ ην ζεληόλη ή ηελ θνπβέξηα.
 ηαλ ηα καιιηά ζνπ δε ζηξώλνπλ,
δε γίλνληαη όπσο ηα ζέιεηο.
 ηελ αξρή ε Αιίθε δελ έηξερε γξήγνξα. Μεηά
όκσο έζηξσζε θη έγηλε ε θαιύηεξε ζην ηξέμηκν.
Βειηηώζεθε.
 Ζ Ρνδαιία ζηξώζεθε ζηνλ θαλαπέ.
Καζόηαλ εθεί γηα πνιιή ώξα.
 Ζ Αζελά ζηξώζεθε ζηε δνπιεηά θαη νη δσγξαθηέο
ηεο έγηλαλ πνιύ θαιύηεξεο από πξηλ.  ζηξώκα,
ζηξώζηκν, ζηξώζε ♫ ζηξώ-λσ

ζηύβσ ξήκα (έζηπςα, ζα ζηύςσ)

 ηαλ ζηύβεηο έλα πνξηνθάιη, ην πηέδεηο δπλαηά
γηα λα βγεη ν ρπκόο ηνπ.  μεδνπκίδσ
 Ζ Αζελά ζηύβεη ην κπαιό ηεο γηα λα βξεη πνύ
κπνξεί λα έρεη πάεη ε Ρνδαιία. Κνπξάδεη ην κπαιό
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--- ζηύινο -------------------------------------- ζπγθάηνηθνο
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ηεο πξνζπαζώληαο λα βξεη ηε ιύζε.
 Με ηνλ ιεκνλνζηύθηε ζηύβεηο
ηα ιεκόληα. ζηύςηκν ♫ ζηύ-βσ
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 Ο ζπγγξαθέαο είλαη θάπνηνο πνπ γξάθεη βηβιία.
 ινγνηέρλεο  γξάθσ ♫ ζπγ-γξα-θέ-αο

ζηύινο [ν] νπζηαζηηθό (ζηύινη)
 Ο ζηύινο ηεο ΓΔΖ ζηεξίδεη ηα θαιώδηα
πνπ από κέζα ηνπο πεξλάεη ην ξεύκα.
 θνιόλα, ζηήξηγκα
♫ ζηύ-ινο

Η Ρνδαιία αλέβεθε ζηνλ ζηύιν.

ζπγγελείο [νη] νπζηαζηηθό
 Ζ ζεία Καηεξίλα θαη ν θύξηνο Γηάλλεο είλαη
ζπγγελείο. Σνπο δέλεη κία ζηελή ζρέζε. Δίλαη
αδέξθηα. πγγελείο ιέκε απηνύο πνπ αλήθνπλ ζηελ
ίδηα νηθνγέλεηα.  ηαλ δύν άλζξσπνη είλαη
ζπγγελείο, έρνπλ ζπγγέλεηα κεηαμύ ηνπο.
♫ ζπγ-γε-λείο

ζπγγξαθέαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζπγγξαθείο)

ζπγθάηνηθνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζπγθάηνηθνη)
 Ο ζπγθάηνηθνο θάπνηνπ είλαη απηόο πνπ κέλεη
καδί ηνπ ζην ίδην ζπίηη.  θαηνηθία, θαηνηθώ
♫ ζπ-γθά-ηνη-θνο
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ζπγθεθξηκέλνο ---------------------------------- ζπγθηλώ--

ζπγθεθξηκέλνο, ζπγθεθξηκέλε, ζπγθεθξηκέλν

επίζεην (ζπγθεθξηκέλνη, ζπγθεθξηκέλεο,
ζπγθεθξηκέλα)
 «Μπνξείηε, ζαο παξαθαιώ, λα κνπ δώζεηε
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα λα πάσ ζηνλ
δσνινγηθό θήπν;» ξώηεζε ν ζείνο Σάθεο ηνλ
αζηπλνκηθό. Μπνξείηε λα κνπ πείηε πνύ αθξηβώο
είλαη;  γεληθόο ♫ ζπ-γθε-θξη-κέ-λνο

ζπγθεληξώλσ, ζπγθεληξώλνκαη ξήκα

(ζπγθέληξσζα, ζα ζπγθεληξώζσ)
 Ζ Διέλε ζπγθέληξσζε ηηο θνύθιεο ηεο πάλσ ζην
θξεβάηη γηα λα ηηο δείμεη ζηελ Αζελά. Σηο κάδεςε εθεί
όιεο.
 «πγθεληξώζνπ επηηέινπο ζην δηάβαζκα,
Αζελά!» θώλαμε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 ζπγθέληξσζε ♫ ζπ-γθε-ληξώ-λσ

ζπγθέληξσζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπγθεληξώζεηο)
 ζπγθεληξώλσ

ζπγθίλεζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπγθηλήζεηο)
 ζπγθηλώ
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η
ζπγθηλώ, ζπγθηλνύκαη ξήκα (ζπγθίλεζα, ζα
π
ζπγθηλήζσ)
 ηαλ ζπγθηλείο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα ραίξεηαη ή θ
λα ιππάηαη πνιύ.  Σν παξακύζη «Σν θνξηηζάθη
ρ
κε ηα ζπίξηα» ζπγθίλεζε πνιύ ηελ Αζελά. Ζ Αζελά ς
ζπγθηλήζεθε πνιύ. Έλησζε πνιύ ζπγθηλεκέλε.
σ
 ηαλ θάηη ή θάπνηνο ζε ζπγθηλεί, ληώζεηο
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--- ζπγθνηλσλία ------------------------------ ζπγθξόηεκα
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ζπγθίλεζε. ♫ ζπ-γθη-λώ

ζπγθνηλσλία [ε] νπζηαζηηθό (ζπγθνηλσλίεο)

 Λέκε όηη έλα κέξνο έρεη ζπγθνηλσλία, όηαλ
κπνξνύκε λα πάκε εθεί κε ιεσθνξείν, κε ηξέλν ή κε
άιια κέζα κεηαθνξάο. πγθνηλσλία ιέκε ζπρλά
θαη ηα ίδηα ηα κέζα κεηαθνξάο θαη θπξίσο ην
ιεσθνξείν.  «Δίλαη αξγά, δε ζα βξεηο
ζπγθνηλσλία» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ ζείν
Σάθε. ♫ ζπ-γθνη-λσ-λί-α

ζπγθξίλσ, ζπγθξίλνκαη ξήκα (ζύγθξηλα, ζα

ζπγθξίλσ)
 ηαλ ζπγθξίλεηο αλζξώπνπο ή πξάγκαηα,
πξνζπαζείο λα βξεηο πόζν κνηάδνπλ ή πόζν
δηαθέξνπλ.  Ζ Αζελά ζπγθξίλεη ηελ θνύθια ηεο
κ‟ εθείλε ηεο Διέλεο. Έρνπλ ίδηα καιιηά αιιά
δηαθνξεηηθά ξνύρα.  ηαλ ζπγθξίλεηο δύν
αλζξώπνπο, θάλεηο ζύγθξηζε. ♫ ζπ-γθξί-λσ

ζύγθξηζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπγθξίζεηο)
 ζπγθξίλσ

ζπγθξόηεκα [ην] νπζηαζηηθό (ζπγθξνηήκαηα)
 Σν ζπγθξόηεκα είλαη κία νκάδα κνπζηθώλ,
ρνξεπηώλ ή άιισλ θαιιηηερλώλ πνπ δνπιεύνπλ
όινη καδί.  γθξνππ
 Έλα μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα είλαη πνιιά
θηίξηα, ρηηζκέλα ην έλα δίπια ζην άιιν πνπ
θηινμελνύλ ηνπξίζηεο θαη επηζθέπηεο.
♫ ζπ-γθξό-ηε-κα
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ζπγθξνύνκαη ---------------------------- ζπγραξεηήξηα--

α
β
(ζπγθξνύζηεθα, ζα ζπγθξνπζηώ)
γ
 ηαλ δύν απηνθίλεηα ζπγθξνύνληαη, πέθηεη κε
νξκή ην έλα πάλσ ζην άιιν ηελ ώξα πνπ θηλνύληαη. δ
 ηαλ δύν πξόζσπα ζπγθξνύνληαη, καιώλνπλ
κεηαμύ ηνπο.  ηαλ δύν απηνθίλεηα ζπγθξνύνληαη, ε
δ
γίλεηαη κία ζύγθξνπζε. ♫ ζπ-γθξνύ-ν-καη
ε
ζύγθξνπζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπγθξνύζεηο)
ζ
 ζπγθξνύνκαη
η
ζπγλώκε [ε] νπζηαζηηθό (ζπγλώκεο)
θ
 «αο δεηώ ζπγλώκε!» θώλαμε δπλαηά ε Αζελά
ι
ζηελ θπξία πνπ πάηεζε θαηά ιάζνο. Με
κ
ζπγρσξείηε!
 Λέκε πνιιέο θνξέο «ζπγλώκε» γηα λα
λ
ξσηήζνπκε θάηη επγεληθά.  «πγλώκε, θύξηε,
μ
πώο ζα πάσ ζηνλ δσνινγηθό θήπν;» ξώηεζε ν
ν
ζείνο Σάθεο. ♫ ζπ-γλώ-κε
- Γξάθνπκε θαη ζπγγλώκε.
π
ξ
ζπγπξίδσ, ζπγπξίδνκαη ξήκα (ζπγύξηζα, ζα
ζ
ζπγπξίζσ)

ζπγθξνύνκαη ξήκα

 ηαλ ζπγπξίδεηο έλα δσκάηην, ηαθηνπνηείο ηα
πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη εθεί.
 ζπκκαδεύσ, λνηθνθπξεύσ
 Λέκε όηη ζπγπξίδεηο θάπνηνλ, όηαλ ηνλ ηηκσξείο.
 θαλνλίδσ  ζπγύξηζκα ♫ ζπ-γπ-ξί-δσ

ζπγραξεηήξηα [ηα] νπζηαζηηθό
 Λεο ζε θάπνηνλ «ζπγραξεηήξηα» γηα λα δείμεηο
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--- ζύγρξνλνο---------------------------------------- ζύδπγνο
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ηνλ ζαπκαζκό ζνπ ή γηα λα ηνλ παηλέςεηο γηα κία
επηηπρία ηνπ.  ζπιιππεηήξηα ♫ ζπγ-ρα-ξε-ηή-ξη-α

ζύγρξνλνο, ζύγρξνλε, ζύγρξνλν επίζεην
(ζύγρξνλνη, ζύγρξνλεο, ζύγρξνλα)
 ηαλ θάπνηνο δεη ζηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη
ζύγρξνλνο.  ζεκεξηλόο  αξραίνο
 Ο Αρηιιέαο θαη ε Διέλε ήηαλ ζύγρξνλνη. Έδεζαλ
ηελ ίδηα επνρή.  Ζ Αζελά θαη ε Αιίθε έθηαζαλ
ηξέρνληαο ζπγρξόλσο ζην ηέξκα. Έθηαζαλ καδί,
ηελ ίδηα ζηηγκή.  ηαπηόρξνλα ♫ ζύγ-ρξν-λνο

ζπγρσξώ, ζπγρσξνύκαη ξήκα (ζπγρώξεζα θαη
ζπγρώξεζα, ζα ζπγρσξήζσ θαη ζα ζπγρσξέζσ)
 ηαλ ζπγρσξείο θάπνηνλ πνπ ζνπ έθαλε θαθό,
ηνπ δίλεηο ηε ζπγλώκε ζνπ ρσξίο λα ηνλ ηηκσξήζεηο
θαη ρσξίο λα ηνλ εθδηθεζείο. ♫ ζπγ-ρσ-ξώ

ζπδήηεζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπδεηήζεηο)
 ζπδεηώ

ζπδεηώ θαη ζπδεηάσ, ζπδεηηέκαη ξήκα

(ζπδήηεζα, ζα ζπδεηήζσ)
 ηαλ ζπδεηάο γηα θάηη κε θάπνηνλ άιιν, κηιάηε
γη‟ απηό θαη ιέεη ν θαζέλαο ηελ άπνςή ηνπ.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο θαη ε θπξία Μαξγαξίηα
ζπδεηνύζαλ πνιιή ώξα γηα ην πνύ ζα πάλε
δηαθνπέο.  θνπβεληηάδσ, ζπλνκηιώ
 Έθαλαλ κία ζπδήηεζε. ♫ ζπ-δε-ηώ

η
π
θ
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σ ζύδπγνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζύδπγνη)
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ζύθν ----------------------------------------------- ζπιιαβίδσ- Ο θύξηνο Γηάλλεο θαη ε θπξία Μαξγαξίηα είλαη
ζύδπγνη. Δίλαη παληξεκέλνη, ζπλδένληαη κε γάκν
κεηαμύ ηνπο. ♫ ζύ-δπ-γνο

ζύθν [ην] νπζηαζηηθό (ζύθα)
 Σν ζύθν είλαη έλα θξνύην πνπ όηαλ είλαη θξέζθν
έρεη πξάζηλε ή κειηηδαληά θινύδα θαη κέζα ηνπ
είλαη θόθθηλν κε ζπόξνπο. ηαλ είλαη μεξό,
ε θινύδα ηνπ είλαη θαθεηηά.
 ηαλ «ιεο ηα ζύθα ζύθα θαη ηε ζθάθε ζθάθε»,
κηιάο θαζαξά ρσξίο λα δηζηάδεηο.  Σν δέληξν πνπ
θάλεη ζύθα ιέγεηαη ζπθηά. ♫ ζύ-θν

ζπθώηη [ην] νπζηαζηηθό (ζπθώηηα)

 Σν ζπθώηη είλαη ην όξγαλν ηνπ ζώκαηόο ζνπ πνπ
θαζαξίδεη ην αίκα. Βξίζθεηαη ζηε δεμηά κεξηά ηεο
θνηιηάο ζνπ.
 Λέκε όηη θάπνηνο ζνπ πξήδεη ην ζπθώηη, όηαλ ζε
ηαιαηπσξεί πνιύ. ♫ ζπ-θώ-ηη

ζπιιαβή [ε] νπζηαζηηθό (ζπιιαβέο)

 Ζ ζπιιαβή είλαη κία πνιύ κηθξή ιέμε ή έλα
θνκκάηη ιέμεο πνπ ην πξνθέξεηο μερσξηζηά.
Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε γηα είλαη κία ζπιιαβή αιιά ε
ιέμε γηαγηά ρσξίδεηαη ζε δύν ζπιιαβέο: γηα-γηά. ηα
ειιεληθά θάζε ζπιιαβή πξέπεη λα έρεη έλα θσλήελ.
 ηαλ ρσξίδσ κία ιέμε ζε ζπιιαβέο, θάλσ
ζπιιαβηζκό, ηε ζπιιαβίδσ. ♫ ζπι-ια-βή

ζπιιαβίδσ ξήκα (ζπιιάβηζα, ζα ζπιιαβίζσ)
 ζπιιαβή
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--- ζπιινγή --------------------------------------- ζπκβόιαην
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ζπιινγή [ε] νπζηαζηηθό (ζπιινγέο)

 Ο θύξηνο Γηάλλεο έρεη κία ζπιινγή από
γξακκαηόζεκα. Μαδεύεη γξακκαηόζεκα απ‟ όιεο
ηηο επνρέο θαη ηα θπιάεη ζ‟ έλα άικπνπκ.
Ζ ζεία Καηεξίλα όκσο έρεη ζην ζπίηη ηεο κία
ζπιινγή από πίλαθεο γλσζηώλ δσγξάθσλ.
♫ ζπι-ιν-γή

ζύιινγνο [ν] νπζηαζηηθό (ζύιινγνη)

 Ο ζύιινγνο είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ πνπ
δνπιεύνπλ όινη καδί γηα λα πεηύρνπλ ηνλ ίδην
ζηόρν.  Ζ ζεία Έιιε ζπκκεηέρεη ζ‟ έλαλ
θηιαλζξσπηθό ζύιινγν πνπ καδεύεη ρξήκαηα γηα
ηνπο θησρνύο.  όκηινο, ζσκαηείν ♫ ζύι-ιν-γνο

ζπιιππεηήξηα [ηα] νπζηαζηηθό

 Λεο ζε θάπνηνλ ζπιιππεηήξηα γηα λα δείμεηο ηε
ιύπε ζνπ γηα ηνλ ζάλαην θάπνηνπ ζπγγελή ή θίινπ
ηνπ ή γηα θάηη άζρεκν πνπ ηνπ ζπλέβε.
 ζπγραξεηήξηα ♫ ζπι-ιπ-πε-ηή-ξη-α

ζπκβαίλεη ξήκα (ζπλέβε, ζα ζπκβεί)

 «Γηαηί είζαη ιππεκέλε, Αζελά;» ξώηεζε ν
η Κώζηαο. «πλέβε θάηη θαθό»; Ο Κώζηαο ηε ξώηεζε
αλ έγηλε θάηη θαθό. ♫ ζπκ-βαί-λεη
π - Πξνζνρή! Σν ξήκα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν
θ ζην γ΄ πξόζσπν εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ.

ρ
ζπκβόιαην [ην] νπζηαζηηθό (ζπκβόιαηα)
ς  Σν ζπκβόιαην είλαη κία γξαπηή ζπκθσλία πνπ
σ γίλεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. πλήζσο ην
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ζύκβνιν --------------------------------------- ζπκκαδεύσ--

α
ζπκβόιαην ην θάλεη έλαο ζπκβνιαηνγξάθνο.
 ηαλ ν θύξηνο Γηάλλεο αγόξαζε θαηλνύξην ζπίηη, β
ππέγξαςε έλα ζπκβόιαην κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ.
γ
 Ο ιόγνο ηνπ ζείνπ Σάθε είλαη ζπκβόιαην. ,ηη
ιέεη, ην θάλεη. Ο δηθεγόξνο πνπ θάλεη έλα ζπκβόιαην δ
ε
ιέγεηαη ζπκβνιαηνγξάθνο. ♫ ζπκ-βό-ιαη-ν

ζύκβνιν [ην] νπζηαζηηθό (ζύκβνια)
 Σν + είλαη ην ζύκβνιν ηεο πξόζζεζεο. ηαλ
κπαίλεη αλάκεζα ζε δύν αξηζκνύο, θαηαιαβαίλνπκε
όηη πξέπεη λα ηνπο πξνζζέζνπκε.
 Σν πεξηζηέξη είλαη ην ζύκβνιν ηεο εηξήλεο.
ηαλ βιέπνπκε κία δσγξαθηά κ‟ έλα πεξηζηέξη,
ην κπαιό καο πεγαίλεη ζηελ εηξήλε.
 ζεκάδη, ζεκείν ♫ ζύκ-βν-ιν

ζπκβνπιεύσ, ζπκβνπιεύνκαη ξήκα

(ζπκβνύιεςα, ζα ζπκβνπιέςσ)  ζπκβνπιή

ζπκβνπιή [ε] νπζηαζηηθό (ζπκβνπιέο)
 Ζ Αζελά πάληα αθνύεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζείνπ
Αιέθνπ. Αθνύεη ηε γλώκε ηνπ, επεηδή έρεη πνιιέο
γλώζεηο θαη μέξεη ηη είλαη ζσζηό λα θάλεη θάζε
θνξά.  Ο ζείνο Αιέθνο ζπκβνπιεύεη πάληα
ζσζηά ηελ Αζελά. ♫ ζπκ-βνπ-ιή

ζπκκαδεύσ, ζπκκαδεύνκαη ξήκα (ζπκκάδεςα,
ζα ζπκκαδέςσ)
 ηαλ ζπκκαδεύεηο ην δσκάηηό ζνπ, βάδεηο ηα
πξάγκαηά ζνπ ζε ηάμε.
 ζπγπξίδσ, ηαθηνπνηώ ♫ ζπκ-κα-δεύ-σ
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--- ζπκκαζεηήο ----------------------------------- ζπκπαζώ
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ζπκκαζεηήο [ν], ζπκκαζήηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(ζπκκαζεηέο, ζπκκαζήηξηεο)
 Ζ Διέλε θαη ε Αζελά είλαη ζπκκαζήηξηεο.
Πεγαίλνπλ ζηελ ίδηα ηάμε. Ο Κώζηαο, ν Νίθνο, ε
Διέλε θαη ε Αζελά είλαη ζπκκαζεηέο. Πεγαίλνπλ
ζην ίδην ζρνιείν. ♫ ζπκ-κα-ζε-ηήο

ζύκκαρνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζύκκαρνη)

 Ο Νίθνο είλαη ζύκκαρνο ηνπ Κώζηα ζηηο
ζθαληαιηέο θαη ηα πεηξάγκαηα. Σνλ βνεζάεη θαη ηνλ
ππνζηεξίδεη.  ζπκκαρία . ♫ ζύκ-κα-ρνο

ζπκκεηέρσ ξήκα (ζπκκεηείρα, ζα ζπκκεηάζρσ)

 ηαλ ζπκκεηέρεηο ζε θάηη, θάλεηο θάηη καδί κε
άιινπο αλζξώπνπο.  παίξλσ κέξνο
 Ζ δαζθάια θάλεη ζ‟ όινπο εξσηήζεηο, θη έηζη όινη
νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα.
 ζπκκεηνρή ♫ ζπκ-κε-ηέ-ρσ

ζπκκνξία [ε] νπζηαζηηθό (ζπκκνξίεο)

 Ζ ζπκκνξία είλαη κία νκάδα θαθνπνηώλ πνπ
θάλνπλ πνιιά εγθιήκαηα.
 πκκνξία ιέκε κεξηθέο θνξέο θαη κία νκάδα
ζθαληαιηάξηθσλ παηδηώλ. ♫ ζπκ-κν-ξί-α

ζπκπάζεηα [ε] νπζηαζηηθό (ζπκπάζεηεο)
 ζπκπαζώ

ζπκπαζώ ξήκα (ζπκπάζεζα, ζα ζπκπαζήζσ)

 ηαλ ζπκπαζείο θάπνηνλ, έρεηο θαιά
ζπλαηζζήκαηα γη‟ απηόλ. νπ αξέζεη.  αληηπαζώ
 Ο Νίθνο είλαη ε κεγάιε ζπκπάζεηα ηεο θπξίαο
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ζπκπαίθηεο ------------------------------- ζπκπεξηθνξά--

α
β
γ
δ
ζπκπαίθηεο [ν], ζπκπαίθηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(ζπκπαίθηεο, ζπκπαίθηξηεο)
ε
 Ο Νίθνο είλαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ Κώζηα ζην
δ
πνδόζθαηξν. Παίδνπλ καδί πνδόζθαηξν.  παίθηεο
ε
♫ ζπ-κπαί-θηεο
ζ
ζπκπέζεξνο [ν], ζπκπεζέξα [ε] νπζηαζηηθό
η
(ζπκπέζεξνη θαη ζπκπεζέξεο)
 Ο παηέξαο ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο θαη ν παηέξαο θ
ηνπ θπξίνπ Γηάλλε είλαη ζπκπέζεξνη. Οη κεηέξεο
ι
ηνπο είλαη ζπκπεζέξεο. ♫ ζπ-κπέ-ζε-ξνο
κ
λ
ζπκπέξαζκα [ην] νπζηαζηηθό (ζπκπεξάζκαηα)
 πκπέξαζκα είλαη ε γλώκε πνπ ζρεκαηίδεηο,
μ
αθνύ ζθεθηείο πξώηα θαιά γηα θάηη.  ηαλ ε
ν
Αζελά βιέπεη ηνλ Κώζηα ιππεκέλν, βγάδεη ακέζσο
π
ην ζπκπέξαζκα όηη έραζε ε νκάδα ηνπ ζην
πνδόζθαηξν. ♫ ζπ-κπέ-ξα-ζκα
ξ
ζ
ζπκπεξηθέξνκαη ξήκα (ζπκπεξηθέξζεθα,
Μαξγαξίηαο. Σνλ ζπκπαζεί πην πνιύ απ‟ όινπο
ηνπο θίινπο ηνπ Κώζηα. Σνλ βξίζθεη πνιύ
ζπκπαζεηηθό.  ζπ-κπα-ζώ

η
π
ζπκπεξηθνξά [ε] νπζηαζηηθό (ζπκπεξηθνξέο)
θ
 «ηαλ ν θύξηνο Μηράιεο θσλάδεη θαη βξίδεη, ε
άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηξνκάδεη πνιύ» είπε ε ρ
Αζελά. Ο άζρεκνο ηξόπνο πνπ θέξεηαη.  δηαγσγή ς
 Ο θύξηνο Μηράιεο ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα.
σ
♫ ζπ-κπε-ξη-θν-ξά
ζα ζπκπεξηθεξζώ)  ζπκπεξηθνξά
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--- ζπκπιεξώλσ--------------------------------- ζπκθέξνλ
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ζπκπιεξώλσ, ζπκπιεξώλνκαη ξήκα

(ζπκπιήξσζα, ζα ζπκπιεξώζσ)
 ηαλ ζπκπιεξώλεηο θάηη ζε θάηη άιιν,
πξνζζέηεηο θάηη πνπ ηνπ ιείπεη.  Ζ Αζελά
ζπκπιήξσζε ην θνκκάηη ηνπ παδι πνπ έιεηπε θη
έθηηαμε ηελ εηθόλα ελόο ζπηηηνύ.
 ηαλ ζπκπιεξώλεηο ηα θελά ζε κία άζθεζε,
γξάθεηο ηε ζσζηή ιέμε πνπ ιείπεη.
♫ ζπ-κπιε-ξώ-λσ

ζύκπησκα [ην] νπζηαζηηθό (ζπκπηώκαηα)

 «Ση ζπκπηώκαηα έρεη ε αλεκνβινγηά;» ξώηεζε ε
Διέλε ηελ θπξία Μαξγαξίηα. «ππξάθηα, θαγνύξα
θαη ππξεηό» απάληεζε εθείλε. ♫ ζύ-κπησ-κα

ζύκπησζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπκπηώζεηο)

 Μα, ηη πεξίεξγε ζύκπησζε! Ζ Ρνδαιία ράζεθε
ηελ ίδηα κέξα πνπ ηελ θπλήγεζε ν ζθύινο ηνπ
θπξίνπ Μηράιε. Μα ηη πεξίεξγν πνπ έγηλαλ απηά ηελ
ίδηα κέξα! ♫ ζύ-κπησ-ζε

ζπκθέξνλ [ην] νπζηαζηηθό (ζπκθέξνληα)
 ζπκθέξσ

- Ζ ιέμε ζπκκαζεηήο είλαη θηηαγκέλε από δύν
θνκκαηάθηα: ην ζπλ-, πνπ ζεκαίλεη «καδί» θαη ην
καζεηήο.
- Από πνηα θνκκαηάθηα είλαη θηηαγκέλε ε ιέμε
ζπκπαίθηεο; ................... θαη ..........................
Πξνζνρή! Λέκε ζπκπαίθηεο αιιά ζπλαζιεηήο,
ζπλάδειθνο.
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ζπκθέξσ----------------------------------------- ζπκθσλώ--

ζπκθέξσ ξήκα (ζπλέθεξα, ζα ζπκθέξσ)

 ηαλ θάηη ζε ζπκθέξεη, είλαη σθέιηκν θαη
ρξήζηκν γηα ζέλα.  «Γηάλλε, ζ‟ αγνξάζσ απηήλ
ηελ ηζάληα, γηαηί κε ζπκθέξεη. Έρεη θαιή ηηκή» είπε
ε θπξία Μαξγαξίηα.  βιάπησ
 «Αγόξαζέ ηελ, Μαξγαξίηα. Κνίηα ιίγν θαη ην
ζπκθέξνλ ζνπ» είπε ν άληξαο ηεο. ♫ ζπκ-θέ-ξσ

ζπκθηιηώλσ, ζπκθηιηώλνκαη ξήκα

(ζπκθηιίσζα, ζα ζπκθηιηώζσ)
 ηαλ ζπκθηιηώλεηο θάπνηνπο πνπ έρνπλ
καιώζεη, ηνπο βνεζάο λα μαλαγίλνπλ θίινη.
 κνλνηάδσ, θηιηώλσ ♫ ζπκ-θη-ιη-ώ-λσ

ζπκθνξά [ε] νπζηαζηηθό (ζπκθνξέο)

 πκθνξά ιέκε έλα κεγάιν θαθό πνπ έρεη ζπκβεί.
♫ ζπκ-θν-ξά

ζύκθσλν [ην] νπζηαζηηθό (ζύκθσλα)

 Σα β, γ, δ, είλαη ζύκθσλα, ελώ ηα α, ε, ν είλαη
θσλήεληα.  θσλήελ ♫ ζύκ-θσ-λν

ζπκθσλώ ξήκα (ζπκθώλεζα, ζα ζπκθσλήζσ)

 ηαλ ζπκθσλείο κε θάπνηνλ, έρεηο ηελ ίδηα
γλώκε κ‟ εθείλνλ.  δηαθσλώ
 ηαλ δύν άλζξσπνη ζπκθσλνύλ λα θάλνπλ θάηη,
δίλνπλ ππόζρεζε όηη ζα ην θάλνπλ.  Ο Κώζηαο
ζπκθώλεζε κε ηνλ θύξην Γηάλλε λα πάεη γηα
κπάια, αθνύ πξώηα δηαβάζεη.  Έθαλε κία
ζπκθσλία καδί ηνπ. ύκθσλα κε όζα είπαλ,
έπξεπε πξώηα λα δηαβάζεη θαη κεηά λα πάεη ζην
γήπεδν. ♫ ζπκ-θσ-λώ
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--- ζπλαγεξκόο------------------------------------- ζπλαληώ
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ζπλαγεξκόο [ν] νπζηαζηηθό (ζπλαγεξκνί)

θ
ρ
ς
σ

ζπλάληεζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπλαληήζεηο)

 Ο ζπλαγεξκόο είλαη έλα ζήκα πνπ βγάδεη ήρν ή
θσο θαη καο πξνεηδνπνηεί γηα θάηη.  Ο θύξηνο
Γεκήηξεο θαηάιαβε πσο θάηη θαθό ζπλέβαηλε ζην
καγαδί ηνπ, όηαλ άθνπζε ηνλ ζπλαγεξκό λα
ρηππάεη. ♫ ζπ-λα-γεξ-κόο

ζπλαγσλίδνκαη ξήκα (ζπλαγσλίζηεθα, ζα

ζπλαγσληζηώ)
 Ο Κώζηαο θαη ν Ίγθιη ζπλαγσλίδνληαη κεηαμύ
ηνπο γηα ην πνηνο ζα ηξέμεη πην γξήγνξα.
Πξνζπαζεί ν έλαο λα μεπεξάζεη ηνλ άιιν ζην
ηξέμηκν.  Ο ζπλαγσληζκόο δελ είλαη εύθνινο.
♫ ζπ-λα-γσ-λί-δν-καη

ζπλάδειθνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζπλάδειθνη)

 πλάδειθόο καο είλαη απηόο πνπ θάλεη ηελ ίδηα
δνπιεηά κε καο. ♫ ζπ-λά-δει-θνο
- Λέκε θαη ε ζπλαδέιθηζζα.

ζπλαίζζεκα [ην] νπζηαζηηθό (ζπλαηζζήκαηα)

 Ο ζπκόο, ε αγάπε, ην κίζνο θαη νηηδήπνηε άιιν
επράξηζην ή δπζάξεζην ληώζνπκε είλαη
ζπλαηζζήκαηα.  ηαλ θάπνηνο ζηελνρσξηέηαη,
η γειά θαη θιαίεη πνιύ εύθνια, ιέκε πσο είλαη
π ζπλαηζζεκαηηθόο. ♫ ζπ-λαί-ζζε-κα
 ζπλαληώ

ζπλαληώ θαη ζπλαληάσ, ζπλαληηέκαη ξήκα
(ζπλάληεζα, ζα ζπλαληήζσ)
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ζπλαξκνινγώ ------------------------ ζπλαξπαζηηθόο- ηαλ ζπλαληάο θάπνηνλ, ηνλ βξίζθεηο κπξνζηά
ζνπ. ηαλ ζπλαληηέζαη κε θάπνηνλ, βξίζθεζηε
θάπνπ θαη κηιάηε ή θάλεηε παξέα.
 αληακώλσ
 ηαλ δύν ηξέλα ζπλαληηνύληαη,
πιεζηάδεη ην έλα ην άιιν ζην ίδην
ζεκείν. ηαλ δύν πνηάκηα ή δύν δξόκνη
ζπλαληηνύληαη, ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο.
 Ζ ζπλάληεζε ηεο Αιίθεο θαη ηεο Αζελάο έγηλε
ζην ζπίηη ηεο Αιίθεο. ♫ ζπ-λα-ληώ

ζπλαξκνινγώ ξήκα (ζπλαξκνιόγεζα, ζα

ζπλαξκνινγήζσ)
 ηαλ ζπλαξκνινγείο θάηη, ελώλεηο ηα κέξε ηνπ
γηα λα θηηάμεηο θάηη κεγαιύηεξν θαη πην ζύλζεην.
 Ο Κώζηαο ζπλαξκνιόγεζε ην θάζηξν πνπ ηνπ
αγόξαζε ν θύξηνο Γηάλλεο. Πξώηα έθηηαμε ην ηείρνο
θαη κεηά έβαιε πάλσ ηνπ ηηο ζεκαίεο.  Δίλαη έλα
ζπλαξκνινγνύκελν θάζηξν. ♫ ζπ-λαξ-κν-ιν-γώ

ζπλαξπάδσ ξήκα (ζπλάξπαζα, ζα ζπλαξπάζσ)
 ηαλ θάηη ζε ζπλαξπάδεη, ζνπ πξνθαιεί κεγάιν
ελζνπζηαζκό θαη ζπγθίλεζε θαη ηξαβάεη όιε ζνπ
ηελ πξνζνρή.  Σελ Αζελά ηε ζπλαξπάδνπλ νη
ηαηλίεο πνπ έρνπλ πνιιή πεξηπέηεηα.
 καγεύσ, γνεηεύσ, ελζνπζηάδσ
 Σηο βξίζθεη ζπλαξπαζηηθέο. ♫ ζπ-λαξ-πά-δσ

ζπλαξπαζηηθόο, ζπλαξπαζηηθή, ζπλαξπαζηηθό
επίζεην (ζπλαξπαζηηθνί, ζπλαξπαζηηθέο,
ζπλαξπαζηηθά)  ζπλαξπάδσ
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--- ζπλαπιία ------------------------------------------- ζπλδέσ
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ζπλαπιία [ε] νπζηαζηηθό (ζπλαπιίεο)

 ε κία ζπλαπιία κία νκάδα αλζξώπσλ παίδεη
κνπζηθή κπξνζηά ζε πνιύ θόζκν.
Ζ ζπλαπιία είλαη έλα κνπζηθό ζέακα.  Πνιινί
δηάζεκνη ηξαγνπδηζηέο έδσζαλ ζπλαπιία γηα ηα
παηδηά ηεο Αθξηθήο.  θνληζέξην ♫ ζπ-λαπ-ιί-α

ζπλάρη [ην] νπζηαζηηθό (ζπλάρηα)

 ηαλ έρεηο ζπλάρη, θηεξλίδεζαη ζπλέρεηα θαη από
ηε κύηε ζνπ ηξέρεη κύμα.  Ο Κώζηαο έρεη ζπλάρη,
είλαη ζπλαρσκέλνο. πλαρώζεθε, επεηδή έπαηδε
πνδόζθαηξν κέζα ζηε βξνρή. ♫ ζπ-λά-ρη

ζπλαρώλνκαη ξήκα (ζπλαρώζεθα, ζα
ζπλαρσζώ) ♫ ζπλάρη

ζύλδεζκνο [ν] νπζηαζηηθό (ζύλδεζκνη)
 ζπλδέσ

ζπλδεηήξαο [ν] νπζηαζηηθό (ζπλδεηήξεο)
 ζπλδέσ

ζπλδέσ, ζπλδένκαη ξήκα (ζύλδεζα, ζα ζπλδέζσ)
 ηαλ ζπλδέεηο δύν πξάγκαηα, ηα ελώλεηο ή ηα
θέξλεηο ην έλα θνληά ζην άιιν.  Ο θύξηνο
Γηάλλεο ζπλδέεη ηα θνκκάηηα ηεο βηβιηνζήθεο κε
βίδεο.  δέλσ, ελώλσ  απνζπλδέσ, ρσξίδσ
 ηαλ δύν άλζξσπνη ζπλδένληαη θηιηθά, ηνπο
ελώλεη κία θηιία.
 ηαλ δύν ηόπνη ζπλδένληαη κε ηε ζπγθνηλσλία,
ππάξρεη έλα κέζν κεηαθνξάο πνπ πεγαίλεη από ηνλ
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ζπλδπάδσ ------------------------------------- ζπλέληεπμε--

α
β
γ
ζπλδεηήξαο
δ
ζπλδπάδσ, ζπλδπάδνκαη ξήκα
ε
(ζπλδύαζα, ζα ζπλδπάζσ)
δ
 ηηο δηαθνπέο ηεο ε Αζελά ζπλδπάδεη ην
ε
δηάβαζκα κε ην παηρλίδη. Κάλεη δειαδή ζηηο
δηαθνπέο ηεο δύν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
ζ
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ζπλδύαζε ηε καύξε κπινύδα
η
ηεο κε κία θόθθηλε θνύζηα. Σα έβαιε καδί ζαλ
θ
ζύλνιν.  Ο ζπλδπαζκόο ήηαλ πνιύ θαιόο.
♫ ζπλ-δπ-ά-δσ
ι
κ
ζπλελλόεζε [ε] νπζηαζηηθό (ζπλελλνήζεηο)
λ
 ζπλελλννύκαη
μ
ζπλελλννύκαη ξήκα (ζπλελλνήζεθα,
ν
ζα ζπλελλνεζώ)
π
 Ζ Αιίθε ζπλελλνείηαη πνιύ θαιά ζη‟ αγγιηθά.
Καηαιαβαίλεη ηη ηεο ιέλε αιιά δίλεη θη εθείλε ζηνπο
ξ
άιινπο λα θαηαιάβνπλ απηό πνπ ζέιεη.
ζ
έλαλ ηόπν ζηνλ άιιν.  Ζ Αζελά έπηαζε ηα ραξηηά
ηεο κε ζπλδεηήξα. ζύλδεζε, ζύλδεζκνο
♫ ζπλ-δέ-σ

 Ζ Αζελά θαη ε Διέλε ζπλελλννύληαη κία ραξά
κεηαμύ ηνπο. Γη‟ απηό είλαη πνιύ θαιέο θίιεο. Σα
πάλε θαιά κεηαμύ ηνπο.  δηαθσλώ
 ζπλελλόεζε ♫ ζπ-λελ-λν-νύ-καη

ζπλέληεπμε [ε] νπζηαζηηθό (ζπλεληεύμεηο)

 Ο γλσζηόο δεκνζηνγξάθνο πήξε ζπλέληεπμε
από ηνλ πξσζππνπξγό. Σνπ έθαλε ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο θη έηζη είραλ κία ζπδήηεζε.
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--- ζπλέπεηα --------------------------------------- ζπλεξγείν
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 Ζ κακά ηνπ Νίθνπ πήγε γηα ζπλέληεπμε ζ‟ έλα
ηνπξηζηηθό γξαθείν. Δθεί ηεο έθαλαλ πνιιέο
εξσηήζεηο γηα λα δνπλ αλ είλαη θαηάιιειε λα πάξεη
ηε ζέζε ηεο γξακκαηέσο. ♫ ζπ-λέ-ληεπ-με

η
π
θ
ρ
ς
σ

ζπλεξγάηεο [ν], ζπλεξγάηηδα [ε] νπζηαζηηθό

ζπλέπεηα [ε] νπζηαζηηθό (ζπλέπεηεο)

 Σν θάπληζκα έρεη θαθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία
καο. Έρεη άζρεκν απνηέιεζκα, θάλεη θαθό.
 ηαλ θάπνηνο έρεη ζπλέπεηα, θξαηά ηνλ ιόγν ηνπ
θαη θάλεη απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη.
 αζπλέπεηα ♫ ζπ-λέ-πεη-α

ζπλεξγάδνκαη ξήκα (ζπλεξγάζηεθα,

ζα ζπλεξγαζηώ)
 ηαλ ζπλεξγάδεζαη κε θάπνηνλ, δνπιεύεηε καδί
γηα λα πεηύρεηε έλαλ θνηλό ζηόρν.  Ζ Αζελά
ζπλεξγάδεηαη κε ηε ζεία Καηεξίλα γηα λα θηηάμνπλ
έλαλ πίλαθα κε δώα.  Έρνπλ κία ζπλεξγαζία,
είλαη δειαδή ζπλεξγάηηδεο. έξγν, εξγάδνκαη
♫ ζπ-λεξ-γά-δν-καη

ζπλεξγαζία [ε] νπζηαζηηθό (ζπλεξγαζίεο)
 ζπλεξγάδνκαη

(ζπλεξγάηεο, ζπλεξγάηηδεο)  ζπλεξγάδνκαη

ζπλεξγείν [ην] νπζηαζηηθό (ζπλεξγεία)
 Οη κεραληθνί επηζθεπάδνπλ ηα απηνθίλεηα ζην
ζπλεξγείν. Δίλαη ν ρώξνο όπνπ δνπιεύνπλ.
 Έλα ζπλεξγείν ηεο ΓΔΖ ήξζε ζηε γεηηνληά
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ζπλέρεηα ------------------------------------------ ζπλεζίδσ--

α
β
γ
δ
ε
ζπλέρεηα [ε] νπζηαζηηθό (ζπλέρεηεο)
 ζπλερίδσ
δ
ε
ζπλερίδσ, ζπλερίδνκαη ξήκα (ζπλέρηζα, ζα
ζ
ζπλερίζσ)
 ηαλ ζπλερίδεηο θάηη, θάλεηο θάηη ρσξίο δηαθνπή.
η
 Ο ζείνο Αιέθνο ζπλερίδεη λα θάλεη δίαηηα, γηαηί
θ
πξέπεη λα ράζεη αξθεηά θηιά.  εμαθνινπζώ
ι
 δηαθόπησ, ζηακαηώ  «Ζ αξρή ηνπ έξγνπ ήηαλ
ιίγν βαξεηή αιιά ε ζπλέρεηα καο άξεζε πνιύ» είπε κ
ε ζεία Καηεξίλα. Γειαδή απηό πνπ αθνινύζεζε.
λ
♫ ζπ-λε-ρί-δσ
μ
ζπλήζεηα [ε] νπζηαζηηθό (ζπλήζεηεο)  ζπλεζίδσ ν
π
ζπλεζίδσ, ζπλεζίδνκαη ξήκα (ζπλήζηζα,
ζα ζπλεζίζσ)
ξ
 ηαλ ζπλεζίδεηο λα θάλεηο θάηη, ην θάλεηο πνιύ
ζ
ζπρλά.
ηεο Αζελάο γηα λ‟ αιιάμεη
ηηο ιάκπεο ησλ ζηύισλ.
Μία νκάδα αλζξώπσλ πνπ
δνπιεύνπλ καδί. ♫ ζπ-λεξ-γεί-ν

 Ζ ζεία Καηεξίλα θαη ν ζείνο ηακάηεο ζπλεζίδνπλ η
λα πεγαίλνπλ γηα ςώληα θάζε άββαην πξσί.
π
 ηελ αξρή ε Αζελά δελ κπνξνύζε λα αληέμεη ηελ
θαηλνύξηα ηεο γεηηνληά. ηγά ζηγά όκσο ηε ζπλήζηζε θ
θη άξρηζε λα ηεο αξέζεη.  Ζ ζεία Καηεξίλα θαη ν
ρ
ζείνο ηακάηεο έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα πεγαίλνπλ
ς
γηα ςώληα θάζε άββαην πξσί. Δίλαη ε ζπλεζηζκέλε
σ
ηνπο αζρνιία. Δίλαη ζπλεζηζκέλνη λα πεγαίλνπλ
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--- ζπλεζηζκέλνο --------------------------------- ζύλζεκα
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γηα ςώληα εθείλε ηε κέξα. πλήζσο ςσλίδνπλ
ηξόθηκα γηα όιε ηε βδνκάδα. ♫ ζπ-λε-ζί-δσ

ζπλεζηζκέλνο, ζπλεζηζκέλε, ζπλεζηζκέλν
κεηνρή (ζπλεζηζκέλνη, ζπλεζηζκέλεο,
ζπλεζηζκέλα)  ζπλεζίδσ

ζπλζέηεο [ν], ζπλζέηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(ζπλζέηεο, ζπλζέηξηεο)
 πλζέηεο είλαη απηόο πνπ γξάθεη ηε κνπζηθή γηα
έλα ηξαγνύδη ή γηα έλα έξγν.  Ο ζπλζέηεο
ζπλζέηεη κνπζηθή. ζύλζεηνο ♫ ζπλ-ζέ-ηεο

ζύλζεηνο, ζύλζεηε, ζύλζεην επίζεην (ζύλζεηνη,

ζύλζεηεο, ζύλζεηα)
 Μία ζύλζεηε ιέμε είλαη θηηαγκέλε από πεξηζζόηεξεο ιέμεηο. Ζ ιέμε αζπξόκαπξνο είλαη ζύλζεηε.
 απιόο  ζπλζέησ ♫ ζύλ-ζε-ηνο

ζπλζήθε [ε] νπζηαζηηθό (ζπλζήθεο)

 ηαλ ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ππνγξάθνπλ κία ζπλζήθε, θάλνπλ κία ζπκθσλία.
 Οη άλζξσπνη εξγάδνληαη γηα λα βειηηώζνπλ ηηο
ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο θαη λα δνπλ πην θαιά.
η Σν πώο δνπλ. ♫ ζπλ-ζή-θε

π
θ
ρ
ς
σ

ζύλζεκα [ην] νπζηαζηηθό (ζπλζήκαηα)

 Σν ζύλζεκα είλαη κία ιέμε ή κία πνιύ ζύληνκε
θξάζε πνπ ηε ιεο γηα λα ζε αλαγλσξίζεη θάπνηνο.
 ην έξγν πνπ έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα γηα λα κπεη
θαλείο ζην ζπίηη πνπ έκελαλ νη θιέθηεο, έπξεπε λα
πεη ην ζύλζεκα «ήιηνο».
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ζπλλεθηά---------------------------------------- ζπλνδεύσ- πλζήκαηα ιέκε θαη ηηο ιέμεηο ή ηηο θξάζεηο πνπ
αθνύκε ζπλήζσο ζε δηαδειώζεηο. ♫ ζύλ-ζε-κα

ζπλλεθηά [ε] νπζηαζηηθό (ζπλλεθηέο)
 ζύλλεθν

ζπλλεθηάδσ ξήκα (ζπλλέθηαζα,
ζα ζπλλεθηάζσ)  ζύλλεθν

ζύλλεθν [ην] νπζηαζηηθό (ζύλλεθα)

 Σα ζύλλεθα είλαη γθξίδα ή άζπξα θαη ηα βιέπεηο
ζηνλ νπξαλό. Δίλαη θηηαγκέλα από ζηαγόλεο λεξνύ
πνπ κεηά πέθηνπλ ζηε γε.
 ύλλεθν ιέκε θαη θαζεηί
πνπ κνηάδεη κε ζύλλεθν.
 Ξαθληθά ν αέξαο δπλάκσζε θαη ζεθώζεθε έλα
ζύλλεθν ζθόλεο.  λέθνο  ηαλ ν νπξαλόο
έρεη πνιιά ζύλλεθα, ιέκε πσο έρεη ζπλλεθηά.
Λέκε πσο ζπλλεθηάδεη. ♫ ζύλ-λε-θν

ζπλνδεία [ε] νπζηαζηηθό (ζπλνδείεο)
 ζπλνδεύσ

ζπλνδεύσ (ζπλόδεπζα, ζα ζπλνδεύζσ)

 ηαλ ζπλνδεύεηο θάπνηνλ, πεγαίλεηο καδί ηνπ γηα
λα ηνπ θάλεηο ζπληξνθηά, λα ηνλ βνεζήζεηο ή λα ηνλ
πξνζηαηεύζεηο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο ζπλόδεπζε
ηελ θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ ρνξό πνπ νξγάλσζε
ε εθεκεξίδα.  ζπληξνθεύσ, αθνινπζώ
- Πόηε ιέκε όηη έλα ξνύρν είλαη ζπλεζηζκέλν;
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο πεηάεη ζηα ζύλλεθα;
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--- ζύλνιν ---------------------------------------------ζπληαγή

α
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 Ζ θπξία Μαξγαξίηα δελ πήγε κόλε ηεο ζηνλ ρνξό,
πήγε κε ζπλνδεία. ♫ ζπ-λν-δεύ-σ

ζύλνιν [ην] νπζηαζηηθό (ζύλνια)

 ηελ εθδξνκή ήξζε ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ.
Πήγαλ όινη καδί, δελ έιεηπε θαλέλαο.
 ύλνιν ιέγεηαη θαη ην γπλαηθείν θνπζηνύκη πνπ
απνηειείηαη από θνύζηα ή παληειόλη θαη δαθέηα ή
κπινύδα. ♫ ζύ-λν-ιν

ζπλνκήιηθνο, ζπλνκήιηθε, ζπλνκήιηθν επίζεην

(ζπλνκήιηθνη, ζπλνκήιηθεο, ζπλνκήιηθα)
 Ζ Αζελά θαη ε Διέλε είλαη ζπλνκήιηθεο. Έρνπλ
δειαδή ηελ ίδηα ειηθία.  ειηθία ♫ ζπ-λν-κή-ιη-θνο

ζπλνηθία [ε] νπζηαζηηθό (ζπλνηθίεο)

 πλνηθίεο ιέκε ηηο γεηηνληέο κίαο πόιεο πνπ
ππάξρνπλ ζην θέληξν θαη ζηα πξνάζηηα. Κάζε
ζπλνηθία έρεη δηαθνξεηηθό όλνκα.  Σν θέληξν ηεο
Αζήλαο θαη νη γύξσ ζπλνηθίεο πιεκκύξηζαλ από ηε
δπλαηή θαηαηγίδα. ♫ ζπ-λνη-θί-α

ζύλνξν [ην] νπζηαζηηθό (ζύλνξα)

 ύλνξν είλαη ε γξακκή πνπ ρσξίδεη ή πνπ
λνκίδνπκε όηη ρσξίδεη δύν θξάηε.  Ο πνηακόο
Έβξνο είλαη ην θπζηθό ζύλνξν ηεο Διιάδαο κε ηελ
Σνπξθία.
 ύλνξα ππάξρνπλ θη αλάκεζα ζε δύν ρσξάθηα ή
δύν θηήκαηα.  όξην ♫ ζύ-λν-ξν

η
π
θ
ρ
ς
ζπληαγή [ε] νπζηαζηηθό (ζπληαγέο)
σ  Ζ ζπληαγή ηνπ γηαηξνύ είλαη ην ραξηί πνπ γξάθεη
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ζύληαμε ---------------------------------------- ζπληξνθηά--

α
πνην θάξκαθν πξέπεη λα πάξεη ν άξξσζηνο.
 Ζ ζπληαγή ζηε καγεηξηθή είλαη νη γξαπηέο
β
νδεγίεο πνπ ιέλε πώο λα θηηάμνπκε έλα γιπθό ή έλα
γ
θαγεηό. ♫ ζπ-ληα-γή

ζύληαμε [ε] νπζηαζηηθό (ζπληάμεηο)

 Ζ ζύληαμε είλαη ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεη θάζε
κήλα θάπνηνο πνπ έρεη ζηακαηήζεη λα δνπιεύεη,
επεηδή είλαη κεγάινο ζηελ ειηθία ή έρεη
αξξσζηήζεη.  πληαμηνύρν ιέκε απηόλ πνπ έρεη
βγεη ζηε ζύληαμε. ♫ ζύ-ληα-με

ζπληαμηνύρνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ζπληαμηνύρνη)
 ζύληαμε

ζύληνκνο, ζύληνκε, ζύληνκν επίζεην

(ζύληνκνη, ζύληνκεο, ζύληνκα)
 ηαλ θάηη είλαη ζύληνκν, θξαηάεη ιίγν.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα είρε κία πνιύ ζύληνκε
ζπλάληεζε πέληε ιεπηώλ κε ηνλ δηεπζπληή.
 κεγάινο, πνιύσξνο
 ηαλ έλαο δξόκνο είλαη πην ζύληνκνο από
θάπνηνλ άιιν, έρεη κηθξό κήθνο.  καθξύο
 ζπληνκία, ζύληνκα ♫ ζύ-λην-κνο

ζπληξνθηά [ε] νπζηαζηηθό (ζπληξνθηέο)

 Ζ ζπληξνθηά είλαη κία νκάδα θίισλ.
 ηε ζπληξνθηά ηνπ Κώζηα θαη ηνπ Νίθνπ κπήθε
ηώξα θαη ν Ίγθιη.  παξέα
 Ο θύξηνο Μηράιεο έρεη ζπληξνθηά ηε ζεία θαη ηνλ
ζθύιν ηνπ. Ενπλ καδί.  Ο ζθύινο ηνπ θπξίνπ
Μηράιε είλαη ν θαιύηεξνο ζύληξνθόο ηνπ. Σνπ είλαη
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--- ζπλώλπκν ---------------------------------------- ζπξηάξη
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πηζηόο θαη ηνλ αθνινπζεί παληνύ.  θίινο
♫ ζύ-ληξν-θνο

ζπλώλπκν [ην] νπζηαζηηθό (ζπλώλπκα)

 Σν ζπλώλππκνώλκν ηεο ιέμεο θαηλνύξηνο είλαη ε
ιέμε λένο. Δίλαη κία δηαθνξεηηθή ιέμε πνπ έρεη
πεξίπνπ ηελ ίδηα ζεκαζία.  αληίζεην, αληώλπκν
 (ζαλ επίζεην) Οη ιέμεηο θαηλνύξηνο θαη λένο είλαη
ζπλώλπκεο. Έρνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ζεκαζία.
♫ ζπ-λώ-λπ-κν

ζύξηγγα [ε] νπζηαζηηθό (ζύξηγγεο)

 Ζ λνζνθόκα έβαιε ην θάξκαθν ζηε ζύξηγγα γηα
λα θάλεη ηελ έλεζε ζηε ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε.
♫ ζύ-ξηγ-γα

ζύξκα [ην] νπζηαζηηθό (ζύξκαηα)

 Σν ζύξκα είλαη έλα ιεπηό κεηαιιηθό λήκα.
 Ζ Αζελά θνίηαδε ηα πνπιάθηα πνπ
θάζνληαλ πάλσ ζηα ζύξκαηα ηνπ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  θαιώδην
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ηξίβεη
ηα ηαςηά θαη ηηο θαηζαξόιεο κε ρνληξό ζύξκα
γηα λα θεύγνπλ ηα ιίπε. ♫ ζύξ-κα

ζπξηάξη [ην] νπζηαζηηθό (ζπξηάξηα)

 Πνιιά έπηπια έρνπλ ζπξηάξηα. Δίλαη ζήθεο πνπ
κνηάδνπλ κε θνπηηά θη έρνπλ έλα ρεξνύιη γηα λα ηηο
ηξαβάο πξνο ηα έμσ, όηαλ ζέιεηο λα βάιεηο ή λα
βγάιεηο θάηη.  Ο θύξηνο Γηάλλεο έθιεηζε δπλαηά
ην ζπξηάξη ηνπ γξαθείνπ ηνπ.  ζύξσ
♫ ζπξ-ηά-ξη  „ηα ξνύρα‟
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ζύξηεο ----------------------------------------------ζύζηεκα--

ζύξηεο [ν] νπζηαζηηθό (ζύξηεο)
 Ο ζύξηεο είλαη έλα θνκκάηη κέηαιιν
πνπ ην ηξαβάο γηα λα θιείζεηο κία πόξηα
από κέζα.  κάληαιν  ζύξσ ♫ ζύξ-ηεο

ζύξσ ξήκα (έζπξα, ζα ζύξσ)  ζέξλσ
ζπζθεπάδσ ξήκα (ζπζθεύαζα, ζα ζπζθεπάζσ)

 ηαλ ζπζθεπάδεηο θάηη, ην βάδεηο ζ‟ έλα θνπηί ή
ην ηπιίγεηο κε ραξηί γηα λα κπνξείο λα ην
κεηαθέξεηο.  Ζ ζεία Μαξγαξίηα ζπζθεύαζε
ηα παιηά βηβιία γηα λα ηα κεηαθέξεη ζην ρσξηό.
 ακπαιάξσ  Ζ Αζελά αγόξαζε έλα ζηληί γηα ηε
κακά ηεο θαη δήηεζε λα ην ηπιίμνπλ ζε ζπζθεπαζία
δώξνπ. ♫ ζπ-ζθεπ-ά-δσ

ζπζθεπή [ε] νπζηαζηηθό (ζπζθεπέο)

 Ζ ζπζθεπή είλαη κία κεραλή πνπ απνηειείηαη
από πνιιά ζπλαξκνινγεκέλα θνκκάηηα.
 ηνλ γάκν ηεο ε ζεία Καηεξίλα πήξε γηα δώξν
πνιιέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο: κία ηειεόξαζε, έλα
ληηβηληί θαη κία θαθεηηέξα. ♫ ζπ-ζθεπ-ή

ζύζηεκα [ην] νπζηαζηηθό (ζπζηήκαηα)

 Σν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη ην ζύλνιν ησλ
νξγάλσλ πνπ ζε βνεζνύλ λ‟ αλαπλέεηο: γηα
παξάδεηγκα νη πλεύκνλεο θαη ην ζηόκα ζνπ.
 Σν ειηαθό ζύζηεκα είλαη ην ζύλνιν ησλ
πιαλεηώλ πνπ είλαη γύξσ από ηνλ ήιην.
 Ο Νίθνο ην έρεη ζύζηεκα λα θάλεη πιάθεο. Σν έρεη
ζπλήζεηα.  ζπζηεκαηηθόο ♫ ζύ-ζηε-κα
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--- ζπρλόο ------------------------------------------ ζθαιηάξα
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ζπρλόο, ζπρλή, ζπρλό επίζεην (ζπρλνί, ζπρλέο,

ζπρλά)
 ηαλ θάηη είλαη ζπρλό, γίλεηαη ή εκθαλίδεηαη
αξθεηέο θνξέο, όρη όκσο ζπλέρεηα.  Οη ζπρλέο
επηζθέςεηο ηνπ ζείνπ Σάθε έδσζαλ κεγάιε ραξά
ζηνλ θύξην Γηάλλε: ήξζε ηξεηο θνξέο κέζα ζ‟ έλαλ
κήλα.  ηαθηηθόο  αξαηόο, ζπάληνο
 ην θέληξν ηεο Αζήλαο ηα ιεσθνξεία πεξλνύλ
ζπρλά. Πεξλνύλ κε κεγάιε ζπρλόηεηα. ♫ ζπ-ρλόο
ζθάδσ ξήκα (έζθαμα, ζα ζθάμσ)
 ηαλ θάπνηνο ζθάδεη έλα δών, ην ζθνηώλεη
θόβνληαο ηνλ ιαηκό ηνπ κε καραίξη.
 «Έρσ έλαλ πόλν ζηε κέζε πνπ κε ζθάδεη!»
θώλαμε ε ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε. Πνπ κε πνλάεη
πνιύ.  ζθαγή, ζθάμηκν, ζθαγείν ♫ ζθά-δσ_

ζθαίξα [ε] νπζηαζηηθό (ζθαίξεο)

 θαίξα ιέκε θάηη ζηξνγγπιό πνπ κνηάδεη κε
κπάια.  «Πνύ είλαη ε Διβεηία;» ξώηεζε ε Αζελά.
«Δδώ!» θώλαμε ν Κώζηαο θαη ηελ έδεημε ζηελ
πδξόγεην ζθαίξα.
 θαίξα ιέκε θαη ην ζηξνγγπιό θνκκάηη από
κέηαιιν πνπ βάδνπλ ζην πηζηόιη νη ζηξαηηώηεο γηα
λα ππξνβνιήζνπλ.  βόιη, βιήκα
 Ζ ζθαηξνβνιία είλαη έλα αγώληζκα.
‟ απηό νη αζιεηέο ξίρλνπλ καθξηά κία
ζηδεξέληα ζθαίξα. ♫ ζθαί-ξα
Η πδξόγεηνο ζθαίξα

η
π
θ
ρ
ς
ζθαιηάξα [ε] νπζηαζηηθό (ζθαιηάξεο)
σ  ηαλ δίλεηο ζε θάπνηνλ κία ζθαιηάξα, ηνλ
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ζθεληόλα --------------------------------------------ζθίγγσ--

α
β
γ
ζθεληόλα [ε] νπζηαζηηθό (ζθεληόλεο)
 Ζ ζθεληόλα είλαη έλα παηδηθό όπιν. Σν θηηάρλεηο δ
κ‟ έλα μύιν θη έλα ιάζηηρν. Βάδεηο κία πέηξα
ε
ζην μύιν, ηξαβάο ην ιάζηηρν θαη
δ
ηε ζηέιλεηο καθξηά. ♫ ζθε-ληό-λα
ε
ζθήθα [ε] θαη ζθήγθα [ε] νπζηαζηηθό
ζ
ζθήθεο/ζθήγθεο)
η
 Ζ ζθήθα είλαη έλα έληνκν κε καύξεο θαη θίηξηλεο
θ
ξίγεο πνπ κνηάδεη κε κέιηζζα. Οη ζθήθεο ηζηκπνύλ
θαη ξίρλνπλ δειεηήξην.  Ζ ζθεθνθσιηά είλαη κία ι
θσιηά κε ζθήγθεο. ♫ ζθή-θα
κ
λ
ζθεθνθσιηά [ε] νπζηαζηηθό (ζθεγθνθσιηέο)
 ζθήθα
μ
ν
ζθελώλσ, ζθελώλνκαη ξήκα (ζθήλσζα,
π
ζα ζθελώζσ)
 ηαλ θάηη ζθελώλεη ζε θάηη άιιν, κπαίλεη κέζα
ξ
ηνπ θαη δελ κπνξεί λα βγεη.  Σν εκεξνιόγην ηεο
ζ
ρηππάο δπλαηά ζην θεθάιη κε αλνηρηή ηελ παιάκε
ζνπ.  θαξπαδηά, ραζηνύθη ♫ ζθα-ιηά-ξα

Αζελάο ζθήλσζε ζην ζπξηάξη θαη δελ κπνξνύζε
λα βγεη.
 «Άκα ζνπ ζθελσζεί θάηη ζην κπαιό, δελ
αιιάδεηο γλώκε!» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηελ
Αζελά. ♫ ζθε-λώ-λσ

ζθίγγσ, ζθίγγνκαη (έζθημα, ζα ζθίμσ)

 ηαλ ζθίγγεηο θάηη, ην ηξαβάο ή ην πηέδεηο
δπλαηά θαη ζηαζεξά κε ηα ρέξηα ζνπ έηζη πνπ λα
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--- ζθηρηαγθαιηάδσ --------------------------- ζθνπγγάξη
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κελ κπνξεί λα θνπλεζεί.  «θίμε ηα θνξδόληα
ησλ παπνπηζηώλ ζνπ γηα λα κε ζνπ ιπζνύλ,
Αζελά!» θώλαμε ε Διέλε. Γέζε ηα πην ζθηρηά.
 «Σα παπνύηζηα είλαη θαηλνύξηα θαη κε ζθίγγνπλ»
είπε γθξηληάδνληαο ε Διέλε. Με ζηελεύνπλ.
 ηαλ ζέινπκε λα πνύκε ζε θάπνηνλ
λα θάλεη θνπξάγην, ηνπ ιέκε λα ζθίμεη
ηελ θαξδηά ηνπ.  Κάζε θνξά πνπ
ε Αζελά ιέεη πνίεκα έρεη έλα ζθίμηκν
ζην ζηνκάρη. ζθηρηόο ♫ ζθίγ-γσ
ζθηρηαγθαιηάδσ, ζθηρηαγθαιηάδνκαη ξήκα
(ζθηρηαγθάιηαζα, ζα ζθηρηαγθαιηάζσ)  ζθηρηόο

ζθηρηόο, ζθηρηή, ζθηρηό επίζεην (ζθηρηνί,

ζθηρηέο, ζθηρηά)
 ηαλ έλα ξνύρν ζνπ είλαη ζθηρηό, ζε ζθίγγεη.
 Έλα ζθηρηό απγό, είλαη βξαζκέλν πνιύ.
 κειάηνο, καιαθόο  ηαλ ζθηρηαγθαιηάδεηο
θάπνηνλ, ηνλ αγθαιηάδεηο ζθηρηά. ♫ ζθη-ρηόο

ζθνπγγάξη [ην] νπζηαζηηθό (ζθνπγγάξηα)

 Σν ζθνπγγάξη έρεη πνιιέο ηξύπεο θαη ξνπθάεη
εύθνια θαη γξήγνξα ην λεξό. Υξεζηκνπνηνύκε
ζθνπγγάξη γηα λα πιέλνπκε ην ζώκα καο θαη ηα
πηάηα. Με ην ζθνπγγάξη ζβήλεηο θαη ηνλ πίλαθα
ζην ζρνιείν.  ζπόγγνο
 ηαλ ζθνπγγαξίδνπκε, θαζαξίδνπκε ην πάησκα
κε ζθνπγγάξη ή κε ζθνπγγαξόπαλν.
Ζ ζθνπγγαξίζηξα είλαη έλα ζθνπγγαξόπαλν
κε θνληάξη. ♫ ζθνπγ-γά-ξη  „ην ζώκα καο‟
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ζθνπγγαξίδσ ---------------------------------------- ζράξα--

ζθνπγγαξίδσ, ζθνπγγαξίδνκαη ξήκα

(ζθνπγγάξηζα, ζα ζθνπγγαξίζσ)  ζθνπγγάξη

ζθνπγγαξίζηξα [ε] νπζηαζηηθό
(ζθνπγγαξίζηξεο)  ζθνπγγάξη

ζθξαγίδα [ε] νπζηαζηηθό (ζθξαγίδεο)

 Σε ζθξαγίδα ηε βνπηάο ζην κειάλη θαη
κεηά ηε ρηππάο ζην ραξηί γηα λ‟ αθήζεη
ηα ίρλε ηεο.  Με ηε ζθξαγίδα ζθξαγίδεηο
έλα ραξηί. ♫ ζθξα-γί-δα

ζθπξί [ην] νπζηαζηηθό (ζθπξηά)

 Σν ζθπξί είλαη έλα βαξύ εξγαιείν κε ζηδεξέληα
κύηε θαη μύιηλν ρεξνύιη γηα λα θαξθώλνπκε
ηα θαξθηά. ♫ ζθπ-ξί

ζθπξίδσ ξήκα (ζθύξημα, ζα ζθπξίμσ)

 ηαλ ζθπξίδεηο, βγάδεηο έλαλ ήρν
θπζώληαο αέξα κέζα από ηα ρείιε ζνπ.
 Μεξηθέο θνξέο θπζάο ηνλ αέξα κέζα ζε
κία ζθπξίρηξα γηα λ‟ αθνπζηεί πην δπλαηά
ην ζθύξηγκά ζνπ. ♫ ζθπ-ξί-δσ

ζθπξίρηξα [ε] νπζηαζηηθό (ζθπξίρηξεο)
 ζθπξίδσ

ζράξα [ε] νπζηαζηηθό (ζράξεο)

 Ζ ζράξα είλαη έλα κεηαιιηθό
καγεηξηθό ζθεύνο. Πάλσ ζηε ζράξα
ςήλνπκε θξέαηα θη άιια θαγεηά ζηα θάξβνπλα.
 ράξα έρνπλ θαη η‟ απηνθίλεηα, νη κεραλέο θαη ηα
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--- ζρεδηάδσ --------------------------------------------- ζρέζε
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πνδήιαηα γηα λα θνξηώλνπκε εθεί ηα πξάγκαηά καο.
 ράξα θαιύπηεη θαη ηνπο ππνλόκνπο γηα λα κελ
πέθηνπλ κέζα άλζξσπνη, δώα θαη πξάγκαηα.
♫ ζρά-ξα - Λέκε θαη ζθάξα.

ζρεδηάδσ, ζρεδηάδνκαη ξήκα (ζρεδίαζα,
ζα ζρεδηάζσ)  ζρέδην

ζρέδην [ην] νπζηαζηηθό (ζρέδηα)
 Ο θύξηνο Γηάλλεο είλαη αξρηηέθηνλαο θαη θηηάρλεη
ζρέδηα ζπηηηώλ. Εσγξαθηέο ζπηηηώλ κε κνιύβη ζε
κεγάια ραξηηά.  ζθίηζν
 Ζ θνύζηα ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο έρεη πάλσ ηεο
ζρέδηα. Έρεη ηεηξάγσλα θαη θύθινπο.
 Ζ Αζελά θαη ν Κώζηαο θάλνπλ ζρέδηα γηα ην
θαινθαίξη. Κάλνπλ όλεηξα, έρνπλ έλα ζθνπό.
 Έλαο ζρεδηαζηήο κόδαο θηηάρλεη ζρέδηα από
ξνύρα, δειαδή ζθίηζα. Σα ζρεδηάδεη. ♫ ζρέ-δη-ν

ζρέζε [ε] νπζηαζηηθό (ζρέζεηο)

 Ζ ζρέζε είλαη κηθξή ή κεγάιε νκνηόηεηα αλάκεζα
ζε δύν ή πεξηζζόηεξα πξάγκαηα.
- Ση ζρέζε έρεη ν ζθύινο ηνπ θπξίνπ Μηράιε κε ηα
θνπηαβάθηα;
- Έρνπλ ην ίδην ρξώκα, κνηάδνπλ.
 Ζ Αζελά θαη ε Διέλε έρνπλ κία ζρέζε θηιίαο.
Δίλαη θίιεο.  δεζκόο
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θαη ν θύξηνο Γηάλλεο έρνπλ
θαιέο ζρέζεηο κε όινπο ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Έρνπλ
επηθνηλσλία θαη πεξλνύλ ρξόλν καδί.
 Έλα βηβιίν ζρεηηθό κε ηα ινπινύδηα κηιάεη γηα ηα
ινπινύδηα. ♫ ζρέ-ζε
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------------------------------------------------------ ηα ζρήκαηα--

ζθαίξα

θώλνο

θύιηλδξνο

παξαιιειόγξακκν

ηξίγσλν

ξόκβνο

ηεηξάγσλν

θύθινο
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--- ζρεηηθόο -------------------------------------------- ζρνιείν
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ζρεηηθόο, ζρεηηθή, ζρεηηθό επίζεην (ζρεηηθνί,
ζρεηηθέο, ζρεηηθά)  ζρέζε

ζρήκα [ην] νπζηαζηηθό (ζρήκαηα)
 Σν ζρήκα είλαη ε εμσηεξηθή κνξθή ελόο
ζώκαηνο. Σν ηεηξάγσλν, ην ηξίγσλν θαη ν θύθινο
είλαη ζρήκαηα.  Σν κεγάιν θάδξν ζην ζαιόλη
ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο έρεη ηεηξάγσλν ζρήκα.
 ηαλ ζρεκαηίδεηο θάηη, ηνπ δίλεηο ζρήκα. Ζ Αιίθε
ζρεκάηηζε ζηελ πγξή άκκν κε ην δάρηπιό ηεο
έλαλ θύθιν. ♫ ζρή-κα  „ηα ζρήκαηα‟

ζρίδσ ξήκα (έζρηζα, ζα ζρίζσ)  ζθίδσ
ζρνηλί [ην] νπζηαζηηθό (ζρνηληά)  ζθνηλί
ζρνιάσ θαη ζρνιώ (ζρόιαζα, ζα ζρνιάζσ)
 ηαλ έλαο καζεηήο ζρνιάεη, ηειεηώλεη ην κάζεκα
θαη θεύγεη από ην ζρνιείν ηνπ.
 ηαλ θάπνηνο ζρνιάεη από ηε δνπιεηά ηνπ,
ηειεηώλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη θεύγεη.
 ηαλ έλαο δηεπζπληήο ζρνιάεη θάπνηνλ από ηε
δνπιεηά ηνπ, ηνλ δηώρλεη απ‟ απηήλ. ♫ ζρν-ιά-σ

ζρνιείν [ην] νπζηαζηηθό (ζρνιεία)
 Σν ζρνιείν είλαη έλα κέξνο όπνπ πεγαίλνπλ ηα
παηδηά γηα λα κάζνπλ θαηλνύξηα πξάγκαηα. ρνιείν
ιέκε θαη όινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο
ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ζρνιείν ιέκε θαη ηα καζήκαηα
πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν.  Αύξην ην ζρνιείν
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------------------------------------------------------ ζην ζρνιείν--

ράξηεο
παξάζπξν

πίλαθαο

ππνινγηζηήο
βηβιίν
έδξα

δαζθάια
ράξαθαο

βηβιηνζήθε
ζξαλίν
καζεηέο
θαζεηίλα

θαξέθιεο
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--- ζρνιηθό ------------------------------------------- ζσιήλαο
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ηνπ Κώζηα ζα πάεη εθδξνκή. Σα παηδηά δε ζα έρνπλ
ζρνιείν.  Σν ζρνιηθό παίξλεη ηα παηδηά από ην
ζπίηη ηνπο θαη ηα πεγαίλεη ζην ζρνιείν.
 ζρνιηθό ιεσθνξείν Πνιιέο θνξέο έμσ από ην
ζρνιείν ππάξρεη έλαο ζρνιηθόο ηξνρνλόκνο.
♫ ζρν-ιεί-ν  „ζην ζρνιείν‟

ζρνιηθό [ην] νπζηαζηηθό (ζρνιηθά)  ζρνιείν
ζρνιηθόο, ζρνιηθή, ζρνιηθό επίζεην
(ζρνιηθνί, ζρνιηθέο, ζρνιηθά)  ζρνιείν

ζώβξαθν [ην] νπζηαζηηθό (ζώβξαθα)
 Σν ζώβξαθν είλαη ην εζώξνπρν πνπ θνξάλε νη
άληξεο θάησ από ηε κέζε ηνπο.  ζιηπ ♫ ζώ-βξα-θν

ζώδσ, ζώδνκαη (έζσζα, ζα ζώζσ)
 ηαλ ζώδεηο θάπνηνλ ή θάηη, ηνπο γιηηώλεηο από
θάπνην κεγάιν θαθό.  Ο θύξηνο Γεκήηξεο έζσζε
ηε Ρνδαιία από ηηο ξόδεο ηνπ απηνθηλήηνπ.
 γιηηώλσ  Ο θύξηνο Γεκήηξεο είλαη ν ζσηήξαο
ηεο Ρνδαιίαο. Ζ Αζελά επραξίζηεζε ηνλ θύξην
Γεκήηξε γηα ηε ζσηεξία ηεο Ρνδαιίαο. ♫ ζώ-δσ

ζσιελάξην [ην] νπζηαζηηθό (ζσιελάξηα)
 Σν ζσιελάξην είλαη κία καθξόζηελε ζήθε πνπ
έρεη κέζα ηεο αινηθέο, νδνληόθξεκεο ή ρξώκαηα.
Σα ζσιελάξηα έρνπλ
έλα θαπάθη γηα λα θιείλνπλ.
♫ ζσ-ιε-λά-ξη-ν
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ζσιήλαο --------------------------------------------- ζσζίβην--

ζσιήλαο [ν] νπζηαζηηθό (ζσιήλεο)
 Μέζα από ηνπο ζσιήλεο ηεο πνιπθαηνηθίαο
έξρεηαη ην λεξό ζηηο βξύζεο καο. ♫ ζσ-ιή-λαο

ζώκα [ην] νπζηαζηηθό (ζώκαηα)
 Σν κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο είλαη αθόκα πνιύ
κηθξό. ηαλ κεγαιώζεη, ζα απνθηήζεη αληξηθό
ζώκα.  θνξκί
 ώκα ιέκε θαη όια ηα κέιε θαη ηα όξγαλά καο
εθηόο από ην θεθάιη.
 Σα αζηέξηα είλαη νπξάληα ζώκαηα.
♫ ζώ-κα  „ην ζώκα καο‟

ζσπαίλσ ξήκα (ζώπαζα, ζα ζσπάζσ)  ζησπή
ζσξόο [ν] νπζηαζηηθό (ζσξνί)
 Ο ζσξόο είλαη έλα ζύλνιν από πνιιά πξάγκαηα,
ξηγκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν.  ζηνίβα
 σξόο είλαη θαη ε κεγάιε πνζόηεηα.
 Ο Νίθνο ιέεη έλα ζσξό αζηεία
θη όινη γεινύλ. ♫ ζσ-ξόο

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ

η
Έλαο ζσξόο από ζθνππίδηα.
π
θ
ζσζίβην [ην] νπζηαζηηθό (ζσζίβηα)
 Σν ζσζίβην είλαη έλα θνπζθσκέλν
ρ
Λάζηηρν πνπ επηπιέεη ζηε ζάιαζζα.
ς
Σν θνξνύλ όζνη δελ μέξνπλ θνιύκπη.
σ
 θνπινύξα ♫ ζσ-ζί-βη-ν
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--- Σν ζώκα καο --------------------------------------------------
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ζσζηόο --------------------------------------------------------------

ζσζηόο, ζσζηή, ζσζηό επίζεην (ζσζηνί, ζσζηέο,
ζσζηά)
 ηαλ θάηη είλαη ζσζηό, δελ έρεη θαλέλα ιάζνο.
 Ζ Αζελά έδσζε ζσζηέο απαληήζεηο ζην ηεζη
θη έηζη πήξε «Άξηζηα». Απάληεζε ζσζηά.
 νξζόο  ιαλζαζκέλνο, ιάζνο
 Ζ ζεία Έιιε θνξάεη ηα ζσζηά ξνύρα γηα λα
θαίλεηαη αδύλαηε. Φνξάεη ηα ξνύρα πνπ ηεο
ηαηξηάδνπλ.  θαηάιιεινο
 «Δζύ έγηλεο ζσζηόο άληξαο, Κώζηα!» θώλαμε ε
ζεία Έιιε πνπ είρε θαηξό λα ηνλ δεη.
 αιεζηλόο, πξαγκαηηθόο  ζσζηά ♫ ζσ-ζηόο
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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 Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ /
ΙΣΤΕ -ΔΙΟΦΑΝΣΟ.

