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

Αγγειηθή Δπζπκίνπ Ζιίαο Γήκνο
Μαξία Μεηζηάθε Ηνπιία Αληύπα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό
Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνύ
Σόκνο 2νο
(Γ,γ – Γ,δ – Δ,ε – Ε,δ – Ζ,ε)

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό

Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνύ
Σν Πξώην κνπ Λεμηθό
Σόκνο 2νο
(Γ,γ – Γ,δ – Δ,ε – Ε,δ – Ζ,ε)
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ΞΔΘΛΝΗ ΡΝ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΠΓΓΟΑΦΖ
Ξέηξνο Κπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηηνύηνπ
Σξήζηνο Ξαπαξίδνο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηη.
ΞΔΘΛΖ ΡΝ ΞΝΔΟΓΝ
Dr Αξεηή Θαξαζαλάζε-Θαηζανύλνπ, Μόληκε
Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
ΔΜΥΦΙΙΝ
Αγγέιηθα Θνξνβέζε, δσγξάθνο
ΞΟΝΔΘΡΞΥΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
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“ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο
κε αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε”

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
& ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Αγγειηθή Δπζπκίνπ Ζιίαο Γήκνο
Μαξία Μεηζηάθε Ηνπιία Αληύπα
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό

Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνύ
Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Σόκνο 2νο
(Γ,γ – Γ,δ – Δ,ε – Ε,δ – Ζ,ε)

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Γεκήηξηνο Βιάρνο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ

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

Σύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Νηθνλόµνπ

Σύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό
Θνηλσληθό Ρακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

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

γαβγίδσ --------------------------------------------------- γάια--

α
β
γ

Γγ

δ
γαβγίδσ ξήκα (γάβγηζα, ζα γαβγίζσ)
ε
 ηαλ έλαο ζθύινο γαβγίδεη, θάλεη γαβ γαβ. Δίλαη
δ
ν δηθόο ηνπ ηξόπνο λα θσλάδεη.  Σν γάβγηζκα
είλαη ε θσλή πνπ βγάδεη έλαο ζθύινο. ♫ γα-βγί-δσ ε
ζ
γάηδαξνο [ν] νπζηαζηηθό (γάηδαξνη)
η
 Ο γάηδαξνο είλαη έλα κεγάιν δών κε κεγάια
απηηά. Μνηάδεη κε άινγν αιιά είλαη πην κηθξόο θαη ην θ
ηξίρσκά ηνπ είλαη ζθνύξν γθξη ή θαθέ. ε κεξηθά
ι
ρσξηά ρξεζηκνπνηνύλ αθόκε ην γάηδαξν γηα λα
κ
κεηαθέξνπλ βαξηά πξάγκαηα ή γηα λα πάλε θάπνπ.
λ
ηαλ ν γάηδαξνο θσλάδεη, γθαξίδεη. ♫ γάη-δα-ξνο
μ
 „ην αγξόθηεκα‟
- Λέκε θαη ην γατδνύξη.
ν
π
γάια [ην] νπζηαζηηθό (γάιαηα)
ξ
 ηαλ αξκέγνπκε ηηο αγειάδεο, ηηο θαηζίθεο ή ηα
πξόβαηα, παίξλνπκε ην γάια ηνπο πνπ είλαη άζπξν. ζ
Δίλαη λόζηηκν θαη ην πίλνπκε γηα λα έρνπκε γεξά
η
θόθαια θαη δόληηα.
π
 Ζ Αζελά έρεη θαζηαλά καιιηά θαη δέξκα άζπξν
θ
ζαλ ην γάια.
Έρεη πάξα πνιύ άζπξν θαη θαζαξό δέξκα.
ρ
 Λέκε όηη θάπνηνο έρεη θαη ηνπ πνπιηνύ ην γάια,
ς
όηαλ ηα έρεη όια, αθόκα θη απηά πνπ ηα βξίζθεη
σ
θαλείο πνιύ δύζθνια. ♫ γά-ια
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--- γαιάδηνο -----------------------------------------------γάκνο

α
γαιάδηνο, γαιάδηα, γαιάδην επίζεην (γαιάδηνη,
β γαιάδηεο, γαιάδηα)
γ  ηαλ θάηη είλαη γαιάδην, έρεη αλνηρηό κπιε
δ
ε
δ
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ζ
η
θ
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ρξώκα, όπσο ν νπξαλόο όηαλ δελ έρεη ζύλλεθα.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν γαιάδην είλαη ην αγαπεκέλν
ρξώκα ηνπ Κώζηα.
 γαιαλόο ♫ γα-ιά-δηνο  „ηα ρξώκαηα‟

γαιαλόο, γαιαλή, γαιαλό επίζεην (γαιαλνί,

γαιαλέο, γαιαλά)
 ηαλ θάπνηνο έρεη γαιαλά κάηηα, ηα κάηηα ηνπ
έρνπλ αλνηρηό κπιε ρξώκα, όπσο ν νπξαλόο πνπ
δελ έρεη ζύλλεθα.  γαιάδηνο  γαιάδηνο
♫ γα-ια-λόο
- Πξνζνρή! Λέκε γαιαλόο ή γαιάδηνο νπξαλόο,
γαιαλά ή γαιάδηα κάηηα, γαιαλή ή γαιάδηα
ζάιαζζα. Γηα έλα ύθαζκα, γηα έλα ξνύρν ή γηα έλα
ρξώκα ζηε δσγξαθηθή ιέκε κόλν γαιάδην.

γαινπνύια [ε] νπζηαζηηθό (γαινπνύιεο)

 Ζ γαινπνύια είλαη έλα κεγάιν πνπιί κε ςειό
θόθθηλν ιαηκό θαη καύξα, άζπξα ή θόθθηλα θηεξά.
Σξώκε ην θξέαο ηεο πνπ κνηάδεη κε ην θξέαο ηνπ
θνηόπνπινπ. ♫ γα-ιν-πνύ-ια  „ην αγξόθηεκα'

γάκνο [ν] νπζηαζηηθό (γάκνη)
 ηαλ έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα
ζέινπλ λα παληξεπηνύλ, θάλνπλ γάκν
ζηελ εθθιεζία ή ζην δεκαξρείν.
 γακπξόο ♫ γά-κνο
Γεο λύθε, γακπξόο, παληξεύνκαη
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γάκπα --------------------------------------------------- γαξίδα--

α
 Ζ γάκπα είλαη ην κέξνο ηνπ πνδηνύ πνπ βξίζθεηαη β
θάησ από ην γόλαην θαη πάλσ από ηνλ αζηξάγαιν. γ

γάκπα [ε] νπζηαζηηθό (γάκπεο)
♫ γά-κπα  „ην ζώκα καο‟

δ
ε
γακπξόο [ν] νπζηαζηηθό (γακπξνί)
 ηαλ γίλεηαη γάκνο, ν άληξαο πνπ παληξεύεηαη
δ
είλαη ν γακπξόο θαη ε γπλαίθα ε λύθε.
ε
 ηαλ θάπνηνο είλαη γακπξόο θάπνηνπ άιινπ,
είλαη παληξεκέλνο κε ηελ θόξε ηνπ ή κε ηελ αδεξθή ζ
η
ηνπ.  γάκνο ♫ γα-κπξόο
θ
γάληη [ην] νπζηαζηηθό (γάληηα)
ι
 ηαλ θξπώλνπλ ηα ρέξηα καο, θνξάκε γάληηα γηα
κ
λα ηα δεζηάλνπκε. Σα γάληηα είλαη κάιιηλα ή
δεξκάηηλα. ♫ γά-ληη  „ηα ξνύρα‟
λ
μ
γαξγαιώ θαη γαξγαιάσ, γαξγαιηέκαη ξήκα
ν
(γαξγάιεζα, ζα γαξγαιήζσ)
 ηαλ γαξγαιάο θάπνηνλ, ηνλ αγγίδεηο ειαθξά
π
ζηηο παηνύζεο, ζηηο καζράιεο ή ζηα πιεπξά θαη ηνλ ξ
θάλεηο λα γειάεη.
ζ
 ηαλ γαξγαιηέζαη, ζθαο ζηα γέιηα ακέζσο κόιηο
ζε αγγίμνπλ.  Ο Κώζηαο δελ αληέρεη ην
η
γαξγάιεκα. ♫ γαξ-γα-ιώ
π
θ
γαξίδα [ε] νπζηαζηηθό (γαξίδεο)
 Ζ γαξίδα είλαη έλα κηθξό δών κε καιαθό όζηξαθν ρ
πνπ δεη ζηε ζάιαζζα. Έρεη νπξά, ηέζζεξα δεπγάξηα ς
πόδηα θαη θεξαίεο. Δίλαη ξνδ θαη ηηο ηξώκε, γηαηί
σ
έρνπλ πνιύ λόζηηκν θξέαο.
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--- γαξηδάθη -------------------------------------------- γδέξλσ

α  «Ήζεια λα θνηκεζώ αιιά δελ ηα
β θαηάθεξα, ην κάηη κνπ ήηαλ γαξίδα όιν
ην βξάδπ», είπε ν Κώζηαο.  γαξηδάθη
γ
δ
ε
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π
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♫ γα-ξί-δα  „ε ζάιαζζα‟

γαξηδάθη [ην] νπζηαζηηθό (γαξηδάθηα)

 Σα γαξηδάθηα είλαη αικπξέο κπνπθηέο ζε ζρήκα
γαξίδαο πνπ αξέζνπλ πνιύ ζηα παηδηά.
 γαξίδα ♫ γα-ξη-δά-θη  „ην πάξηη‟

γαξίθαιν [ην] νπζηαζηηθό (γαξίθαια)

 Σν γαξίθαιν είλαη έλα ξνδ, θόθθηλν ή άζπξν
ινπινύδη πνπ κπξίδεη πνιύ όκνξθα.  Σν θπηό
πνπ θάλεη γαξίθαια είλαη ε γαξηθαιηά.
♫ γα-ξί-θα-ιν  „ηα ινπινύδηα‟

γάηα [ε] νπζηαζηηθό (γάηεο)

 Ζ γάηα είλαη έλα κηθξό δών κε ηέζζεξα πόδηα,
καιαθή γνύλα θαη κπηεξά λύρηα. Έρεη κηθξά κπηεξά
απηηά θαη κνπζηάθηα θαη όηαλ θσλάδεη, ληανπξίδεη.
 Σν γαηάθη είλαη ην κσξό ηεο γάηαο. ♫ γά-ηα
 „ην αγξόθηεκα‟

γδάξζηκν [ην] νπζηαζηηθό (γδαξζίκαηα) 
γδέξλσ

γδέξλσ, γδέξλνκαη ξήκα (έγδαξα, ζα γδάξσ)
 ηαλ γδέξλεηο ην ρέξη ζνπ, ηνπ θάλεηο
γξαηζνπληέο. Ζ Αζελά έπεζε από ην πνδήιαην θη
έγδαξε ην γόλαηό ηεο.  γξαηζνπλώ
 ηαλ ν ραζάπεο γδέξλεη έλα δών, ηνπ βγάδεη ην
δέξκα.  Σν γδάξζηκν είλαη ην ζεκάδη πνπ έρνπκε
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γδύλσ ------------------------------------------------ γεηηνληά-ζην ζώκα καο, όηαλ γδεξλόκαζηε.  γξαηζνπληά
♫ γδέξ-λσ

γδύλσ, γδύλνκαη ξήκα (έγδπζα, ζα γδύζσ)

α
β
γ

δ
ε
δ
ε
ζ
γεηα επηθώλεκα
η
 ηαλ ζέινπκε λα ραηξεηήζνπκε θάπνηνλ, ιέκε
θ
«γεηα», «γεηα ζνπ». Λέκε «γεηα ζαο», όηαλ
ραηξεηάκε θάπνηνλ κεγαιύηεξν.
ι
 ηαλ θάπνηνο έρεη αγνξάζεη θάηη θαηλνύξην ηνπ
κ
ιέκε «κε γεηα».  «Κε γεηα ην θαηλνύξην θόξεκα
λ
Αζελά!» είπε ε Διέλε. ♫ γεηα
μ
γείηνλαο [ν], γεηηόληζζα [ε] νπζηαζηηθό (γείηνλεο, ν
γεηηόληζζεο)
π
 Γείηνλάο ζνπ είλαη απηόο πνπ κέλεη θνληά ζνπ,
ξ
ζηνλ ίδην δξόκν. Βιέπεηο ζπρλά ηνπο γείηνλέο ζνπ
βγαίλνληαο από ην ζπίηη ζνπ.  Ζ γεηηνληά ζνπ
ζ
είλαη ε πεξηνρή όπνπ βξίζθεηαη ην ζπίηη ζνπ καδί κε
η
ηα γύξσ ζπίηηα θαη ηα καγαδηά. ♫ γεί-ην-λαο
π
γεηηνληά [ε] νπζηαζηηθό (γεηηνληέο)
θ
γείηνλαο
ρ
- Δίκαη ην αληίζεην ηνπ αδεηάδσ. Ση θάλσ;
ς
σ
…………………………………………
 ηαλ γδύλεηο θάπνηνλ, ηνπ βγάδεηο όια ηνπ ηα
ξνύρα, ηνλ αθήλεηο γπκλό. ηαλ γδύλεζαη, βγάδεηο
όια ηα ξνύρα ζνπ.  Ζ Αζελά έγδπζε όιεο ηεο ηηο
θνύθιεο γηα λα πιύλεη ηα ξνύρα ηνπο.
 μεληύλσ  γδύζηκν ♫ γδύ-λσ
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--- γέιην ----------------------------------------------- γεκηζηόο

α
γέιην [ην] νπζηαζηηθό (γέιηα)  γειώ
β
γ γειώ θαη γειάσ (γέιαζα, ζα γειάζσ)
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
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η
π
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ρ
ς
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 ηαλ γειάο, δείρλεηο πσο είζαη ραξνύκελνο ή
πσο βξίζθεηο θάηη πνιύ δηαζθεδαζηηθό, πνιύ
αζηείν. ηαλ γειάο, αθνύγεηαη ην γέιην ζνπ.
 Οη γνλείο ηνπ Κώζηα πεγαίλνπλ ζπρλά
ζε θσκσδίεο γηα λα γειάζνπλ.  θιαίσ
 Σν γέιην είλαη ν ήρνο πνπ βγάδεηο, όηαλ γειάο. Ο
ήρνο απηόο κνηάδεη κε ρα, ρα, ρα.  θιάκα ♫ γε-ιώ

γεκάηνο, γεκάηε, γεκάην επίζεην (γεκάηνη,
γεκάηεο, γεκάηα)

γεκίδσ

γεκίδσ ξήκα (γέκηζα, ζα γεκίζσ)
 ηαλ γεκίδεηο θάηη, βάδεηο κέζα όζα πην πνιιά
πξάγκαηα κπνξείο.
 Ο Κώζηαο γέκηζε ηηο ηζέπεο ηνπ κε θαξακέιεο
θαη βγήθε έμσ λα ηηο θάεη κε ηελ Αζελά.
 Ζ θνηιηά ηνπ Νίθνπ γέκηζε από ην πνιύ θαγεηό.
Γελ ππήξρε πηα ρώξνο γηα ηίπνηα άιιν.
 Υάιαζε ην πιπληήξην θαη ην κπάλην γέκηζε λεξά.
Σν κπάλην είρε πνιιά λεξά.  αδεηάδσ
 Ζ θνηιηά ηνπ Νίθνπ ήηαλ γεκάηε από
ην πνιύ θαγεηό. Γελ κπνξνύζε λα βάιεη
ηίπνηα άιιν κέζα. γεκηζηόο ♫ γε-κί-δσ

γεκηζηόο, γεκηζηή, γεκηζηό επίζεην (γεκηζηνί,

γεκηζηέο, γεκηζηά)
 Σα γεκηζηά κπηζθόηα έρνπλ κέζα ηνπο θξέκα κε
δηάθνξεο γεύζεηο.
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γελέζιηα -------------------------------------------- γέλλεζε - (ζαλ νπζηαζηηθό) Σα γεκηζηά είλαη ην αγαπεκέλν
θαγεηό ηνπ Κώζηα. Δίλαη ιαραληθά, ζπλήζσο
ληνκάηεο, πηπεξηέο ή θνινθπζάθηα πνπ ηα έρνπκε
αλνίμεη, έρνπκε βάιεη κέζα ηνπο ξύδη ή θηκά θαη ηα
έρνπκε καγεηξέςεη ζην θνύξλν ή ζηελ θαηζαξόια.
 γεκίδσ ♫ γε-κη-ζηόο

γελέζιηα [ηα] νπζηαζηηθό

 ηα γελέζιηα γηνξηάδνπκε ηε κέξα πνπ
γελλεζήθακε. ♫ γε-λέ-ζιη-α

γελεηάδα [ε] νπζηαζηηθό (γελεηάδεο)
 Γελεηάδα είλαη ηα καθξηά γέληα.  Οη εθηά λάλνη
έρνπλ άζπξε γελεηάδα.  γέλη ♫ γε-λεηά-δα

γέλη [ην] νπζηαζηηθό (γέληα)

 Οη άληξεο έρνπλ γέληα. Δίλαη νη ηξίρεο πνπ
θπηξώλνπλ ζηα κάγνπια θαη ζην ζαγόλη ηνπο.
Γηα λα κε κεγαιώζνπλ, μπξίδνληαη ζρεδόλ
θάζε κέξα.  γελεηάδα ♫ γέ-λη

γελλαίνο, γελλαία, γελλαίν επίζεην (γελλαίνη,
γελλαίεο, γελλαία)
 ηαλ θάπνηνο είλαη γελλαίνο, δε θνβάηαη ηίπνηα,
όηαλ ζέιεη λα θάλεη θάηη, έρεη ζάξξνο.  Ο Ίγθιη
είλαη πνιύ γελλαίν παηδί. Πήγε κόλνο ηνπ ζηνλ
θύξην Μηράιε θαη ηνπ είπε όηη απηόο έζπαζε θαηά
ιάζνο ην ηδάκη ηνπ.  ζαξξαιένο  δεηιόο
♫ γελ-λαί-νο

γέλλεζε [ε] νπζηαζηηθό (γελλήζεηο)  γελλώ
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--- γελλώ --------------------------------------------------- γεξόο

α
γελλώ, γελληέκαη ξήκα (γέλλεζα, ζα γελλήζσ)
β  ηαλ κία γπλαίθα γελλάεη, θέξλεη ζηνλ θόζκν ην
γ κσξό ηεο.
δ
ε
δ
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η
θ
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σ

 Ζ ζεία Καηεξίλα γέλλεζε έλα όκνξθν αγνξάθη.
 Σν κσξό γελλήζεθε ζηηο έμη ην πξσί.
 Ζ γέλλεζε ηνπ κσξνύ ηεο ζείαο Καηεξίλαο έθεξε
κεγάιε ραξά ζην ζπίηη ηνπο.  ζάλαηνο γελέζιηα
♫ γελ-λώ

γεξάθη [ην] νπζηαζηηθό (γεξάθηα)

 Σν γεξάθη είλαη έλα κεγάιν πνπιί πνπ δεη
ςειά ζηα βνπλά, βιέπεη πνιύ καθξηά, έρεη
κεγάια λύρηα θαη ξάκθνο θαη ηξώεη κηθξά δώα,
όπσο πνληίθηα ή θίδηα. ♫ γε-ξά-θη

γεξλώ θαη γεξλάσ ξήκα (γέξαζα, ζα γεξάζσ)

 ηαλ θάπνηνο γεξλάεη, κεγαιώλεη πάξα πνιύ θαη
γίλεηαη γέξνο ή γξηά.  γέξνο, γξηά ♫ γεξ-λώ

γέξλσ ξήκα (έγεηξα, ζα γείξσ)

 ηαλ γέξλεηο, ην ζώκα ζνπ πάεη πξνο κία
πιεπξά, δεμηά ή αξηζηεξά, κπξνζηά ή πίζσ.
 Ο Κώζηαο έγεηξε πάλσ ζην ηξαπέδη θη
απνθνηκήζεθε. Ήηαλ θνπξαζκέλνο.
 ηαλ γέξλεηο θάηη, ην θάλεηο λα πάεη πξνο ηα
θάησ.  Αζελά έγεηξε ηελ θαλάηα γηα λα βάιεη
λεξό ζην πνηήξη ηεο. ♫ γέξ-λσ

γεξόο, γεξή, γεξό επίζεην (γεξνί, γεξέο, γεξά)

 ηαλ θάπνηνο είλαη γεξόο, έρεη δύλακε θαη δελ
αξξσζηαίλεη εύθνια.  «Να ηξσο θαιά γηα λα είζαη
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γέξνο-------------------------------------------------- γέθπξα-γεξή» είπε ν γηαηξόο ζηελ Αζελά.  αδύλακνο
 ηαλ θάηη είλαη γεξό, δε ραιάεη εύθνια, αληέρεη
ζην ρξόλν θαη ηηο δπζθνιίεο.  Σν ζπίηη ηνπ
θπξίνπ Μηράιε είλαη πνιύ γεξό, δελ έπαζε ηίπνηα
από ηνπο ζεηζκνύο.  ηαλ θξαηάο γεξά θάηη, ην
θξαηάο κε δύλακε γηα λα κε ζνπ θύγεη. ♫ γε-ξόο

γέξνο [ν], γξηά [ε] νπζηαζηηθό (γέξνη, γξηέο)

 ηαλ είλαη θαλείο γέξνο ή γξηά, έρεη κεγαιώζεη
πνιύ, έρεη γεξάζεη.  ην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ
έρνπλ κείλεη κόλν γέξνη θαη γξηέο, νη λένη έρνπλ
θύγεη γη‟ αιινύ.  λένο  γεξλώ ♫ γέ-ξνο

γεύκα [ην] νπζηαζηηθό (γεύκαηα)

 Σν γεύκα είλαη ην θαγεηό πνπ ηξώκε, όηαλ
θαζόκαζηε ζην ηξαπέδη. Σα γεύκαηα ηεο εκέξαο
είλαη ην πξσηλό, ην κεζεκεξηαλό θαη ην βξαδηλό.
πλήζσο ην βξαδηλό ην ιέκε δείπλν. Σα παηδηά
ρξεηάδνληαη θαη απνγεπκαηηλό γεύκα.
 γεύζε ♫ γεύ-κα

γεύζε [ε] νπζηαζηηθό (γεύζεηο)

 Ζ γεύζε είλαη ε αίζζεζε πνπ καο θάλεη λα
μερσξίδνπκε ηα θαγεηά, ηα θξνύηα ή ηα γιπθά. Σν
θνηόπνπιν δελ έρεη ηελ ίδηα γεύζε κε ην ςάξη, νύηε
ε θξάνπια κε ην θεξάζη.  γεύκα ♫ γεύ-ζε

γέθπξα [ε] νπζηαζηηθό (γέθπξεο)
 Γηα λα πεξάζνπκε από ηε κία κεξηά
ελόο πνηακνύ ζηελ άιιε, πεξπαηάκε
πάλσ ζε κία γέθπξα. ♫ γέ-θπ-ξα
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--- γεσγξαθία ------------------------------------------ γηαγηά

α
γεσγξαθία [ε] νπζηαζηηθό
β  ην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο καζαίλνπκε πνιιά
γ γηα ηε γε, γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηηο ρώξεο ηνπο.
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

 γε, γξάθσ ♫ γε-σ-γξα-θί-α

γεσξγόο [ν] νπζηαζηηθό (γεσξγνί)
 Ο γεσξγόο είλαη απηόο πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη
λα θαιιηεξγεί ηε γε.  Ο ζείνο Αιέθνο είλαη
γεσξγόο, έρεη πνιιέο ειηέο θαη βγάδεη πνιύ θαιό
ιάδη.  αγξόηεο  Εεη ηε γεσξγηθή δσή από
θνληά. γε ♫ γε-σξ-γόο

γε [ε] νπζηαζηηθό
 Ζ γε είλαη ν πιαλήηεο όπνπ δνύκε εκείο νη
άλζξσπνη θαη όια ηα δώα.  θόζκνο
 Ζ γε είλαη ην ρώκα πνπ θπηξώλνπλ ηα δέληξα θαη
ηα ινπινύδηα.  ρώκα
 Ζ γε είλαη εθεί πνπ παηάκε.  Δίρε ηέηνηα
ηξηθπκία ζην ηαμίδη, πνπ όηαλ πάηεζε ζηε γε ν ζείνο
Αιέθνο λόκηδε πσο θνπληέηαη αθόκα.  μεξά,
έδαθνο, ζηεξηά  γήπεδν, γεσγξαθία, γεσξγόο
♫ γε

γήπεδν [ην] νπζηαζηηθό (γήπεδα)

 Σν γήπεδν είλαη ν ρώξνο πνπ παίδνπκε δηάθνξα
αζιήκαηα, όπσο πνδόζθαηξν, βόιετ θαη κπάζθεη.
 γε ♫ γή-πε-δν

γηαγηά [ε] νπζηαζηηθό (γηαγηάδεο)
 Ζ γηαγηά ζνπ είλαη ε κακά ηνπ κπακπά ή ηεο
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γηαθάο ------------------------------------------------ γηαηξόο -κακάο ζνπ θαη είζαη ην εγγόλη ηεο. ♫ γηα-γηά
 „ε νηθνγέλεηα‟

γηαθάο [ν] νπζηαζηηθό (γηαθάδεο)

α
β
γ

δ
ε
δ
ε
ζ
γηαιόο [ν] νπζηαζηηθό (γηαινί)
η
 Ο γηαιόο είλαη ην θνκκάηη ηεο ζάιαζζαο πνπ
θ
βιέπνπκε από ηελ μεξά.  αθξνγηαιηά ♫ γηα-ιόο
ι
γηανύξηη [ην] νπζηαζηηθό (γηανύξηηα)
κ
 Σν γηανύξηη είλαη γάια αγειάδαο ή πξόβαηνπ
λ
πνπ ην έρνπκε πήμεη. Δίλαη άζπξν θαη ην ηξώκε
μ
πάληα δξνζεξό, ζθέην ή κε κέιη, δάραξε ή θξνύηα.
♫ γηα-νύξ-ηη
ν
π
γηαηξεύσ, γηαηξεύνκαη ξήκα (γηάηξεςα, ζα
ξ
γηαηξέςσ)
ζ
 ηαλ ν γηαηξόο γηαηξεύεη θάπνηνλ, ηνλ θάλεη
θαιά δίλνληάο ηνπ ζσζηέο ζπκβνπιέο θαη θάξκαθα. η
 γηαηξόο, ηαηξείν
π
 ηαλ γηαηξεύεζαη, γίλεζαη θαιά από κία
θ
αξξώζηηα.  αξξσζηαίλσ ♫ γηα-ηξεύ-σ
ρ
γηαηξόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (γηαηξνί)
ς
 Ο γηαηξόο είλαη απηόο πνπ δνπιεύεη ζην ηαηξείν
ηνπ ή ζην λνζνθνκείν θαη εμεηάδεη ηνπο αξξώζηνπο, σ
 Ο γηαθάο ελόο πνπθάκηζνπ ή άιινπ
ξνύρνπ είλαη ην θνκκάηη από ύθαζκα πνπ
βξίζθεηαη γύξσ από ην ιαηκό.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ζήθσζε ην γηαθά ηνπ παιηνύ
ηνπ, γηαηί έθαλε πνιύ θξύν. ♫ γηα-θάο
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--- γίγαληαο ---------------------------------------- γηλσκέλνο

α δειαδή απηνύο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο.
β  γηαηξεύσ ♫ γηα-ηξόο  „ζην λνζνθνκείν‟
- Λέκε θαη ε γηαηξίλα.
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γίγαληαο [ν] νπζηαζηηθό (γίγαληεο)

 Έλαο γίγαληαο είλαη έλαο πάξα πνιύ ςειόο
άλζξσπνο. Έρεη ύςνο πάλσ από δύν κέηξα.
 Οη παίθηεο ηνπ κπάζθεη είλαη πνιύ ςεινί,
κνηάδνπλ κε γίγαληεο.  λάλνο
 Οη γίγαληεο ζηε κπζνινγία ήηαλ νη γηνη ηνπ
Οπξαλνύ θαη ηεο Γεο. Ήηαλ ηεξάζηηνη θαη πάξα
πνιύ δπλαηνί. ♫ γί-γα-ληαο

γίδα [ε] νπζηαζηηθό (γίδεο)

 Ζ γίδα είλαη έλα δών κε καθξύ θαη ππθλό ηξίρσκα
θαη θέξαηα πνπ ζθαξθαιώλεη εύθνια ζηα βξάρηα
θαη ζηα βνπλά. Σξώκε ην θξέαο ηεο θαη πίλνπκε ην
γάια ηεο.  θαηζίθα ♫ γί-δα  „ην αγξόθηεκα‟

γίλνκαη ξήκα (έγηλα, ζα γίλσ)

 ηαλ γίλεζαη θάηη άιιν, αιιάδεηο. Δίζαη θάηη πνπ
δελ ήζνπλ πξηλ.  Ο Ίγθιη έγηλε θόθθηλνο από ηε
ληξνπή ηνπ, όηαλ ε κπάια ηνπ έζπαζε ην
παξάζπξν ηνπ θπξίνπ Μηράιε.
 Σν θαγεηό ζα γίλεη ζε κηζή ώξα. Θα είλαη έηνηκν
ζε κηζή ώξα.
 ηαλ θάηη γίλεηαη θάπνπ, ζπκβαίλεη εθεί.
 «Σν κάζεκα ζήκεξα ζα γίλεη ζηελ απιή» είπε ε
δαζθάια ηεο Αζελάο. ♫ γί-λν-καη

γηλσκέλνο, γηλσκέλε, γηλσκέλν επίζεην
(γηλσκέλνη, γηλσκέλεο, γηλσκέλα)
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γηνξηάδσ -------------------------------------------------- γηνη- Έλα γηλσκέλν θξνύην, είλαη έλα θξνύην πνπ
είλαη έηνηκν λα θαγσζεί.  ώξηκνο  αγίλσηνο,
άγνπξνο  γίλνκαη ♫ γη-λσ-κέ-λνο

γηνξηάδσ ξήκα (γηόξηαζα, ζα γηνξηάζσ)

α
β
γ

δ
 ηαλ γηνξηάδεηο θάηη, θάλεηο γηνξηή γηα θάηη θαιό ε
πνπ ζνπ έρεη ζπκβεί ή γηα θάηη ζεκαληηθό.
δ
 Ζ μαδέξθε ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο γηόξηαζε ηνλ
ε
αξξαβώλα ηεο θόξεο ηεο.
 ηαλ γηνξηάδεηο, έρεηο ηε γηνξηή ζνπ ή ηα
ζ
γελέζιηά ζνπ.  Ο Κώζηαο γηνξηάδεη ζηηο 21
η
Μαΐνπ.  γηνξηή ♫ γηνξ-ηά-δσ
θ
ι
γηνξηή [ε] νπζηαζηηθό (γηνξηέο)
 ηαλ θάλεηο κία γηνξηή, θαιείο θίινπο ζην ζπίηη
κ
γηα λα δηαζθεδάζεηε όινη καδί, γηα λα γηνξηάζεηο
λ
θάηη επράξηζην ή ζεκαληηθό.
μ
 Ζ γηνξηή ζνπ είλαη ε κέξα πνπ είλαη αθηεξσκέλε
ζηνλ άγην πνπ έρεηο η‟ όλνκά ηνπ.  γηνξηάδσ
ν
♫ γηνξ-ηή
π
ξ
γηνο [ν] νπζηαζηηθό (γηνη)
ζ
 Ο γηνο είλαη ην αγόξη κίαο νηθνγέλεηαο.
 Ο Κώζηαο είλαη ν γηνο ηνπ θπξίνπ Γηάλλε θαη ηεο
η
θπξίαο Μαξγαξίηαο.  αγόξη ♫ γηνο
π
 „ε νηθνγέλεηα‟
θ
ρ
γηνη [ην] νπζηαζηηθό
 Σν γηνη είλαη έλα κηθξό πινίν πνπ θηλείηαη κε
ς
παληά ή κε κεραλή θη έρεη όιεο ηηο αλέζεηο γηα λα
θάλεη θαλείο επράξηζηεο δηαθνπέο ζηε ζάιαζζα. Γελ σ
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--- γηξιάληα -------------------------------------------- γθαξάδ

α έρνπκε όινη γηνη, γηαηί είλαη πνιύ αθξηβό. ♫ γηνη
β - Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
γ πιεζπληηθό αξηζκό.
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γηξιάληα [ε] νπζηαζηηθό (γηξιάληεο)
 Με ηηο γηξιάληεο ζηνιίδνπκε έλα ρώξν, όηαλ
γηνξηάδνπκε θάηη. Οη γηξιάληεο είλαη καθξηέο
ράξηηλεο, ινπινπδέληεο ή θσηεηλέο θνξδέιεο πνπ
ζηεξεώλνπκε ζε ηνίρνπο, ζην ρξηζηνπγελληάηηθν
δέληξν ή πάλσ από πόξηεο θαη παξάζπξα.
♫ γηξ-ιά-ληα  „ην πάξηη‟

γθάδη [ην] νπζηαζηηθό (γθάδηα)
 Σν γθάδη είλαη έλα αέξην. Μ‟ απηό δεζηαηλόκαζηε,
καγεηξεύνπκε θη έρνπκε δεζηό λεξό. Θέιεη κεγάιε
πξνζνρή, γηαηί πηάλεη εύθνια θσηηά.
 Ο θύξηνο Μηράιεο έρεη θνπδίλα κε γθάδη.
 ηαλ παηάο γθάδη, θάλεηο ην απηνθίλεην λα ηξέμεη
πην γξήγνξα. ♫ γθά-δη

γθαξάδ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν γθαξάδ είλαη ν θιεηζηόο ρώξνο όπνπ
αθήλνπκε ην απηνθίλεην, όηαλ δελ ην
ρξεζηκνπνηνύκε.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο βάδεη ην απηνθίλεηό ηνπ
ζην γθαξάδ ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπο.
 ηαλ ην απηνθίλεηό καο έρεη βιάβε, ην πάκε ζ‟
έλα γθαξάδ γηα λα ην επηζθεπάζνπλ.  ζπλεξγείν
♫ γθα-ξάδ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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γθάθα ---------------------------------------------- γθξεκίδσ--

γθάθα [ε] νπζηαζηηθό (γθάθεο)

 ηαλ θάλεηο κία γθάθα, ιεο ή θάλεηο θάηη πνπ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ρσξίο λα ην ζέιεηο.
 Ο θύξηνο Μηράιεο θάλεη όιν γθάθεο. Πξνρζέο
ζην γάκν κίαο αληςηάο ηνπ πάηεζε ην λπθηθό ηεο.
 αλνεζία ♫ γθά-θα

α
β
γ

δ
ε
δ
γθνι [ην] νπζηαζηηθό)
 ην πνδόζθαηξν βάδνπκε γθνι, όηαλ ξίρλνπκε ηε ε
ζ
κπάια ζηα δίρηπα ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ηεο
αληίπαιεο νκάδαο. ♫ γθνι
η
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
θ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ι
γθνθξέηα [ε] νπζηαζηηθό (γθνθξέηεο)
κ
 Ζ γθνθξέηα είλαη έλα ηξαγαλό κπηζθόην κε
λ
ζνθνιάηα. ♫ γθν-θξέ-ηα
μ
γθξέηπθξνπη [ην] νπζηαζηηθό
ν
 Σν γθξέηπθξνπη είλαη έλα ζηξνγγπιό θίηξηλν
π
θξνύην πνπ είλαη ιίγν κεγαιύηεξν από ην
ξ
πνξηνθάιη. Δίλαη μηλό αιιά πινύζην ζε βηηακίλεο,
γη‟ απηό ην ηξώκε ή πίλνπκε ην ρπκό ηνπ.
ζ
♫ γθξέηπ-θξνπη
η
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
π
πιεζπληηθό αξηζκό.
θ
γθξεκίδσ, γθξεκίδνκαη ξήκα (γθξέκηζα, ζα
ρ
γθξεκίζσ)
ς
 ηαλ γθξεκίδεηο έλα ζπίηη ή έλα άιιν θηίξην, ην
ραιάο ξίρλνληάο ην θάησ.  Σν θύκα γθξέκηζε
σ
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--- γθξεκόο ----------------------------------------- γθξηληάδσ

α
β
γ

ην θάζηξν πνπ έρηηζαλ ε Αζελά θαη ν Κώζηαο ζηελ
άκκν.  ραιάσ, θαηαζηξέθσ, ξίρλσ  ρηίδσ,
θηηάρλσ
 Ο Κώζηαο έηξερε θαη γθξεκίζηεθε από ηηο
δ ζθάιεο. Έπεζε θάησ.  γθξεκόο ♫ γθξε-κί-δσ

ε
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γθξεκόο [ν] νπζηαζηηθό (γθξεκνί)

 Ο γθξεκόο είλαη κία πνιύ απόηνκε
θαηεθόξα ζηελ άθξε ελόο βξάρνπ ή
ζην βνπλό.  γθξεκίδσ ♫ γθξε-κόο

γθξη επίζεην  γθξίδνο
γθξίδνο, γθξίδα, γθξίδν επίζεην (γθξίδνη, γθξίδεο,
γθξίδα)
 ηαλ θάηη είλαη γθξίδν, είλαη γθξη, δειαδή είλαη
αλάκεζα ζην καύξν θαη ην άζπξν.  γθξη
♫ γθξί-δνο

γθξηκάηζα [ε] νπζηαζηηθό (γθξηκάηζεο)
 ηαλ θάλεηο κία γθξηκάηζα, ην
πξόζσπό ζνπ αιιάδεη, γηαηί πνλάο ή
γηαηί ζέιεηο λα θάλεηο θάπνηνλ λα θνβεζεί
ή λα γειάζεη. ♫ γθξη-κά-ηζα

γθξίληα [ε] νπζηαζηηθό (γθξίληεο)  γθξηληάδσ
γθξηληάδσ ξήκα (γθξίληαμα, ζα γθξηληάμσ)

 ηαλ γθξηληάδεηο, παξαπνληέζαη θαη λεπξηάδεηο
γηα αζήκαληα πξάγκαηα.  Ο Κώζηαο γθξίληαδε
όιε ηε κέξα, γηαηί έβξερε θαη δελ κπόξεζε λα παίμεη
πνδόζθαηξν.  παξαπνληέκαη
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γθξηληάξεο ------------------------------------------ γιείθσ- ηαλ γθξηληάδεηο πνιύ, είζαη όιν γθξίληα, είζαη
γθξηληάξεο. ♫ γθξη-ληά-δσ

γθξηληάξεο, γθξηληάξα, γθξηληάξηθν επίζεην

α
β
γ

δ
ε
δ
γιάξνο [ν] νπζηαζηηθό (γιάξνη)
ε
 Ο γιάξνο είλαη έλα κεγάιν άζπξν πνπιί πνπ δεη
θνληά ζηε ζάιαζζα θαη αθνινπζεί ηα πινία γηα λα
ζ
βξεη ηξνθή. ♫ γιά-ξνο  „ε ζάιαζζα'
η
θ
γιάζηξα [ε] νπζηαζηηθό (γιάζηξεο)
 Ζ γιάζηξα είλαη έλα δνρείν όπνπ βάδνπκε ρώκα
ι
θαη θπηεύνπκε έλα θπηό.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα έρεη
κ
ζηε βεξάληα ηεο κεγάιεο γιάζηξεο κε
λ
ηξηαληαθπιιηέο. ♫ γιά-ζηξα
Γεο αηύρεκα
μ
ν
γιεηθηηδνύξη [ην] νπζηαζηηθό» (γιεηθηηδνύξηα)
π
 Σν γιεηθηηδνύξη είλαη κία κεγάιε ρξσκαηηζηή
θαξακέια πνπ ηε γιείθνπλ ηα παηδηά, κέρξη λα
ξ
ιηώζεη θξαηώληαο ηελ από έλα μπιαξάθη.
ζ
 γιείθσ ♫ γιεη-θη-ηδνύ-ξη  „ην πάξηη'
η
γιείθσ, γιείθνκαη ξήκα (έγιεηςα, ζα γιείςσ)
π
 ηαλ γιείθεηο θάηη, πεξλάο ηε γιώζζα ζνπ
θ
πάλσ ηνπ.  Ζ Αζελά θαη ε Διέλε έθαλαλ
ρ
ηε βόιηα ηνπο ζηελ παξαιία θη έγιεηθαλ
ην παγσηό ηνπο.
ς
 ηαλ έλα δών γιείθεηαη, πεξλάεη ηε γιώζζα ηνπ
σ
(γθξηληάξεδεο, γθξηληάξεο, γθξηληάξηθα)
 γθξηληάδσ

πάλσ από ην ζώκα ηνπ.
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--- γιέληη ------------------------------------------------- γιπθόο

α  Ζ Ρνδαιία γιείθεηαη πξηλ θνηκεζεί γηα λα πιπζεί.
β  γιεηθηηδνύξη ♫ γιεί-θσ
γ
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ν
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σ

γιέληη [ην] νπζηαζηηθό (γιέληηα)

 Σν γιέληη είλαη κία κεγάιε γηνξηή. ην γιέληη
ρνξεύνπκε θαη ηξαγνπδάκε.  γηνξηή
 ην γιέληη γηνξηάδνπκε, γιεληάκε. ♫ γιέ-ληη

γιηζηξώ θαη γιηζηξάσ ξήκα

(γιίζηξεζα, ζα γιηζηξήζσ)
 ηαλ γιηζηξάο, θεύγεηο από
ηε ζέζε ζνπ θαη πξνρσξάο ζπλερώο ρσξίο
λα ζεθώζεηο ηα πόδηα ζνπ. Κακηά θνξά γιηζηξάκε
ρσξίο λα ην ζέινπκε θαη πέθηνπκε.  «Κώζηα,
πξόζεμε κε γιηζηξήζεηο έηζη πνπ ηξέρεηο. Έρεη
πάγν θάησ» είπε ε Αζελά. ♫ γιη-ζηξώ

γιηηώλσ ξήκα (γιίησζα, ζα γιηηώζσ)

 ηαλ γιηηώλεηο από θάηη, θαηαθέξλεηο λα
μεθύγεηο από θάηη θαθό, επηθίλδπλν ή δπζάξεζην.
 Σα παηδηά έηξεμαλ γξήγνξα καθξηά γηα λα
γιηηώζνπλ από ηηο θσλέο ηνπ θπξίνπ Μηράιε.
 μεθεύγσ
 ηαλ γιηηώλεηο θάηη ή θάπνηνλ από θάηη θαθό,
ηνλ βνεζάο λα μεθύγεη από απηό.  Ζ Αζελά
γιίησζε κε δπζθνιία ην γιπθό ηεο από ηα δόληηα ηνπ
ζθύινπ ηνπ θπξίνπ Μηράιε.  ζώδσ ♫ γιη-ηώ-λσ

γιπθόο, γιπθηά, γιπθό επίζεην (γιπθνί, γιπθέο,

γιπθά)
 ηαλ θάηη είλαη γιπθό, έρεη επράξηζηε γεύζε ζαλ
ηε δάραξε.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα πίλεη έλα γιπθό
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γιύπηεο---------------------------------------------- γιώζζα-θαθεδάθη θάζε απόγεπκα.
 ηαλ θάπνηνο είλαη γιπθόο, είλαη πνιύ
ηξπθεξόο, δεζηόο θη επράξηζηνο.  Ζ δαζθάια
ηεο Αζελάο είλαη πνιύ γιπθόο άλζξσπνο θαη
ηα παηδηά αηζζάλνληαη όκνξθα καδί ηεο.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σξώκε γιπθό ζπλήζσο κεηά ην
θαγεηό.  Σν παγσηό είλαη ην αγαπεκέλν γιπθό
ηνπ Κώζηα. ♫ γιπ-θόο

γιύπηεο [ν], γιύπηξηα [ε] νπζηαζηηθό (γιύπηεο,
γιύπηξηεο)
 Ο γιύπηεο είλαη ν θαιιηηέρλεο πνπ θηηάρλεη
αγάικαηα θη άιια γιππηά.  γιππηό ♫ γιύ-πηεο

γιππηό [ην] νπζηαζηηθό (γιππηά)
 Σν γιππηό είλαη ην έξγν ελόο γιύπηε. Σα
πεξηζζόηεξα γιππηά ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ
από κάξκαξν.  γιύπηεο ♫ γιπ-πηό

γιώζζα [ε] νπζηαζηηθό (γιώζζεο)

 Ζ γιώζζα βξίζθεηαη ζην ζηόκα καο θαη καο
βνεζάεη λα κηιάκε θαη λα θαηαιαβαίλνπκε ηηο
γεύζεηο ησλ θαγεηώλ.
 ηαλ βγάδεηο ηε γιώζζα ζνπ ζε θάπνηνλ, ηνλ
θνξντδεύεηο.
 Ζ γιώζζα είλαη όιεο νη ιέμεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα κηιάκε θαη λα γξάθνπκε.
Υσξίο ηε γιώζζα δε ζα κηινύζακε ν έλαο ζηνλ
άιινλ. Σα ειιεληθά, ηα αγγιηθά, ηα γαιιηθά, ηα
γεξκαληθά, ηα ηηαιηθά θαη ηα θηλέδηθα είλαη γιώζζεο.
 γισζζνδέηεο ♫ γιώζ-ζα
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--- γισζζνδέηεο --------------------------------- γλώξηκνο

α
γισζζνδέηεο [ν] νπζηαζηηθό (γισζζνδέηεο)
β  Ο γισζζνδέηεο είλαη κία ιέμε ή κία πξόηαζε
γ πνπ όηαλ ηε ιέκε, κπεξδεπόκαζηε.  «Κώζηα,
δ
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π
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ρ
ς
σ

κπνξείο λα πεηο γξήγνξα ην γισζζνδέηε „Άζπξε
πέηξα μέμαζπξε θη από ηνλ ήιην μεμαζπξόηεξε‟;»
 γιώζζα ♫ γισζ-ζν-δέ-ηεο

γλώκε [ε] νπζηαζηηθό (γλώκεο)

 ηαλ ιεο ηε γλώκε ζνπ, ιεο απηό πνπ εζύ
λνκίδεηο πσο είλαη ζσζηό.  «Καλείο δε δεηάεη ηε
γλώκε κνπ, πνηέ δε γίλεηαη απηό πνπ ζέισ εγώ!»
είπε ε Αζελά ζπκσκέλε. ♫ γλώ-κε

γλσξίδσ, γλσξίδνκαη ξήκα (γλώξηζα, ζα
γλσξίζσ)
 ηαλ γλσξίδεηο θάπνηνλ, ηνλ ζπλαληάο γηα πξώηε
θνξά.  Ο Νίθνο γλώξηζε ηνλ Κώζηα ζην ζρνιείν.
 ηαλ γλσξίδεηο θάπνηνλ πνπ έρεη αιιάμεη,
βξίζθεηο ηειηθά πνηνο είλαη.  Ζ Αζελά δε γλώξηζε
ην Νίθν έηζη πνπ είρε καζθαξεπηεί.  αλαγλσξίδσ
 ηαλ γλσξίδεηο θάηη, μέξεηο πνιιά γη‟ απηό.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο γλσξίδεη ηζηνξία θαη
γεσγξαθία. Έρεη πνιιέο γλώζεηο.  μέξσ
 ηαλ γλσξίζεηο θάηη, ζνπ είλαη γλσζηό. ηαλ
θάπνηνο έρεη πνιιέο γλώζεηο, μέξεη πνιιά
πξάγκαηα. ηαλ ραίξεζαη πνιύ κε ηε γλσξηκία
θάπνηνπ, ραίξεζαη πνπ ηνλ γλώξηζεο. ♫ γλσξίδσ

γλώξηκνο, γλώξηκε, γλώξηκν επίζεην (γλώξηκνη,
γλώξηκεο, γλώξηκα)
 ηαλ θάηη ζνπ είλαη γλώξηκν, ην αλαγλσξίδεηο
24 / 89-90

γλώζε ----------------------------------------------- γνεηεύσ-εύθνια.  Ζ Αζελά ζήθσζε ην ηειέθσλν θη
άθνπζε ηε γλώξηκε θσλή ηνπ κπακπά ηεο.
 ηαλ δύν άλζξσπνη είλαη γλώξηκνη, γλσξίδνπλ ν
έλαο ηνλ άιιν από παιηά.  Ο θύξηνο Γηάλλεο θαη
ε κακά ηεο Διέλεο είλαη παιηνί γλώξηκνη,
κεγάισζαλ ζηελ ίδηα γεηηνληά.  γλσζηόο
 γλσξίδσ ♫ γλώ-ξη-κνο

α
β
γ

δ
ε
δ
ε
γλώζε [ε] νπζηαζηηθό (γλώζεηο)  γλσξίδσ
ζ
γλσζηόο, γλσζηή, γλσζηό επίζεην (γλσζηνί,
η
γλσζηέο, γλσζηά)
θ
 ηαλ θάηη είλαη γλσζηό, ην μέξνπλ θη άιινη
ι
άλζξσπνη, όρη κόλν εζύ. ηαλ είζαη γλσζηόο, ζε
μέξνπλ πνιινί άλζξσπνη.  Ζ ζεία Καηεξίλα είλαη κ
γλσζηή δσγξάθνο.  δηάζεκνο
λ
 (ζαλ νπζηαζηηθό) ηαλ θάπνηνο είλαη γλσζηόο
μ
ζνπ, ηνλ γλσξίδεηο από παιηά.  «πλάληεζα δύν
ν
γλσζηνύο κνπ από ην ζρνιείν» είπε ν θύξηνο
π
Γηάλλεο.  γλώξηκνο  άγλσζηνο ♫ γλσ-ζηόο
ξ
γνεηεία [ε] νπζηαζηηθό  γνεηεύσ
ζ
γνεηεύσ, γνεηεύνκαη ξήκα (γνήηεςα/γνήηεπζα, η
π
ζα γνεηέςσ/γνεηεύζσ)
 ηαλ θάηη ζε γνεηεύεη, ζνπ αξέζεη πνιύ θαη ζνπ
θ
δίλεη κεγάιε ραξά. ηαλ γνεηεύεζαη από θάηη,
ρ
καγεύεζαη από απηό, επεηδή μερσξίδεη.  Σν
ς
βαζηιόπνπιν γνεηεύηεθε από ηελ νκνξθηά ηεο
σ
Υηνλάηεο.  ηαλ θάπνηνο ζε γνεηεύεη, είλαη
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--- γόκα -------------------------------------------------- γνξίιαο

α γνεηεπηηθόο. Κάπνηνο πνπ έρεη γνεηεία, ζε καγεύεη
β κε ηε ράξε ηνπ. ♫ γν-ε-ηεύ-σ
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γόκα [ε] νπζηαζηηθό (γόκεο)

 Ζ γόκα είλαη έλα κηθξό θνκκάηη ιάζηηρν
πνπ ζβήλεη ό,ηη έρεηο γξάςεη ζ‟ έλα ραξηί κε κνιύβη.
 γνκνιάζηηρα, ζβήζηξα, ζβεζηήξα ♫ γό-κα

γνλαηίδσ ξήκα (γνλάηηζα, ζα γνλαηίζσ)
 γόλαην

γόλαην [ην] νπζηαζηηθό (γόλαηα)
 Σν γόλαην είλαη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο αλάκεζα
ζην κπνύηη θαη ηε γάκπα.  ηαλ γνλαηίδεηο,
πέθηεηο ζην έλα ή θαη ζηα δύν ζνπ γόλαηα.
♫ γό-λα-ην  „ην ζώκα καο‟

γνλέαο θαη γνληόο [ν] νπζηαζηηθό (γνλείο, γνληνί)
 Οη γνλείο ζνπ είλαη ν κπακπάο θαη ε κακά ζνπ.
♫ γν-λέ-αο

γνξγόλα [ε] νπζηαζηηθό (γνξγόλεο)

 ηα παξακύζηα ε γνξγόλα είλαη γπλαίθα από ηε
κέζε θαη πάλσ θαη ςάξη από ηε κέζε θαη θάησ.
 Λέκε πσο κία γπλαίθα κνηάδεη κε γνξγόλα,
όηαλ έρεη πνιύ σξαίν ζώκα. ♫ γνξ-γό-λα
 „ηα παξακύζηα‟

γνξίιαο [ν] νπζηαζηηθό (γνξίιεο)
 Ο γνξίιαο είλαη έλαο κεγάινο θαη δπλαηόο
πίζεθνο πνπ δεη ζηα δάζε ηεο Αθξηθήο. Έρεη
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γνύλα ----------------------------------------------- γνπξνύλη -ζθνύξν ηξίρσκα, καθξηά ρέξηα αιιά δελ έρεη νπξά.
♫ γν-ξί-ιαο  „ηα δώα‟

γνύλα [ε] νπζηαζηηθό (γνύλεο)
 Ζ γνύλα είλαη ην καιαθό θαη παρύ ηξίρσκα πνπ
πξνζηαηεύεη ηα δώα από ην θξύν. Οη αξθνύδεο, ηα
θνπλέιηα θαη νη γάηεο έρνπλ γνύλα.
 Γνύλα είλαη θαη ην παιηό πνπ θηηάρλνπκε από ην
ηξίρσκα ελόο δώνπ.
 ηαλ έλα παιηό ή έλα θαπέιν είλαη γνύληλν, είλαη
θηηαγκέλν από γνύλα. ♫ γνύ-λα

γνπόθκαλ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν γνπόθκαλ είλαη κηθξό, θνξεηό
ξαδηνθαζεηόθσλν κε αθνπζηηθά γηα λ‟ αθνύο
κνπζηθή ρσξίο λα ελνριείο ηνπο άιινπο.
♫ γνπόθ-καλ

γνπξιώλσ ξήκα (γνύξισζα, ζα γνπξιώζσ)
 ηαλ γνπξιώλεηο ηα κάηηα ζνπ, η‟ αλνίγεηο πνιύ
από θόβν ή από έθπιεμε. ♫ γνπξ-ιώ-λσ

γνπξνύλη [ην] νπζηαζηηθό (γνπξνύληα)
 Σν γνπξνύλη είλαη έλα θαηνηθίδην δών πνπ έρεη
ξνδ ρξώκα, κεγάιε κνπζνύδα θαη κηθξή, ζηξηθηή
νπξά. Σξώεη πνιύ θαη είλαη πνιύ βξόκηθν.
Σν γνπξνύλη γξπιίδεη.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη γνπξνύλη, όηαλ είλαη πνιύ
βξόκηθνο ή όηαλ ηξώεη πνιύ ιαίκαξγα.
♫ γνπ-ξνύ-λη  „ην αγξόθηεκα‟
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--- γνύζην ------------------------------ γξακκαηνθηβώηην

α
γνύζην [ην] νπζηαζηηθό (γνύζηα)
β  ηαλ έρεηο θαιό γνύζην, κπνξείο λα μερσξίζεηο
γ ηα σξαία πξάγκαηα.  Ζ ζεία Καηεξίλα έρεη θαιό
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γνύζην ζην ληύζηκν θη αγνξάδεη σξαία ξνύρα.
 ηαλ έρεηο πνιύ γνύζην, είζαη επράξηζηνο ή
αζηείνο.  Ζ Ρνδαιία είρε πνιύ γνύζην έηζη όπσο
ληανπξίδεη ζπλέρεηα.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά έρνπλ ηα ίδηα γνύζηα ζην
θαγεηό. Καη ζηνπο δύν αξέζνπλ ηα ίδηα θαγεηά.
♫ γνύ-ζην

γξαβάηα [ε] νπζηαζηηθό (γξαβάηεο)

 Ζ γξαβάηα είλαη κία καθξόζηελε ινπξίδα από
ιεπηό ύθαζκα πνπ ηε δέλνπκε γύξσ από ην γηαθά
ηνπ πνπθάκηζνπ. ♫ γξα-βά-ηα  „ηα ξνύρα'

γξάκκα [ην] νπζηαζηηθό (γξάκκαηα)

 Γξάκκα είλαη ην θάζε γξαπηό ζεκάδη πνπ έρεη κία
ιέμε. Ζ ιέμε «γάηα» έρεη ηα γξάκκαηα γ, α, η, α.
 ηαλ γξάθεηο έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ, ηνπ
γξάθεηο έλα κήλπκα ζ‟ έλα θύιιν ραξηί, ην βάδεηο ζ‟
έλα θάθειν θαη ην ζηέιλεηο κε ην ηαρπδξνκείν.
 Αλ δελ μέξεηο γξάκκαηα, δελ μέξεηο λα γξάθεηο θαη
λα δηαβάδεηο.  Ο ηαρπδξόκνο ξίρλεη ηα γξάκκαηα
ζην γξακκαηνθηβώηην. Σν γξακκαηόζεκν ην
θνιιάκε ζ‟ έλα γξάκκα ή έλα δέκα γηα λα δείμνπκε
όηη έρνπκε πιεξώζεη θαη όηη κπνξνύκε λα ην
ζηείινπκε κε ην ηαρπδξνκείν. ♫ γξάκ-κα

γξακκαηνθηβώηην [ην] νπζηαζηηθό
(γξακκαηνθηβώηηα)  γξάκκα
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γξακκαηόζεκν ------------------------------------ γξαζίδη--

γξακκαηόζεκν [ην] νπζηαζηηθό
(γξακκαηόζεκα)  γξάκκα

γξακκάξην [ην] νπζηαζηηθό (γξακκάξηα)

 Με ηα γξακκάξηα κεηξάκε πόζν δπγίδεη θάηη,
δειαδή πόζν βαξύ είλαη. Έλα θηιό έρεη ρίιηα
γξακκάξηα. ♫ γξακ-κά-ξη-ν

γξακκαηέαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (γξακκαηείο)

 Ο γξακκαηέαο δνπιεύεη ζ‟ έλα γξαθείν, γξάθεη
γξάκκαηα, ζεθώλεη ην ηειέθσλν θαη θξαηάεη ηα
ξαληεβνύ ηνπ δηεπζπληή. ♫ γξακ-κα-ηέ-αο

γξακκή [ε] νπζηαζηηθό (γξακκέο)

 Σα ηεηξάδηά καο έρνπλ γξακκέο γηα λα γξάθνπκε
πάλσ ηνπο.
 Ζ Αζελά ηξάβεμε κε ην κνιύβη ηεο κία γξακκή.
 ηαλ νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηε γξακκή, κπαίλνπλ
ζε κία ζεηξά.
 Σα ηξέλα θηλνύληαη πάλσ ζε γξακκέο.
 ξάγεο ♫ γξακ-κή

γξαπώλσ, γξαπώλνκαη ξήκα (γξάπσζα, ζα
γξαπώζσ)
 ηαλ γξαπώλεηο θάπνηνλ ή θάηη, ηνλ αξπάδεηο
γξήγνξα θαη δπλαηά.  Ο αζηπλνκηθόο γξάπσζε
ηνλ θιέθηε από ην γηαθά αιιά εθείλνο θαηάθεξε λα
μεθύγεη.  αξπάδσ ♫ γξα-πώ-λσ

γξαζίδη [ην] νπζηαζηηθό (γξαζίδηα)

 Γξαζίδη είλαη ην πξάζηλν ρνξηάξη πνπ θπηξώλεη
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--- γξαηζνπλάσ --------------------------------------- γξάθσ

α ζηα ιηβάδηα, ζηνπο θήπνπο θαη ηα πάξθα.
β  ρόξην, ρνξηάξη ♫ γξα-ζί-δη
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γξαηζνπλάσ θαη γξαηζνπλίδσ

γξαηζνπλίδνκαη / γξαηζνπληέκαη ξήκα
(γξαηζνύληζα, ζα γξαηζνπλίζσ)
 ηαλ γξαηζνπλάο θάπνηνλ, θόβεηο ή ζθίδεηο ην
δέξκα ηνπ κε ηα λύρηα ζνπ ή κε θάηη κπηεξό.
Οη γάηεο θαη νη ηίγξεηο είλαη δώα πνπ γξαηζνπλνύλ
κε ηα κπηεξά ηνπο λύρηα.
 ηαλ γξαηζνπλάο θάηη, θάλεηο γξακκέο πάλσ ηνπ
κε θάηη κπηεξό.  «Με γξαηζνπλάο ην ηξαπέδη
κε ην καραίξη» είπε ζην Νίθν ν παηέξαο ηνπ.
 Μία γξαηζνπληά είλαη έλα κηθξό θόςηκν πνπ έγηλε
από θάηη κπηεξό. ♫ γξα-ηζνπ-λά-σ
- Λέκε θαη γξαηδνπλίδσ θαη γξαηδνπλάσ.

γξαηζνπληά [ε] νπζηαζηηθό (γξαηζνπληέο)
 γξαηζνπλίδσ

γξαθείν [ην] νπζηαζηηθό (γξαθεία)

 Σν γξαθείν είλαη έλα ηξαπέδη κε ζπξηάξηα. Πάλσ
ζ‟ απηό δηαβάδεηο, γξάθεηο θη αθνπκπάο ηα βηβιία
ζνπ.
 ηαλ θάπνηνο πεγαίλεη ζην γξαθείν ηνπ, πεγαίλεη
ζην ρώξν ή ζην θηίξην όπνπ δνπιεύεη.  Ζ αληςηά
ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε είλαη γξακκαηέαο θαη θάζε
πξσί πεγαίλεη ζην γξαθείν ηεο. ♫ γξα-θεί-ν

γξάθσ, γξάθνκαη ξήκα (έγξαςα, ζα γξάςσ)

 ηαλ γξάθεηο, ζρεδηάδεηο γξάκκαηα, αξηζκνύο
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γξήγνξνο --------------------------------------------- γξνζηά-θαη ιέμεηο κε κνιύβη ή ζηηιό πάλσ ζ‟ έλα ραξηί.
 «Θέισ λα γξάςσ έλα γξάκκα ζην ζείν Σάθε»
είπε ε Αζελά.
 «Θα ηνπ πεηο όηη γξάθηεθα ζε κία νκάδα
πνδνζθαίξνπ;» ξώηεζε ν Κώζηαο. ηη ζα πεγαίλσ
ζηα καζήκαηα θαη ηηο πξνπνλήζεηο πνπ ζα θάλεη;
 ηαλ έρεηο πνιύ γξάςηκν γηα ην ζπίηη, έρεηο
πνιιέο αζθήζεηο ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. ηαλ
δίλεηο γξαπηέο νδεγίεο, ηηο γξάθεηο. ♫ γξά-θσ

γξήγνξνο, γξήγνξε, γξήγνξν επίζεην (γξήγνξνη,
γξήγνξεο, γξήγνξα)
 ηαλ είζαη γξήγνξνο, θάλεηο θάηη ζε ιίγν ρξόλν,
θηλείζαη κε κεγάιε ηαρύηεηα.
 «Ο ιαγόο είλαη ην πην γξήγνξν δών. Μέρξη λα ηνλ
δεηο έρεη ήδε θξπθηεί» είπε ν ζείνο Αιέθνο.
 ηαλ θάηη είλαη γξήγνξν, γίλεηαη ζε ιίγν ρξόλν.
 Ο Κώζηαο έθαλε έλα γξήγνξν δηάβαζκα θαη πήγε
λα παίμεη.  αξγόο  Ο Κώζηαο ηειείσζε γξήγνξα
ην δηάβαζκά ηνπ. ♫ γξή-γν-ξνο  „αληίζεηα‟

γξηά [ε] νπζηαζηηθό (γξηέο)  γέξνο
γξίπε [ε] νπζηαζηηθό (γξίπεο)

 Ζ γξίπε είλαη κία θνιιεηηθή αξξώζηηα πνπ θέξλεη
ππξεηό, ζπλάρη θαη πόλνπο ζην ζώκα θαη ην θεθάιη
ζνπ. ♫ γξί-πε

γξνζηά [ε] νπζηαζηηθό (γξνζηέο)

 ηαλ ζθίγγεηο ηε γξνζηά ζνπ, καδεύεηο
ηα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ ζνπ θαη ηα θξαηάο
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--- γπαιί ----------------------------------------------- γπκλάδσ

α θιεηζκέλα ζθηρηά.  «Ζ Υηνλάηε πξέπεη λα
β πεζάλεη» είπε ε θαθηά κεηξηά ρηππώληαο ηε γξνζηά
γ ηεο ζην ηξαπέδη.  κπνπληά ♫ γξν-ζηά
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γπαιί [ην] νπζηαζηηθό (γπαιηά)
 Σν γπαιί είλαη ζθιεξό, δηάθαλν θαη ζπάεη εύθνια.
 Ο Κώζηαο έξημε ην βάδν. Σν βάδν έζπαζε θαη ην
πάησκα γέκηζε γπαιηά.
 Σα γπαιηά είλαη δύν ζπλήζσο ζηξνγγπιά
θνκκάηηα από γπαιί πνπ ηα θνξάο ζηα κάηηα ζνπ
γηα λα βιέπεηο θαιύηεξα ή πην θαζαξά.  Ο Νίθνο
θνξάεη γπαιηά, γηαηί δε βιέπεη θαιά θνληά.
 Ζ Αιίθε θνξάεη γπαιηά ειίνπ ην θαινθαίξη γηα λα
πξνζηαηεύεη ηα κάηηα ηεο από ηελ ήιην.  ηαλ θάηη
είλαη γπάιηλν, είλαη θηηαγκέλν από γπαιί. ♫ γπα-ιί

γπαιίδσ, γπαιίδνκαη ξήκα (γπάιηζα, ζα γπαιίζσ)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έηξηςε ηελ αζεκέληα θνύπα,
κέρξη λα γπαιίζεη. Σελ έηξηςε πνιύ, κέρξη λα γίλεη
ιακπεξή.
 «Ση σξαία πνπ γπαιίδεη απηή ε θνύπα ζην θσο»
είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. Πώο ιάκπεη έηζη!
 «Ση γπαιηζηεξή πνπ είλαη!» είπε.  ιακπεξόο
«Ση γπαιάδα πνπ έρεη!» ♫ γπα-ιί-δσ

γπαιηζηεξόο, γπαιηζηεξή, γπαιηζηεξό επίζεην
(γπαιηζηεξνί, γπαιηζηεξέο, γπαιηζηεξά)
 γπαιίδσ

γπκλάδσ, γπκλάδνκαη ξήκα (γύκλαζα, ζα
γπκλάζσ)
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γπκλάζην --------------------------------------------- γπκλόο- ηαλ γπκλάδεηο ην ζώκα ζνπ ή γπκλάδεζαη,
θάλεηο αζθήζεηο ή θάπνην ζπνξ γηα λα είζαη
δπλαηόο θαη πγηήο.  Ο ζείνο ηακάηεο γπκλάδεηαη
ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Παίδεη ηέληο.
 ηαλ γπκλάδεηο θάπνηνλ, ηνπ δείρλεηο πώο λα
θάλεη γπκλαζηηθή.  Ζ γπκλάζηξηα ζην ζρνιείν
ηεο Αιίθεο γπκλάδεη ηνπο καζεηέο βάδνληάο ηνπο λα
ηξέμνπλ ζηελ απιή. ηε ζπλέρεηα θάλνπλ
γπκλαζηηθέο αζθήζεηο. Σν ρεηκώλα όκσο πνπ θάλεη
θξύν θάλνπλ γπκλαζηηθή κέζα ζην γπκλαζηήξην.
 γπκλαζηηθή, γπκλαζηήο, γπκλαζηήξην
♫ γπ-κλά-δσ

γπκλάζην [ην] νπζηαζηηθό (γπκλάζηα)
 ηαλ πεγαίλεηο ζην γπκλάζην, πεγαίλεηο ζην
ζρνιείν γηα παηδηά από 12 κέρξη 15 ρξνλώλ. Σν
γπκλάζην είλαη κεηά ην δεκνηηθό θαη πξηλ από ην
ιύθεην. ♫ γπ-κλά-ζη-ν

γπκλαζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (γπκλαζηήξηα)
 γπκλάδσ

γπκλαζηήο [ν], γπκλάζηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(γπκλαζηέο, γπκλάζηξηεο) γπκλάδσ

γπκλαζηηθή [ε] νπζηαζηηθό  γπκλάδσ
γπκλόο, γπκλή, γπκλό επίζεην (γπκλνί, γπκλέο,
γπκλά)
 ηαλ θάλνπκε κπάλην, είκαζηε γπκλνί. Γε
θνξάκε ξνύρα.
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--- γπλαίθα ---------------------------------------------- γπξίδσ

α  «Μα πώο ηξηγπξλάο έηζη γπκλή κε ηόζν θξύν
β έμσ;» ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα ηελ Αζελά πνπ
γ θνξνύζε κόλν έλα πνπθακηζάθη. Διαθξά ληπκέλε.
 «Ση λα πνπλ νη θησρνί δεηηάλνη πνπ ηξηγπξλνύλ
δ ζηελ πόιε γπκλνί θαη πεηλαζκέλνη» απάληεζε
ε εθείλε. Φησρηθά ληπκέλνη. ♫ γπ-κλόο
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γπλαίθα [ε] νπζηαζηηθό (γπλαίθεο)

 ηαλ έλα θνξίηζη κεγαιώλεη, γίλεηαη γπλαίθα. Ζ
κακά, ε γηαγηά θαη ε ζεία είλαη γπλαίθεο.
 Ζ κεηέξα ζνπ είλαη ε γπλαίθα ηνπ παηέξα ζνπ,
δειαδή εθείλε πνπ παληξεύηεθε.  Ζ γπλαίθα ηνπ
θπξίνπ Γηάλλε είλαη ε θπξία Μαξγαξίηα.
 άληξαο  γπλαηθείνο ♫ γπ-λαί-θα

γπξεύσ ξήκα (γύξεςα, ζα γπξέςσ)

 ηαλ γπξεύεηο θάηη, ην δεηάο.  Ζ Αζελά
γύξεςε από ηνλ Κώζηα έλα ζηηιό αιιά εθείλνο δελ
ηεο έδσζε, γηαηί ήηαλ ζπκσκέλνο καδί ηεο.
 ηαλ γπξεύεηο θάπνηνλ, πξνζπαζείο λα ηνλ
βξεηο.  Ζ Αζελά γπξεύεη όιε ηε λύρηα ηε
Ρνδαιία, αιιά δελ κπνξεί λα ηε βξεη πνπζελά.
♫ γπ-ξεύ-σ

γπξίδσ θαη γπξλώ, γπξλάσ ξήκα (γύξηζα, ζα
γπξίζσ)
 Ζ γε γπξίδεη γύξσ από ηνλ ήιην. Κάλεη έλαλ
θύθιν γύξσ από ηνλ ήιην.
 ηαλ γπξίδεηο θάηη, ην θηλείο θάλνληαο έλαλ
θύθιν.  Ζ Αιίθε γύξηζε ην θιεηδί ζηελ θιεηδαξηά
θη ε πόξηα άλνημε.
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γύξνο -------------------------------------------------- γύθηνο- ηαλ γπξίδεηο, έξρεζαη πάιη πίζσ εθεί πνπ ήζνπλ
πξηλ.  Θα γπξίζεη πνηέ ν ζείνο Αιέθνο ζηελ
Αζήλα ή ζα κείλεη γηα πάληα ζην ρσξηό;
 επηζηξέθσ
 Ζ ζεία Καηεξίλα ζα γπξίζεη πίζσ ην κπινπδάθη
πνπ ηεο έθαλαλ δώξν, γηαηί ηεο είλαη κηθξό.
Θα ην δώζεη πίζσ.  επηζηξέθσ
 Ο ζείνο Σάθεο γύξηζε ζ‟ όια ηα καγαδηά γηα λα
βξεη έλα δώξν γηα ηελ Αιίθε θαη ηε ζεία Έιιε.
Πήγε ζ‟ όια ηα καγαδηά εδώ θη εθεί. ♫ γπ-ξί-δσ

γύξνο [ν] νπζηαζηηθό (γύξνη)
 Σν ειηθόπηεξν έθαλε γύξνπο πάλσ από ηελ
πόιε. Έθαλε θύθινπο.
 ηαλ ηξώσ γύξν, ηξώσ θνκκάηηα από ρνηξηλό
θξέαο πνπ έρνπλ ςεζεί ζε κία ζνύβια πνπ γπξίδεη.
 γπξίδσ ♫ γύ-ξνο

γύξσ επίξξεκα
 ηαλ θάηη είλαη γύξσ καο, είλαη ζ‟ έλαλ θύθιν
θνληά ή καθξηά από καο.  Ο δξόκνο πεξλάεη
γύξσ από ην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ.
 ηαλ θάηη γίλεηαη γύξσ ζηηο ελληά, γίλεηαη
πεξίπνπ εθείλε ηελ ώξα. ♫ γύ-ξσ

γύθηνο [ν], γύθηηζζα [ε] νπζηαζηηθό (γύθηνη,
γύθηηζζεο)
 Οη γύθηνη είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ κε θνηλή
θαηαγσγή θαη ζθνύξν ζπλήζσο δέξκα πνπ
ηαμηδεύνπλ από κέξνο ζε κέξνο ζηελ Διιάδα.
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--- γύςνο -------------------------------------------------- γσλία

α Αγαπνύλ πνιύ ηε κνπζηθή.
β  ηζηγγάλνο ♫ γύ-θηνο
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γύςνο [ν] νπζηαζηηθό (γύςνη)
 Αλ ζπάζεηο ην πόδη ή ην ρέξη ζνπ, ην βάδεηο ζην
γύςν.
 ηαλ γεκίδεηο θάηη κε γύςν, βάδεηο κέζα ηνπ κία
άζπξε ζθόλε, αλαθαηεκέλε κε λεξό. ηαλ μεξαζεί ν
γύςνο, γίλεηαη ζθιεξόο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έθιεηζε ηηο ηξύπεο πνπ άθεζαλ
ηα θαξθηά ζηνλ ηνίρν κε γύςν.
 Έλα γύςηλν άγαικα είλαη θηηαγκέλν κε γύςν.
♫ γύ-ςνο

γσλία θαη γσληά [ε] νπζηαζηηθό (γσλίεο/γσληέο)
 ε κία γσλία ζπλαληηνύληαη δύν γξακκέο.
 «Έλα ηξίγσλν έρεη ηξεηο γσλίεο» είπε ε δαζθάια
ζηα παηδηά.
 ε κία γσλία ηεο πόιεο ζπλαληηνύληαη δύν
δξόκνη. ε κία γσληά ηνπ ζπηηηνύ ζπλαληηνύληαη δύν
ηνίρνη.  «Να βάισ ηελ θαηλνύξηα πνιπζξόλα ζ‟
απηή ηε γσλία πνπ είλαη άδεηα;» είπε ν θύξηνο
Γηάλλεο ζηε Μαξγαξίηα.
 Ζ Αζελά ήηαλ ιππεκέλε. Κάζηζε ζε κία γσληά θαη
δε κηινύζε. Κάζηζε κόλε ηεο καθξηά απ‟ όινπο.
♫ γσ-λί-α, γσ-ληά

36 / 95

δαγθάλα -------------------------------------------- δαθξύδσ--

Γδ
δαγθάλα [ε] νπζηαζηηθό (δαγθάλεο)  αζηαθόο,

α
β
γ
δ

ε
δ
δαγθώλσ, δαγθώλνκαη ξήκα (δάγθσζα, ζα
ε
δαγθώζσ)
ζ
 ηαλ δαγθώλεηο θάηη πνπ ηξώγεηαη, ην πηάλεηο
η
δπλαηά κε ηα δόληηα θαη ην θόβεηο.
 ηαλ έλα δών ζε δαγθώλεη, ζε πιεγώλεη κε ηα
θ
δόληηα ηνπ.
ι
 ηαλ δαγθώλεηο ην κνιύβη ή ην ζηηιό ζνπ, ην
κ
θξαηάο αλάκεζα ζηα δόληηα ζνπ θαη ην ζθίγγεηο
ρσξίο όκσο λα ην θόβεηο.  Σν δάγθσκα
λ
ηνπ ζθύινπ είλαη ε πιεγή πνπ
μ
καο θάλεη ν ζθύινο, όηαλ
ν
καο δαγθώζεη δπλαηά κε
ηα δόληηα ηνπ. ♫ δα-γθώ-λσ
π
Ο ζθύινο δάγθσζε ην θόθαιν. ξ
ζ
δάθξπ [ην] νπζηαζηηθό (δάθξπα)
η
 Σα δάθξπα είλαη ζηαγόλεο πνπ ηξέρνπλ από ηα
π
κάηηα ζνπ θάζε θνξά πνπ θιαηο.  ηαλ
θ
δαθξύδεηο, είζαη ιππεκέλνο θαη από ηα κάηηα ζνπ
ηξέρνπλ δάθξπα. ♫ δά-θξπ
ρ
ς
δαθξύδσ ξήκα (δάθξπζα, ζα δαθξύζσ)
σ
 δάθξπ
θάβνπξαο
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--- δαλείδσ ------------------------------------------ δάζθαινο
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δαλείδσ, δαλείδνκαη ξήκα (δάλεηζα, ζα δαλείζσ)
 ηαλ δαλείδεηο θάηη ζε θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο θάηη
δηθό ζνπ κε ηελ ππόζρεζε λα ζνπ ην δώζεη πίζσ
ύζηεξα από ιίγν θαηξό.  Ο Νίθνο δάλεηζε ην
ζηηιό ηνπ ζηνλ Κώζηα, επεηδή εθείλνο μέραζε ην
δηθό ηνπ.
 ηαλ δαλείδεζαη θάηη από θάπνηνλ, παίξλεηο θάηη
θαη ππόζρεζαη λα ην επηζηξέςεηο.  ηαλ θάηη
είλαη δαλεηθό, δελ είλαη δηθό ζνπ αιιά ην έρεηο
πάξεη από θάπνηνλ άιιν θαη ζα ηνπ ην επηζηξέςεηο
ύζηεξα από ιίγν. Αλ δεηο κε δαλεηθά, παίξλεηο
ρξήκαηα από άιινπο κε ηελ ππόζρεζε όηη ζα ηα
επηζηξέςεηο. ♫ δα-λεί-δσ

δαληέια [ε] νπζηαζηηθό (δαληέιεο)

 Ζ δαληέια είλαη έλα ιεπηό όκνξθν πιερηό κε
ηξύπεο, θηηαγκέλν από θισζηέο κεηαμηνύ ή
βακβαθηνύ. Γαληέια είλαη θαη ην ιεπηό θεληεκέλν
ύθαζκα πνπ έρνπλ νη λπρηηθηέο,
νη κπινύδεο, νη θνύζηεο, ηα θνξέκαηα
θαη ηα πνπθάκηζα. ♫ δα-ληέ-ια

δάπεδν [ην] νπζηαζηηθό (δάπεδα)
 ηαλ πεξπαηάο ζην δάπεδν, πεξπαηάο ζην
πάησκα.
 Ζ Αζελά έζηξσζε έλα ρξσκαηηζηό
ραιί ζην δάπεδν ηνπ δσκαηίνπ ηεο. ♫ δά-πε-δν

δάζθαινο [ν], δαζθάια [ε] νπζηαζηηθό
(δάζθαινη, δαζθάιεο)
 Έλαο δάζθαινο βνεζά ηνπο αλζξώπνπο λα
κάζνπλ θάηη ή ηνπο δείρλεη πώο λα θάλνπλ θάηη.
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δάζνο ---------------------------------------------------- δεηιόο- Ζ Αιίθε πεγαίλεη ζε δάζθαιν ρνξνύ γηα λα κάζεη
λα ρνξεύεη.
 Ζ δαζθάια καζαίλεη ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ πώο λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ.
♫ δά-ζθα-ινο  „ζην ζρνιείν‟

α
β
γ
δ

ε
δάζνο [ην] νπζηαζηηθό (δάζε)
δ
 Σν δάζνο είλαη έλα κεγάιν κέξνο κε
ε
πνιιά δέληξα πνπ κεγαιώλνπλ καδί
ζ
ην έλα θνληά ζην άιιν. ♫ δά-ζνο
η
δάρηπιν θαη δάθηπιν [ην] νπζηαζηηθό) (δάρηπια) θ
 Σα ρέξηα θαη ηα πόδηα καο θαηαιήγνπλ ζε πέληε
ι
δάρηπια. ♫ δά-ρηπ-ιν  „ην ζώκα καο‟
κ
δαρηπιίδη [ην] νπζηαζηηθό (δαρηπιίδηα)
λ
 Σν δαρηπιίδη κνηάδεη κε αζεκέλην ή ρξπζό θύθιν μ
θαη ην θνξάκε ζην δάρηπιν. ♫ δα-ρηπ-ιί-δη
ν
Γεο θόζκεκα
π
δεηιία [ε] νπζηαζηηθό  δεηιόο
ξ
ζ
δεηιόο, δεηιή, δεηιό επίζεην (δεηινί, δεηιέο, δεηιά)
η
 Αλ είζαη δεηιόο, απνθεύγεηο θάηη δύζθνιν,
π
επηθίλδπλν ή θνπξαζηηθό, επεηδή θνβάζαη.
 Ο Κώζηαο είλαη δεηιόο θαη θνβάηαη λα πάεη ζηνλ θ
νδνληίαηξν.  ζαξξαιένο, γελλαίνο  ηαλ
ρ
αλνίγεηο δεηιά ηελ πόξηα, δηζηάδεηο πξνηνύ ηελ
ς
αλνίμεηο. ηαλ θάπνηνο είλαη δεηιόο, όια ηα θάλεη κε
σ
δεηιία. ♫ δεη-ιόο
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--- δείπλν --------------------------------------------------- δέκα

α
δείπλν [ην] νπζηαζηηθό (δείπλα)
β  Σν δείπλν είλαη ην ηειεπηαίν γεύκα ηεο κέξαο.
γ ♫ δεί-πλν
δ
ε
δ
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π
ξ
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π
θ
ρ
ς
σ

δείρλσ, δείρλνκαη ξήκα (έδεημα, ζα δείμσ)

 ηαλ δείρλεηο θάπνπ, ζεθώλεηο ην δάρηπιό ζνπ
πξνο ηα εθεί πνπ ζέιεηο λα δνπλ νη άιινη.
 Ο Κώζηαο έδεημε κε ην δάρηπιό ηνπ έλα ζπίηη
πνπ είρε θαεί ζηε γεηηνληά ηνπ.
 ηαλ δείρλεηο θάηη ζε θάπνηνλ, ηνλ αθήλεηο λα ην
δεη.  Ο Κώζηαο ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο κε ην
θαηλνύξην ηνπ ξνιόη θη όιν ην έδεηρλε ζηελ Αζελά.
 ηαλ δείρλεηο ζε θάπνηνλ πώο λα θάλεη θάηη, ην
θάλεηο εζύ γηα ζε δεη θαη λα ην κάζεη θη εθείλνο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έδεημε ζηελ Αζελά πώο λα
καγεηξεύεη καθαξόληα.  Οη δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ
δείρλνπλ ηελ ώξα. ♫ δεί-ρλσ

δειθίλη [ην] νπζηαζηηθό (δειθίληα)
 Σα δειθίληα είλαη κεγάια, έμππλα θαη ήκεξα δώα
ηεο ζάιαζζαο κε κπηεξή κνπζνύδα θαη ζώκα
ςαξηνύ.
 ηαλ θάπνηνο θνιπκπάεη ζαλ δειθίλη, είλαη πνιύ
θαιόο θνιπκβεηήο.
 Σν ηπηάκελν δειθίλη είλαη έλα πνιύ γξήγνξν
πινίν. ♫ δει-θί-λη  „ε ζάιαζζα‟

δέκα [ην] νπζηαζηηθό (δέκαηα)
 ηαλ θηηάρλεηο έλα δέκα, ηπιίγεηο θάηη κέζα ζ‟
έλα ραξηί θαη ην δέλεηο.  Ο ηαρπδξόκνο θξαηνύζε
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δέληξν--------------------------------------------------- δέξκα-ηξία κεγάια δέκαηα γηα ηελ Αζελά. Σεο ηα είρε
ζηείιεη ε Αιίθε από ηελ Κξήηε. ♫ δέ-κα

δέληξν [ην] νπζηαζηηθό (δέληξα)

 Σν δέληξν είλαη έλα ςειό θπηό
κε μύιηλν θνξκό, θιαδηά θαη θύιια.
 Σν ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν είλαη
έλα αιεζηλό ή ςεύηηθν έιαην πνπ ην ζηνιίδνπκε ηα
Υξηζηνύγελλα κε πνιύρξσκεο κπάιεο θαη θσηάθηα.
♫ δέ-ληξν

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
ζ
η
δέλσ, δέλνκαη ξήκα (έδεζα, ζα δέζσ)
θ
 ηαλ δέλεηο θάηη, πεξλάο γύξσ ηνπ ζθνηλί θαη
ι
θάλεηο θόκπν ή θηόγθν.  Ο Κώζηαο έζθπςε λα
δέζεη ηα θνξδόληα ηνπ.
κ
 ηαλ δέλεηο θάπνηνλ, πεξλάο ζθνηλί γύξσ ηνπ
λ
θαη ην ηξαβάο ζθηρηά.
 ηαλ δέλεηο έλα ηξαύκα, ην θξνληίδεηο θαη πεξλάο μ
γύξσ ηνπ επίδεζκν.  δέζηκν ♫ δέ-λσ
ν
π
δεμηόο, δεμηά, δεμηό θαη δεμήο, δεμηά, δεμί επίζεην
ξ
(δεμηνί, δεμηέο, δεμηά)
 Γεμηόο είλαη απηόο πνπ βξίζθεηαη αληίζεηα από ην ζ
κέξνο ηεο θαξδηάο.  Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα
η
θξαηνύζε ζην δεμί ηεο ρέξη έλα θαιάζη.  αξηζηεξόο
π
 ηαλ θάηη βξίζθεηαη δεμηά, βξίζθεηαη ζηε δεμηά
θ
πιεπξά.  αξηζηεξά ♫ δε-μη-όο
ρ
δέξκα [ην] νπζηαζηηθό (δέξκαηα)
ς
 Σν δέξκα είλαη απηό πνπ θαιύπηεη όιν ην ζώκα
σ
ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ. Δίλαη ην εμσηεξηθό
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--- δέξλσ--------------------------------------- δειεηεξηάδσ

α
β
γ
δ

κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπο.  Οη Κηλέδνη έρνπλ
θίηξηλν δέξκα, ελώ νη Ηλδηάλνη θόθθηλν.
 Από ην δέξκα ησλ δώσλ θηηάρλνπκε ξνύρα,
παπνύηζηα θαη ηζάληεο.  πεηζί  ηαλ θάηη
είλαη δεξκάηηλν, είλαη θηηαγκέλν από ην δέξκα ελόο
ε δώνπ. Γεξκάηηλα είλαη ηα κπνπθάλ, ηα παπνύηζηα,
νη δώλεο, ηα γάληηα θαη νη ηζάληεο. ♫ δέξ-κα
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δέξλσ, δέξλνκαη ξήκα (έδεηξα, ζα δείξσ)

 ηαλ δέξλσ θάπνηνλ, ηνλ ρηππάσ μαλά θαη μαλά
γηα λα πνλέζεη.  Κάπνηνο έδεηξε ην ζθύιν ηνπ
θπξίνπ Μηράιε, επεηδή γάβγηδε πνιύ. Ο θύξηνο
Μηράιεο ήηαλ πνιύ ζπκσκέλνο.
 ρηππάσ ♫ δέξ-λσ

δεζπνηλίδα θαη δεζπνηλίο [ε] νπζηαζηηθό
(δεζπνηλίδεο)
 Ζ δεζπνηλίδα είλαη κία λέα θνπέια πνπ δελ έρεη
παληξεπηεί αθόκε.  Ζ Αιίθε είλαη κία κηθξή
δεζπνηλίδα. ♫ δε-ζπνη-λί-δα

δέρνκαη ξήκα (δέρηεθα, ζα δερηώ)

 ηαλ δέρεζαη θάηη, παίξλεηο θάηη πνπ ζνπ δίλνπλ.
 Ο ζείνο ηακάηεο δέρηεθε πνιιά δώξα ζηε
γηνξηή ηνπ.
 ηαλ δέρεζαη λα θάλεηο θάηη, ζπκθσλείο ή ιεο λαη.
 Ζ Υηνλάηε δέρηεθε ηελ πξόηαζε γάκνπ πνπ ηεο
έθαλε ν πξίγθηπαο.  αξλνύκαη ♫ δέ-ρν-καη

δειεηεξηάδσ, δειεηεξηάδνκαη ξήκα

(δειεηεξίαζα, ζα δειεηεξηάζσ)  δειεηήξην
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δειεηήξην ------------------------------------- δεκηνπξγώ--

δειεηήξην [ην] νπζηαζηηθό (δειεηήξην)
 Σν δειεηήξην είλαη θάηη επηθίλδπλν πνπ αλ ην
θαηαπηνύκε, καο θάλεη θαθό ή καο ζθνηώλεη.
 Σν θίδη θαη ε αξάρλε ξίρλνπλ ην δειεηήξηό ηνπο,
όηαλ ζε ηζηκπήζνπλ.
Σν καληηάξη είλαη έλα θπηό πνπ κπνξεί λα έρεη
δειεηήξην.  θαξκάθη  Ζ θαθηά βαζίιηζζα
δειεηεξίαζε ηε Υηνλάηε κ‟ έλα κήιν.
 θαξκαθώλσ ♫ δε-ιε-ηή-ξη-ν

δήκαξρνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (δήκαξρνη)
 Ο δήκαξρνο είλαη θάπνηνο πνπ ηνλ ςεθίδνπκε
γηα λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηόηεηα, ηελ αζθάιεηα
θαη ηηο αλάγθεο κίαο πόιεο.  δήκνο, δεκνηηθόο
♫ δή-καξ-ρνο
- Λέκε θαη ε δεκαξρίλα.

δεκεηξηαθό [ην] νπζηαζηηθό (δεκεηξηαθά)

 Σα δεκεηξηαθά είλαη θπηά όπσο ην ζηηάξη, ην
θαιακπόθη, ε βξόκε, ην θξηζάξη θαη ε ζίθαιε.
Γίλνπλ ζπόξνπο πνπ ηνπο ηξώλε θαη νη άλζξσπνη
θαη ηα δώα.
 Γεκεηξηαθά είλαη θαη ηα ιεπηά θνκκαηάθηα από
ζηηάξη πνπ ηξσο γηα πξσηλό καδί κε γάια.
 θνξλ θιέηθο ♫ δε-κε-ηξη-α-θά

δεκηνπξγώ ξήκα (δεκηνύξγεζα, ζα
δεκηνπξγήζσ)
 ηαλ δεκηνπξγείο θάηη, θηηάρλεηο θάηη πνπ πξηλ
δελ ππήξρε.  Ζ ζεία Καηεξίλα δεκηνύξγεζε έλαλ
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--- δεκνθξαηία ------------------------------------ δεκόζηνο

α πνιύ όκνξθν πίλαθα.  ηαλ δεκηνπξγείο θάηη,
β είζαη ν δεκηνπξγόο ηνπ. ♫ δε-κη-νπξ-γώ
γ
δεκνθξαηία [ε] νπζηαζηηθό (δεκνθξαηίεο)
δ

 ηαλ ζε κία ρώξα έρνπκε δεκνθξαηία, ν ιαόο
ε ςεθίδεη απηνύο πνπ ζέιεη λα ηνλ θπβεξλήζνπλ θαη ν
δ θαζέλαο ιέεη ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπ.
 δήκνο ♫ δε-κν-θξα-ηί-α

ε
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δήκνο [ν] νπζηαζηηθό (δήκνη)
 Ο δήκνο θξνληίδεη γηα όια ηα πξάγκαηα ζε κία
πόιε ή ζ‟ έλα ρσξηό. ‟ έλα δήκν ν δήκαξρνο
παίξλεη απνθάζεηο καδί κε άιινπο αλζξώπνπο.
 Ο δήκνο Αζελαίσλ απνθάζηζε λα ζηνιίζεη ηελ
πόιε κε πνιύρξσκα ιακπάθηα γηα ηα Υξηζηνύγελλα.
 δεκνηηθόο, δήκαξρνο ♫ δή-κνο

δεκνζηνγξάθνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(δεκνζηνγξάθνη)
 Ο δεκνζηνγξάθνο είλαη θάπνηνο πνπ γξάθεη
άξζξα ζε κία εθεκεξίδα ή πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο
ζηελ ηειεόξαζε ή ην ξαδηόθσλν.
 δήκνο, γξάθσ ♫ δε-κν-ζη-ν-γξά-θνο

δεκόζηνο, δεκόζηα, δεκόζην επίζεην (δεκόζηνη,
δεκόζηεο, δεκόζηα)
 ηαλ θάηη είλαη δεκόζην, κπνξνύλ λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ όινη.  ηε γεηηνληά ηεο Αζελάο
ππάξρεη κία δεκόζηα βηβιηνζήθε γηα όινπο ηνπο
Αζελαίνπο.
44 / 99

δεκνζηόηεηα --------------------------------------δηάβαζε- ηαλ έλα ζρνιείν είλαη δεκόζην, αλήθεη ζην
θξάηνο.  ηδησηηθόο  δήκνο, δεκνζηόηεηα
♫ δε-κό-ζη-νο

δεκνζηόηεηα [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρεηο κεγάιε δεκνζηόηεηα, είζαη πνιύ
γλσζηόο.  δεκόζηνο ♫ δε-κν-ζη-ό-ηε-ηα

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
δεκνηηθό θαη δεκνηηθό ζρνιείν [ην] νπζηαζηηθό
(δεκνηηθά)
ζ
 ηαλ πεγαίλεηο ζην δεκνηηθό, πεγαίλεηο ζην
η
ζρνιείν γηα παηδηά από έμη κέρξη θαη δώδεθα
ρξνλώλ. Σν δεκνηηθό είλαη κεηά ην λεπηαγσγείν θαη θ
ι
πξηλ από ην γπκλάζην.
 δήκνο, δεκνηηθόο ♫ δε-κν-ηη-θό
κ
λ
δηαβάδσ, δηαβάδνκαη ξήκα (δηάβαζα,
μ
ζα δηαβάζσ)
 ηαλ δηαβάδεηο θάηη πνπ είλαη
ν
γξακκέλν, θηηάρλεηο κε ηα γξάκκαηα ιέμεηο
π
θαη κε ηηο ιέμεηο πξνηάζεηο, θη έηζη θαηαιαβαίλεηο ηη
ξ
ζέιεη λα πεη.  Ο Κώζηαο δηαβάδεη ην παξακύζη
«Ζ Υηνλάηε θαη νί εθηά λάλνη».
ζ
 ηαλ δηαβάδεηο ηα καζήκαηά ζνπ, κειεηάο ηα
η
βηβιία ηνπ ζρνιείνπ.  δηάβαζκα ♫ δηα-βά-δσ
π
θ
δηάβαζε [ε] νπζηαζηηθό (δηαβάζεηο)
 Ζ δηάβαζε είλαη κέξνο απ‟ όπνπ κπνξεί λα
ρ
πεξάζεη θάπνηνο.  Ζ Αζελά θαη ν Κώζηαο
ς
πέξαζαλ από ηε δηάβαζε ησλ πεδώλ θαη ζπλέρηζαλ
σ
βηαζηηθνί. Αξγόηεξα βξήθαλ κία ππόγεηα δηάβαζε
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--- δηαβαηήξην ---------------------------------- δηαγώληζκα

α
β
γ
δ

θαη πέξαζαλ απέλαληη.  δηαβαηήξην
♫ δη-ά-βα-ζε  „ε πόιε‟

δηαβαηήξην [ην] νπζηαζηηθό (δηαβαηήξηα)

 Σν δηαβαηήξην είλαη έλα κηθξό βηβιηαξάθη πνπ
ε έρεη επάλσ κία θσηνγξαθία ζνπ. Σν δείρλεηο ζην
δ αεξνδξόκην θάζε θνξά πνπ ζέιεηο λα ηαμηδέςεηο ζε
θάπνηεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.  Ο ζείνο Σάθεο
ε πήγε ηαμίδη ζηελ Αίγππην θαη πήξε καδί ην
ζ δηαβαηήξην ηνπ. ♫ δη-α-βα-ηή-ξη-ν
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δηαβάηεο [ν] νπζηαζηηθό (δηαβάηεο)

 Ο δηαβάηεο είλαη θάπνηνο πνπ πεξλάεη από ην
δξόκν.  πεξαζηηθόο ♫ δηα-βά-ηεο

δηάβνινο [ν] νπζηαζηηθό (δηάβνινη, δηαβόινη)

 Ο Θεόο είλαη θαιόο, ελώ ν δηάβνινο θαθόο. Ο
Θεόο είλαη ζηνλ παξάδεηζν, ελώ ν δηάβνινο ζηελ
θόιαζε.  ζαηαλάο  Θεόο
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ζθέηνο δηάβνινο, όηαλ
είλαη πνιύ δσεξόο θαη δαβνιηάξεο.
 δηαβνιάθη, δηανιάθη ♫ δηά-βν-ινο
- Λέκε θαη δηάνινο.

δηαγσλίδνκαη ξήκα (δηαγσλίζηεθα, ζα
δηαγσληζηώ)  δηαγσληζκόο

δηαγώληζκα [ην] νπζηαζηηθό) (δηαγσλίζκαηα)

 ηαλ έρεηο δηαγώληζκα ζην ζρνιείν, έρεηο
γξαπηέο εμεηάζεηο.
 δηαγσληζκόο, δηαγσλίδνκαη ♫δη-α-γώ-λη-ζκα
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δηαγσληζκόο ------------------------------------ δηαδίθηπν--

δηαγσληζκόο [ν] νπζηαζηηθό (δηαγσληζκνί)

 Ο δηαγσληζκόο είλαη έλαο αγώλαο αλάκεζα ζε
πνιινύο αλζξώπνπο γηα λα βγεη πξώηνο ν
θαιύηεξνο.  Ζ Αζελά πήξε ην πξώην βξαβείν
ζην δηαγσληζκό δσγξαθηθήο ηνπ ζρνιείνπ ηεο.
 Γηαγσλίζηεθε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ζηε
δσγξαθηθή. δηαγώληζκα ♫ δη-α-γσ-λη-ζκόο

δηαδειώλσ ξήκα (δηαδήισζα, ζα δηαδειώζσ)
 δηαδήισζε

δηαδήισζε [ε] νπζηαζηηθό (δηαδειώζεηο)

 ηαλ γίλεηαη κία δηαδήισζε, πνιινί άλζξσπνη
βγαίλνπλ ζηνπο δξόκνπο ή ηηο πιαηείεο γηα λα
δείμνπλ όηη είλαη ζπκσκέλνη κε θάηη ή γηα λα
δεηήζνπλ θάηη. ηηο δηαδειώζεηο νη άλζξσπνη
θξαηνύλ παλό θαη θσλάδνπλ όινη καδί.
 Ζ ζεία Καηεξίλα πήγε ζε
κία δηαδήισζε γηα ηελ εηξήλε.
 Δίδε πνιινύο δηαδεισηέο
πνπ δηαδήισλαλ γηα ηελ εηξήλε.
♫ δη-α-δή-ισ-ζε

δηαδεισηήο [ν], δηαδειώηξηα [ε]

νπζηαζηηθό (δηαδεισηέο, δηαδειώηξηεο) 
δηαδήισζε

δηαδίθηπν [ην] νπζηαζηηθό

 Σν δηαδίθηπν είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα
επηθνηλσλνύλ νη άλζξσπνη ζ‟ όιν ηνλ θόζκν κε ηε
βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Μέζα από
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--- δηάδξνκνο -------------------------------------------δηαηξώ

α
β
γ
δ

ην δηαδίθηπν βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο θαη ζηέιλνπκε
κελύκαηα ν έλαο ζηνλ άιιν.
 ίληεξλεη θαη ηληεξλέη ♫ δη-α-δί-θηπ-ν
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 Ο δηάδξνκνο ζ‟ έλα ζπίηη ή έλα θηίξην είλαη έλαο
καθξύο θαη ζηελόο ρώξνο πνπ νδεγεί ζηα δσκάηηα.
 Ο δηάδξνκνο ζην ιεσθνξείν είλαη έλα ζηελό
δξνκάθη αλάκεζα ζηα θαζίζκαηα γηα
λα κπνξεί λα πεξλάεη ν θόζκνο.
 Ο δηάδξνκνο ζ‟ έλα αεξνδξόκην είλαη
έλαο κεγάινο ρώξνο γηα λα πξνζγεηώλνληαη
ηα αεξνπιάλα. ♫ δη-ά-δξν-κνο

δηάδξνκνο [ν] νπζηαζηηθό (δηάδξνκνη)

δηαδύγην [ην] νπζηαζηηθό (δηαδύγηα)
 ηαλ έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα παίξλνπλ
δηαδύγην, ζηακαηνύλ λα είλαη πηα παληξεκέλνη. Γηα
λα βγεη έλα δηαδύγην, πξέπεη λα ην απνθαζίζεη ην
δηθαζηήξην.  Ο κπακπάο θη ε κακά ηνπ Νίθνπ
έρνπλ πάξεη δηαδύγην.  γάκνο ♫ δη-α-δύ-γη-ν

δηαίξεζε [ε] νπζηαζηηθό (δηαηξέζεηο) δηαηξώ
δηαηξώ, δηαηξνύκαη ξήκα (δηαίξεζα, ζα δηαηξέζσ)
 ηαλ δηαηξώ έλαλ αξηζκό κ‟ έλαλ άιιν, κεηξώ
πόζεο θνξέο ρσξάεη ν δεύηεξνο αξηζκόο ζηνλ
πξώην. Κάλσ δηαίξεζε.  «Αλ δηαηξέζνπκε ην
νθηώ κε ην δύν, παίξλνπκε ηέζζεξα» είπε ε
δαζθάια.  πνιιαπιαζηάδσ

- Μέζα ζην όλνκά κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
δξόκνο. Πνηνο είκαη; ……………………………………
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δίαηηα --------------------------------------------- δηαθόπηεο- Ο ρξόλνο δηαηξείηαη ζε δώδεθα κήλεο. Υσξίδεηαη
ζε δώδεθα κήλεο.  δηαίξεζε ♫ δη-αη-ξώ

δίαηηα [ε] νπζηαζηηθό (δίαηηεο)

 ηαλ θάλεηο δίαηηα, ηξσο ιηγόηεξν γηα λα ράζεηο
θηιά.  Ο ζείνο Αιέθνο θάλεη δίαηηα γηα λ‟
αδπλαηίζεη θαη ηξώεη κόλν θξνύηα θαη ιαραληθά.
♫ δί-αη-ηα

δηαηηεηήο [ν] νπζηαζηηθό (δηαηηεηέο)

 Ο δηαηηεηήο παξαθνινπζεί αλ νη παίθηεο
ζ‟ έλα παηρλίδη παίδνπλ δίθαηα θη
αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο.
 Ο δηαηηεηήο ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα
έβγαιε ηνλ Νίθν έμσ κε θόθθηλε θάξηα,
γηαηί είρε ρηππήζεη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ.
♫ δη-αη-ηε-ηήο

δηαθνπέο [νη] νπζηαζηηθό

 ηηο δηαθνπέο δε δνπιεύνπκε νύηε πάκε ζην
ζρνιείν αιιά μεθνπξαδόκαζηε. Σν θαινθαίξη
πεγαίλνπκε ζπλήζσο δηαθνπέο ζηε ζάιαζζα, ελώ
ην ρεηκώλα ζην βνπλό. ♫ δη-α-θν-πέο

δηαθόπηεο [ν] νπζηαζηηθό (δηαθόπηεο)

 ηαλ αλνίγεηο έλαλ δηαθόπηε, παηάο έλα θνπκπί
γηα λα θάλεηο κία κεραλή λα δνπιέςεη ή έλα θσηάθη
λ‟ αλάςεη.  «Αζελά, άλνημε ην δηαθόπηε!
Γε βιέπνπκε ηίπνηα θαη ζα ζθνληάςνπκε»
θώλαμε ν Κώζηαο ζηελ Αζελά πνπ έπαηδε
κε ηα θώηα.  δηαθόπησ ♫ δη-α-θό-πηεο
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--- δηαθόπησ-------------------------------------------- δηαιύσ

α
β
γ
δ

δηαθόπησ, δηαθόπηνκαη ξήκα (δηέθνςα, ζα

δηαθόςσ)
 Έλα κεγάιν θνξηεγό αλαπνδνγύξηζε θη έρεη
δηαθόςεη ηελ θπθινθνξία ζην δξόκν. ηακάηεζε
γηα ιίγν ηελ θπθινθνξία.
ε  ηαλ δηαθόπηεηο θάπνηνλ, δελ ηνλ αθήλεηο λα
δ κηιήζεη, αιιά ηνλ ζηακαηάο ζπλέρεηα.  ηαλ
ε γίλεηαη δηαθνπή λεξνύ ή δηαθνπή ξεύκαηνο ζην
ζπίηη καο, δελ έρνπκε λεξό ή ξεύκα, επεηδή ππάξρεη
ζ θάπνηα βιάβε. ♫ δη-α-θό-πησ
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δηαιέγσ, δηαιέγνκαη ξήκα (δηάιεμα, ζα δηαιέμσ)

 ηαλ δηαιέγεηο θάηη, ζπγθξίλεηο πνιιά πξάγκαηα
θη απνθαζίδεηο όηη έλα από απηά ζνπ αξέζεη
πεξηζζόηεξν.  Ο Κώζηαο θνίηαμε όια ηα γιπθά
ηνπ δαραξνπιαζηείνπ θαη δηάιεμε κία πάζηα.
♫ δηα-ιέ-γσ

δηάιεηκκα [ην] νπζηαζηηθό (δηαιείκκαηα)

 ηαλ θάλεηο δηάιεηκκα, ζηακαηάο γηα ιίγν ηε
δνπιεηά ζνπ γηα λα μεθνπξαζηείο.
 Μόιηο ρηππήζεη ην θνπδνύλη, ζηακαηάεη ην
δηάιεηκκα θη αξρίδεη ην κάζεκα. ♫ δηά-ιεηκ-κα

δηαιύσ, δηαιύνκαη ξήκα (δηέιπζα, ζα δηαιύζσ)

 ηαλ δηαιύεηο θάηη, ην θαηαζηξέθεηο.
 Ζ Αζελά έξημε θάησ ηε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη
ηε δηέιπζε.
 ηαλ δηαιύεηο θάηη κέζα ζε λεξό ή ζε γάια, ην
αλαθαηεύεηο κέρξη λα ιηώζεη.  «Γηα λα θηηάμεηο
απηό ην γιπθό, δηαιύεηο ηε δάραξε κέζα ζην γάια
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δηακάληη -------------------------------------------- δηάξθεηα-θαη ξίρλεηο δύν απγά» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηε
ζεία Έιιε. ♫ δη-α-ιύ-σ

δηακάληη [ην] νπζηαζηηθό (δηακάληηα)

 Σν δηακάληη είλαη κία ζθιεξή πνιύηηκε
πέηξα πνπ κνηάδεη κε θξύζηαιιν. Με ηελ
πέηξα απηή θηηάρλνπκε πνιύ αθξηβά θνζκήκαηα.
 Ζ ζεία Καηεξίλα έρεη έλα αζηξαθηεξό θνιηέ από
δηακάληηα.  ηαλ θάπνηνο είλαη δηακάληη, είλαη
πνιύ θαιόο θη έμππλνο άλζξσπνο. ♫ δηα-κά-ληη

δηακαξηύξνκαη ξήκα (δηακαξηπξήζεθα, ζα

δηακαξηπξεζώ)
 ηαλ δηακαξηύξεζαη γηα θάηη, ιεο όηη δε
ζπκθσλείο κε θάηη ή παξαπνληέζαη γηα θάηη.
 Ο Κώζηαο δηακαξηύξεηαη πάληα γηα ην πξσηλό
μύπλεκα.  ηαλ θάλσ κία δηακαξηπξία, ιέσ ζ‟
όινπο όηη δε ζπκθσλώ κε θάηη. Ζ ζεία Καηεξίλα
πήγε ζε κία δηαδήισζε δηακαξηπξίαο ελάληηα ζηνλ
πόιεκν. ♫ δη-α-καξ-ηύ-ξν-καη_

δηακέξηζκα [ην] νπζηαζηηθό (δηακεξίζκαηα)

 Σν δηακέξηζκα είλαη έλα ζπίηη κε δύν ή
πεξηζζόηεξα δσκάηηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ όξνθν ή
ζην ηζόγεην κίαο πνιπθαηνηθίαο.
ε δηακεξίζκαηα κέλνπλ θαη δνπλ νη άλζξσπνη ζηηο
πόιεηο. ♫ δη-α-κέ-ξη-ζκα

δηάξθεηα [ε] νπζηαζηηθό (δηάξθεηεο)

 Ζ δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ είλαη ν ρξόλνο από ηε
ζηηγκή πνπ αξρίδεη κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ
ηειεηώλεη. ηαλ θάηη έρεη κεγάιε δηάξθεηα, θξαηάεη
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----------------------------------------- Ζ δηάξθεηα ηεο κέξαο
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πξσί

κεζεκέξη

απόγεπκα

βξάδπ
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δηαξθώ ----------------------------------------- δηαζθεδάδσ-πνιιή ώξα. Αληίζεηα όηαλ θάηη έρεη κηθξή δηάξθεηα,
θξαηάεη ιίγν θαη ηειεηώλεη γξήγνξα.
 Ζ δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο ήηαλ κεγάιε. Κξάηεζε
ηξεηο ώξεο. ♫ δη-άξ-θεη-α

δηαξθώ ξήκα (δηήξθεζα, ζα δηαξθέζσ)

α
β
γ
δ

ε
 ηαλ θάηη δηαξθεί, ζπλερίδεη λα γίλεηαη.
δ
 «Ο αγώλαο δηαξθεί δύν ώξεο» είπε ν Κώζηαο.
 Ζ Αζελά δηαξθώο μερλάεη ην ζάληνπηηο ζην ζπίηη. ε
ζ
πλέρεηα ην μερλάεη. ♫ δη-αξ-θώ
η
δηάζεκνο, δηάζεκε, δηάζεκν επίζεην (δηάζεκνη,
θ
δηάζεκεο, δηάζεκα)
ι
 ηαλ είζαη δηάζεκνο, ζε μέξνπλ πνιινί
άλζξσπνη.  Ζ Αζελά ιέεη πσο ε Ρνδαιία είλαη
κ
δηάζεκε ζηε γεηηνληά. ινη ηελ μέξνπλ.
λ
 γλσζηόο ♫ δη-ά-ζε-κνο
μ
δηαζθεδάδσ ξήκα (δηαζθέδαζα, ζα δηαζθεδάζσ) ν
 ηαλ δηαζθεδάδεηο κε θάηη, πεξλάο σξαία, επεηδή π
θάλεηο θάηη πνπ ζνπ αξέζεη.  Ζ Αζελά δηαζθεδάδεη
ξ
όηαλ αθνύεη ηηο ηζηνξίεο ηνπ ζείνπ Αιέθνπ.
ζ
 ηαλ δηαζθεδάδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο
λα πεξλάεη σξαία.
η
 Ο ζείνο Αιέθνο δηαζθεδάδεη
π
ηελ Αζελά κε ηηο ηζηνξίεο ηνπ.
θ
 Οη ηζηνξίεο ηνπ ζείνπ είλαη δηαζθέδαζε
γηα ηελ Αζελά. Σεο δίλνπλ θέθη θαη ραξά. «Ση
ρ
δηαζθεδαζηηθέο πνπ είλαη! Πεξλάσ ηόζν σξαία! Ση
ς
δηαζθεδαζηηθόο πνπ είλαη απηόο ν ζείνο. Με θάλεη
σ
λα γειάσ» ζθέθηεηαη. ♫ δη-α-ζθε-δά-δσ
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--- δηαζθέδαζε ------------------------------------- δηαζρίδσ

α
δηαζθέδαζε [ε] νπζηαζηηθό»
β (δηαζθεδάζεηο)  δηαζθεδάδσ
γ
δ δηαζηαύξσζε [ε] νπζηαζηηθό) (δηαζηαπξώζεηο)

 Ζ δηαζηαύξσζε είλαη ην κέξνο όπνπ
ε ζπλαληηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξνη δξόκνη.
δ  Σν ζπίηη ηεο Διέλεο βξίζθεηαη ζηε δηαζηαύξσζε
ε ησλ νδώλ Θξάθεο θαη Ζπείξνπ.
♫ δη-α-ζηαύ-ξσ-ζε
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δηάζηεκα [ην] νπζηαζηηθό (δηαζηήκαηα)

 Σν δηάζηεκα είλαη ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη έμσ
από ηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο. ην δηάζηεκα
ππάξρνπλ η‟ αζηέξηα θαη νη πιαλήηεο.
 ηαλ θάηη θξαηάεη γηα κεγάιν δηάζηεκα, θξαηάεη
πνιύ ελώ όηαλ θάηη θξαηάεη γηα κηθξό δηάζηεκα,
θξαηάεη ιίγν.
 Ζ βξνρή θξάηεζε γηα έλα δηάζηεκα κηζήο ώξαο
πεξίπνπ. Ήηαλ όκσο αξθεηό γηα λα γίλεη
ν Κώζηαο θαη ν Νίθνο κνύζθεκα.
 Σν δηαζηεκόπινην είλαη κία κεραλή
πνπ κπνξεί λα ηαμηδέςεη ζην δηάζηεκα.
♫ δη-ά-ζηε-κα

δηαζρίδσ, δηαζρίδνκαη ξήκα (δηέζρηζα, ζα

δηαζρίζσ)
 ηαλ δηαζρίδεηο έλα δξόκν, πεξλάο από ηε κία
πιεπξά ηνπ ζηελ άιιε.
 ηαλ έλα πνηάκη δηαζρίδεη κία πόιε, πεξλάεη
κέζα απ‟ απηήλ ηελ πόιε από ηε κία σο ηελ άιιε
άθξε ηεο. ♫ δη-α-ζρί-δσ
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δηαζώδσ -------------------------------------------δηάθαλνο--

δηαζώδσ, δηαζώδνκαη ξήκα (δηέζσζα, ζα

δηαζώζσ)
 ηαλ δηαζώδεηο θάπνηνλ, ηνλ ζώδεηο από κεγάιν
θίλδπλν ή από ζάλαην.  Υζεο παξαιίγν λα
παηήζεη ηε Ρνδαιία έλα θνξηεγό. Γηα θαιή ηεο ηύρε
ηε δηέζσζε ν θύξηνο Γεκήηξεο.  γιηηώλσ  Ζ
δηάζσζε ηεο Ρνδαιίαο έγηλε ρζεο. ♫ δη-α-ζώ-δσ

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
δηάζσζε [ε] νπζηαζηηθό (δηαζώζεηο)  δηαζώδσ
ζ
η
δηαηαγή [ε] νπζηαζηηθό (δηαηαγέο)  δηαηάδσ
θ
δηαηάδσ, δηαηάδνκαη ξήκα (δηέηαμα, ζα δηαηάμσ)
ι
 ηαλ δηαηάδεηο θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο εληνιή λα
κ
θάλεη θάηη.  Ζ θαθηά βαζίιηζζα δηέηαμε ηε
Υηνλάηε λα θύγεη.  ηαλ δίλεηο ζε θάπνηνλ
λ
δηαηαγή, ηνπ ιεο πσο πξέπεη λα θάλεη θάηη. ηαλ
μ
είζαη ζηηο δηαηαγέο θάπνηνπ, θάλεηο ό,ηη ζνπ ιέεη.
ν
 εληνιή ♫ δη-α-ηά-δσ
π
δηαηεξώ, δηαηεξνύκαη ξήκα (δηαηήξεζα, ζα
ξ
δηαηεξήζσ)
ζ
 ηαλ δηαηεξείο θάηη, ην θξαηάο ζε θαιή
θαηάζηαζε.  Ζ Αιίθε δηαηεξεί ηε ζηινπέηα ηεο κε η
ην ηξέμηκν.  δηαηήξεζε ♫ δη-α-ηε-ξώ
π
θ
δηάθαλνο, δηάθαλε, δηάθαλν επίζεην (δηάθαλνη,
ρ
δηάθαλεο, δηάθαλα)
ς
Ξνηνο έζσζε ηε Ονδαιία από ηηο ξόδεο ηνπ
σ
θνξηεγνύ; Τάμε ζηηο ιέμεηο δηαζώδσ, ζώδσ
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--- δηαθέξσ ------------------------------------------ δηαθνξά
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 ηαλ θάηη είλαη δηάθαλν, κπνξνύκε λα δνύκε
κέζα απ‟ απηό.
 Σα ηδάκηα από ηα παξάζπξα είλαη δηάθαλα.
 αδηάθαλνο, ζακπόο, ζνιόο ♫ δη-ά-θα-λνο

δηαθέξσ ξήκα (δηέθεξα, ζα δηαθέξσ)

 ηαλ δύν πξάγκαηα ή δύν άλζξσπνη δηαθέξνπλ
κεηαμύ ηνπο, δε κνηάδνπλ θαζόινπ.
 Ζ θαζεηίλα ηεο Αζελάο δηαθέξεη από εθείλε ηεο
Διέλεο: ε κία είλαη μύιηλε θαη θαθέ θαη ε άιιε
πιαζηηθή θαη θόθθηλε.  κνηάδσ  Οη δύν
θαζεηίλεο έρνπλ δηαθνξά.  νκνηόηεηα Δίλαη
δηαθνξεηηθέο.  αιιηώηηθνο  ίδηνο, όκνηνο
♫ δη-α-θέ-ξσ

δηαθεκίδσ, δηαθεκίδνκαη ξήκα (δηαθήκηζα, ζα
δηαθεκίζσ)  δηαθήκηζε

δηαθήκηζε [ε] νπζηαζηηθό (δηαθεκίζεηο)

 Ζ δηαθήκηζε είλαη κία εηθόλα πνπ βιέπνπκε ζ‟
έλα ραξηί ή ζηελ ηειεόξαζε θη έρεη ζθνπό λα θάλεη
θάηη γλσζηό θαη λα ζέιεη ν θόζκνο λα ην αγνξάζεη.
 Ζ Αζελά είδε ζηελ ηειεόξαζε κία δηαθήκηζε
ζρνιηθώλ ηζαληώλ. Σεο άξεζε πνιύ θαη δήηεζε από
ηελ θπξία Μαξγαξίηα λα ηεο ηελ αγνξάζεη.
 ηαλ θάλεηο δηαθήκηζε θάπνηνπ πξάγκαηνο, ην
θάλεηο γλσζηό γηα λα ην αγνξάζεη ν θόζκνο. Σν
δηαθεκίδεηο.
 Ζ ηειεόξαζε δηαθήκηδε ζρνιηθέο ηζάληεο.
♫ δη-α-θή-κη-ζε

δηαθνξά [ε] νπζηαζηηθό (δηαθνξέο)  δηαθέξσ
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δηαθνξεηηθά --------------------------------------- δίδπκνο--

δηαθνξεηηθά επίξξεκα

 ηαλ ιέκε δηαθνξεηηθά, εμεγνύκε ηη ζα γίλεη, αλ
δελ θάλνπκε θάηη.
 «Πξέπεη λα θάλεηο γξήγνξα, δηαθνξεηηθά ζ‟
αξγήζεηο ζην ζρνιείν» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα
ζηνλ Κώζηα.  αιιηώο, αιιηώηηθα  δηαθνξά,
δηαθνξεηηθόο, δηαθέξσ ♫ δη-α-θν-ξε-ηη-θά

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
δηαθνξεηηθόο, δηαθνξεηηθή, δηαθνξεηηθό επίζεην
ζ
(δηαθνξεηηθνί, δηαθνξεηηθέο, δηαθνξεηηθά) 
δηαθέξσ
η
θ
δηαθσλία [ε] νπζηαζηηθό (δηαθσλίεο)
ι
 ηαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ
κ
δηαθσλία, δελ έρνπλ ηελ ίδηα γλώκε γηα θάηη.
 Μεηά ηε δηαθσλία ηνπο γηα ην πνηνο ζα γίλεη
λ
αξρεγόο ζην παηρλίδη ν Κώζηαο θαη ν Νίθνο
μ
μαλάγηλαλ θίινη.  ζπκθσλία  Ο Κώζηαο θαη ν
ν
Νίθνο δηαθώλεζαλ γηα ην πνηνο ζα γίλεη αξρεγόο
ζην παηρλίδη.  ζπκθσλώ ♫ δη-α-θσ-λί-α
π
δηαθσλώ ξήκα (δηαθώλεζα, ζα δηαθσλήζσ)  ξ
ζ
δηαθσλία
η
δίδπκνο, δίδπκε, δίδπκν επίζεην (δίδπκνη,
π
δίδπκεο, δίδπκα)
θ
 ηαλ θάπνηνο είλαη δίδπκνο, γελλήζεθε από ηελ
ρ
ίδηα κεηέξα ηελ ίδηα κέξα κε ηνλ αδεξθό ή ηελ
αδεξθή ηνπ, θαη κνηάδνπλ πνιύ.
ς
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Γίδπκα ιέκε ηα παηδηά πνπ
σ
γελλήζεθαλ από ηελ ίδηα κεηέξα ηελ ίδηα ζηηγκή.
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--- δηεύζπλζε ------------------------------------- δηεγνύκαη

α ♫ δί-δπ-κνο Γεο κνηάδσ
β
γ δηεύζπλζε [ε] νπζηαζηηθό (δηεπζύλζεηο)
 Ζ δηεύζπλζε είλαη ε νδόο θαη ν αξηζκόο ηνπ
δ

ζπηηηνύ καο ζηελ πόιε πνπ δνύκε.  Ζ δηεύζπλζε
ε ηνπ Νίθνπ είλαη Κεθηζίαο 43, Αζήλα. ♫ δη-εύ-ζπλ-ζε

δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

δηεπζπληήο [ν], δηεπζύληξηα [ε] νπζηαζηηθό

(δηεπζπληέο, δηεπζύληξηεο)
 Ο δηεπζπληήο είλαη θάπνηνο πνπ θξνληίδεη γηα όια
θαη παίξλεη απνθάζεηο ζ‟ έλα ζρνιείν, έλα
λνζνθνκείν, κία εηαηξεία, κία ηξάπεδα, κία
εθεκεξίδα ή κία νξρήζηξα.
 Ο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο
απνθάζηζε λα δώζεη αύμεζε ζηελ
θπξία Μαξγαξίηα.  ππεύζπλνο
 Ο δηεπζπληήο ελόο ζρνιείνπ ην δηεπζύλεη.
♫ δη-επ-ζπ-ληήο

δηεπζύλσ ξήκα (δηεύζπλα, ζα δηεπζύλσ) 
δηεπζπληήο

δηήγεζε [ε] νπζηαζηηθό (δηεγήζεηο)  δηεγνύκαη
δηεγνύκαη θαη δηεγηέκαη ξήκα (δηεγήζεθα, ζα

δηεγεζώ)
 ηαλ δηεγείζαη κία ηζηνξία, πεξηγξάθεηο κε ιόγηα
ζε θάπνηνλ θάηη πνπ έρεη γίλεη.  Ο Νίθνο
δηεγήζεθε ζηελ Αζελά θαη ζηελ Διέλε κία αζηεία
ηζηνξία.  Σα θνξίηζηα γέιαζαλ κε ηε δηήγεζε ηνπ
Νίθνπ. ♫ δη-ε-γνύ-καη
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δηθάδσ ------------------------------------------- δηθαηνζύλε--

δηθάδσ, δηθάδνκαη ξήκα (δίθαζα, ζα δηθάζσ) 
δηθαζηήξην

δηθαηνινγώ, δηθαηνινγνύκαη ξήκα

(δηθαηνιόγεζα, ζα δηθαηνινγήζσ)
 ηαλ δηθαηνινγείο θάπνηνλ, μέξεηο γηα πνην ιόγν
έθαλε έλα ιάζνο θαη θαηαιαβαίλεηο όηη δελ
κπνξνύζε λα θάλεη αιιηώο.  Ζ δαζθάια
δηθαηνιόγεζε ην Νίθν πνπ άξγεζε ιίγν, επεηδή
ήμεξε όηη ηα ιεσθνξεία έρνπλ απεξγία.
 ηαλ δηθαηνινγείζαη γηα έλα ιάζνο ή γηα θάηη
θαθό πνπ έθαλεο, εμεγείο πσο δελ κπνξνύζεο λα
θάλεηο αιιηώο.  Ο Κώζηαο δηθαηνινγήζεθε ζηελ
θπξία Μαξγαξίηα γηα ηε δεκηά πνπ έθαλε.
 Ο Νίθνο άξγεζε ζην ζρνιείν ην πξσί θαη ε
δηθαηνινγία ηνπ ήηαλ όηη έραζε ην ιεσθνξείν.
♫ δη-θαη-ν-ιν-γώ

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
δίθαηνο, δίθαηε, δίθαην επίζεην (δίθαηνη, δίθαηεο,
ν
δίθαηα)
π
 ηαλ έλαο δάζθαινο είλαη δίθαηνο, βάδεη ζ‟ όινπο
ξ
ηνπο καζεηέο ην βαζκό πνπ πξαγκαηηθά αμίδνπλ θη
όρη κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν.
ζ
 άδηθνο  Ζ δαζθάια ηεο Αζελάο είλαη πνιύ
η
δίθαηε. ζα παηδηά δηάβαζαλ πνιύ πήξαλ Α, ελώ
π
όζα παηδηά δηάβαζαλ ιηγόηεξν πήξαλ Β.
θ
 Πάληα θέξεηαη κε δηθαηνζύλε θαη δελ θάλεη
αδηθίεο.  αδηθία Ξέξεη επίζεο λα μερσξίδεη πνηνο
ρ
έρεη δίθην. ♫ δί-θαη-νο
ς
σ
δηθαηνζύλε [ε] νπζηαζηηθό  δίθαηνο
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--- δηθαζηήξην ------------------------------------ δηθεγόξνο

α
β
γ
δ

δηθαζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (δηθαζηήξηα)

 Σν δηθαζηήξην είλαη έλα θηίξην όπνπ θάπνηνη
απνθαζίδνπλ πνηνο έρεη δίθην θαη πνηνο άδηθν κε ηε
βνήζεηα ησλ λόκσλ. Σν δηθαζηήξην είλαη θαη ην
ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ πνπ θξνληίδνπλ λα ππάξρεη
ε δηθαηνζύλε ζε κία πόιε ή έλα θξάηνο.
δ  Σν δηθαζηήξην απνθάζηζε πσο
ε νη θιέθηεο ηνπ καγαδηνύ ηνπ θπξίνπ
Γεκήηξε πξέπεη λα θπιαθηζηνύλ.
ζ  ηα δηθαζηήξηα δηθάδνπλ νη δηθαζηέο,
η όηαλ γίλνληαη δίθεο. ♫ δη-θα-ζηή-ξη-ν

θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
θ
ρ
ς
σ

δηθαζηήο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (δηθαζηέο)
 δηθαζηήξην
- Λέκε θαη ε δηθαζηίλα.

δίθε [ε] νπζηαζηηθό (δίθεο)  δηθαζηήξην
δηθεγόξνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (δηθεγόξνη)

 Έλαο δηθεγόξνο μέξεη ηνπο λόκνπο θαη
ππεξαζπίδεηαη ηνπο αλζξώπνπο ζηηο δίθεο πνπ
γίλνληαη ζηα δηθαζηήξηα.  Ο δηθεγόξνο ηνπ
θπξίνπ Γεκήηξε θαηεγόξεζε ηνπο θιέθηεο γηα
παξάλνκε ζπκπεξηθνξά.  δίθε, δηθαζηήξην
♫ δη-θε-γό-ξνο
- Λέκε θαη ε δηθεγνξίλα.
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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δίθην ------------------------------------------------ δηνξζώλσ--

δίθην [ην] νπζηαζηηθό  δίθαηνο
δίλσ, δίλνκαη ξήκα (έδσζα, ζα δώζσ)

 Ο Κώζηαο έδσζε ζηελ Αζελά έλα δώξν. Έβαιε
ην δώξν ζην ρέξη ηεο Αζελάο. Σεο ην ράξηζε.
 Ζ Αζελά έδσζε ηε δηεύζπλζή ηεο ζηελ Αιίθε.
Δίπε ή έγξαςε ηε δηεύζπλζή ηεο ζηελ Αιίθε.
 Λεο ζε θάπνην θίιν ζνπ όηη ζνπ ηε δίλεη,
όηαλ ζε θάλεη λα λεπξηάδεηο.
 ηαλ δίλσ κία απάληεζε, απαληώ.
 παίξλσ  δώξν, δόζε ♫ δί-λσ
- Πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία: ζα δώζσ, έδσζα,
δώξν αιιά δόζεθα, δόζε. Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο
δίλεη μύιν ζε θάπνηνλ άιιν; Φάμε ηελ απάληεζε
ζην Ξ, ζηε ιέμε μύιν.

δηόδηα [ηα] νπζηαζηηθό
 ηαλ ηαμηδεύνπκε κε ην απηνθίλεην ζε κεγάινπο
δξόκνπο, πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ζηα δηόδηα. Δθεί
πιεξώλνπκε ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα
ζπλερίζνπκε ην ηαμίδη καο. ♫ δη-ό-δη-α

δηνξζώλσ, δηνξζώλνκαη ξήκα (δηόξζσζα, ζα

δηνξζώζσ)
 ηαλ δηνξζώλεηο θάηη, ην θηηάρλεηο ή ην θάλεηο
θαιύηεξν.  Ο θύξηνο Μηράιεο δηόξζσζε ηε
ραιαζκέλε βξύζε, γηαηί ε ζεία ηνπ παξαπνληόηαλ
πσο έζηαδε όιν ην βξάδπ.
 ηαλ ν δάζθαινο δηνξζώλεη έλα δηαγώληζκα,
βξίζθεη ηα ιάζε θαη ηα αιιάδεη κε ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο.
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--- δηόξζσζε --------------------------------------------- δίπια

α
β
γ
δ

 ηαλ δηνξζώλεζαη, γίλεζαη θαιύηεξνο ζε θάηη.
 Ο Κώζηαο δηνξζώζεθε ζηελ νξζνγξαθία.
 δηόξζσζε ♫ δη-νξ-ζώ-λσ

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

 δηνξζώλσ

δηόξζσζε [ε] νπζηαζηηθό (δηνξζώζεηο)
δηνξίδσ, δηνξίδνκαη ξήκα (δηόξηζα, ζα δηνξίζσ)

 ηαλ δηνξίδεηο θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο δνπιεηά ζην
δεκόζην.
 ηαλ δηνξίδεζαη δάζθαινο, βξίζθεηο δνπιεηά ζ‟
έλα δεκόζην ζρνιείν. Παίξλεηο δηνξηζκό.
 Έλαο θίινο ηνπ θπξίνπ Γηάλλε δηνξίζηεθε
δάζθαινο ζην Βόιν. ♫ δη-ν-ξί-δσ_

δηνξηζκόο [ν] νπζηαζηηθό (δηνξηζκνί)
 δηνξίδσ

δίπια επίξξεκα

 ηαλ θάηη βξίζθεηαη δίπια ζνπ, είλαη πνιύ θνληά
ζε ζέλα.
 Ζ Αζελά θάζεηαη δίπια ζηελ Διέλε ζηελ ηάμε.
 ηαλ δύν ζπίηηα βξίζθνληαη δίπια δίπια, είλαη
θνιιεηά ην έλα κε ην άιιν. ηαλ δύν άλζξσπνη
θάζνληαη δίπια δίπια, ν έλαο αθνπκπάεη ηνλ άιιν.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Οη δίπια ή νη δηπιαλνί είλαη νη
γείηνλέο καο.
 Οη δίπια θάλνπλ θαζαξία ηα κεζεκέξηα θαη δελ
αθήλνπλ ην κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο λα θνηκεζεί.
 θνληά, πιάη  καθξηά
♫ δί-πια
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δηπιαλόο -------------------------------------------- δηζθέηα--

δηπιαλόο, δηπιαλή, δηπιαλό (δηπιαλνί, δηπιαλέο,
δηπιαλά) επίζεην  δίπια

δηπιάζηνο, δηπιάζηα, δηπιάζην επίζεην

(δηπιάζηνη, δηπιάζηεο, δηπιάζηα)
 ηαλ θάηη είλαη δηπιάζην από θάηη άιιν, είλαη δύν
θνξέο κεγαιύηεξν ή πεξηζζόηεξν από εθείλν.
♫ δη-πιά-ζη-νο

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
ζ
δηπιόο, δηπιή, δηπιό επίζεην (δηπινί, δηπιέο,
η
δηπιά)
 ηαλ θάηη ην έρεηο δηπιό, ην έρεηο δύν θνξέο.
θ
 Ο Κώζηαο ράξηζε ζηελ Αζελά έλα βηβιίν, γηαηί ην
ι
είρε δηπιό.
κ
 Οη γνλείο ηεο Αζελάο θνηκνύληαη ζε δηπιό
θξεβάηη, δειαδή ζε θξεβάηη γηα δύν άηνκα.
λ
 κνλόο ♫ δη-πιόο
μ
ν
δηπιώλσ, δηπιώλνκαη ξήκα (δίπισζα, ζα
π
δηπιώζσ)
 ηαλ δηπιώλεηο θάηη, παίξλεηο ηηο άθξεο ηνπ θαη
ξ
ηηο αθνπκπάο ηε κία πάλσ ζηελ άιιε.
ζ
 Ο Κώζηαο δίπισζε ην ραξηί ζηα ηέζζεξα θη
η
έθηηαμε έλα ράξηηλν θαξαβάθη.
 ηαλ δηπιώλεζαη ζηα δύν από ηνλ πόλν, πνλάο
π
ηόζν πνιύ, πνπ ιπγίδεηο ην ζώκα ζνπ ζηα δύν.
θ
 Ζ Αζελά δηπιώζεθε ζηα δύν από
ρ
ηνλ πόλν ζηελ θνηιηά ηεο.
♫ δη-πιώ-λσ
ς
σ
δηζθέηα [ε] νπζηαζηηθό (δηζθέηεο)  δίζθνο
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--- δίζθνο ---------------------------------------------------δίρηπ
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δίζθνο [ν] νπζηαζηηθό (δίζθνη)

 Βάδνπκε έλαλ δίζθν ζην ζηεξενθσληθό
γηα λ‟ αθνύζνπκε κνπζηθή. ήκεξα νη δίζθνη
πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λ‟ αθνύκε
κνπζηθή ιέγνληαη ζηληί.
 Με ην δίζθν ζεξβίξνπκε θαγεηά
θαη πνηά.
 ην άζιεκα ηεο δηζθνβνιίαο νη αζιεηέο πεηνύλ
καθξηά έλα κεηαιιηθό δίζθν.  Ζ δηζθέηα είλαη
έλαο κηθξόο δίζθνο πνπ ηνλ βάδνπκε ζηνλ
ππνινγηζηή θαη αληηγξάθνπκε ζ‟ απηόλ
πιεξνθνξίεο γηα λα ηηο κεηαθέξνπκε ζ‟ έλαλ άιιν
ππνινγηζηή. δηζθνβνιία ♫ δί-ζθνο

δηζηάδσ ξήκα (δίζηαζα, ζα δηζηάζσ)

 ηαλ δηζηάδεηο, πεξηκέλεηο ιίγν πξηλ λα θάλεηο
θάηη, επεηδή δελ είζαη ζίγνπξνο ή γηαηί θνβάζαη.
 Ο Κώζηαο δίζηαζε λα κπεη ζηελ απιή ηνπ θπξίνπ
Μηράιε, γηαηί δελ ήηαλ ζίγνπξνο όηη ε κπάια έπεζε
εθεί.  Ο δηζηαγκόο ηνπ δελ θξάηεζε πνιύ.
♫ δη-ζηά-δσ

δίρηπ [ην] νπζηαζηηθό (δίρηπα)

 Σν δίρηπ είλαη έλα πιεθηό ύθαζκα κε πνιιέο
ηξύπεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ νη ςαξάδεο γηα λα
πηάλνπλ ςάξηα.
 ην πνδόζθαηξν ή ην κπάζθεη
ην δίρηπ θξαηάεη ηε κπάια, όηαλ
θάπνηνο βάδεη γθνι ή θαιάζη.
 Ο Κώζηαο έξημε ηε κπάια ζηα δίρηπα
ηνπ ηεξκαηνθύιαθα. ♫ δί-ρηπ
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ηα ινπινύδηα-----------------------------------------------------

ηξηαληάθπιιν

παπαξνύλα

καξγαξίηα
ηνπιίπα

θπθιάκηλν

γαξίθαιν
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--- δίςα ----------------------------------------------- δνθηκάδσ

α
δίςα [ε] νπζηαζηηθό  δηςώ
β
γ δηςαζκέλνο, δηςαζκέλε, δηςαζκέλν κεηνρή
δ (δηςαζκέλνη, δηςαζκέλεο, δηςαζκέλα)  δηςώ
ε
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δηςώ θαη δηςάσ ξήκα (δίςαζα, ζα δηςάζσ)

 ηαλ δηςάο, ζέιεηο λα πηεηο λεξό.
 Ζ Αζελά ήπηε πνιύ λεξό κεηά ηε γπκλαζηηθή,
γηαηί δηςνύζε πνιύ.
 ηαλ δηςάο γηα θάηη, ην ζέιεηο πάξα πνιύ.
 Ζ Αζελά έλησζε δίςα. Ήηαλ δηςαζκέλε. ♫ δη-ςώ

δηώξνθνο, δηώξνθε, δηώξνθν επίζεην

(δηώξνθνη, δηώξνθεο, δηώξνθα)
 ηαλ έλα θηίξην είλαη δηώξνθν, έρεη δύν
παηώκαηα. Γηώξνθν κπνξεί λα είλαη θη έλα
ιεσθνξείν.  Ο Νίθνο κέλεη ζε κία δηώξνθε
πνιπθαηνηθία.  όξνθνο ♫ δη-ώ-ξν-θνο

δηώρλσ, δηώρλνκαη ξήκα (έδησμα, ζα δηώμσ)

 ηαλ δηώρλεηο θάπνηνλ ή θάηη, ην θάλεηο λα θύγεη
καθξηά.  Ζ Αζελά ήηαλ ζηελνρσξεκέλε, επεηδή
έραζε ηε Ρνδαιία θη έδησρλε όπνηνλ πήγαηλε ζην
δσκάηηό ηεο.  απνκαθξύλσ ♫ δηώ-ρλσ

δνθηκάδσ, δνθηκάδνκαη ξήκα (δνθίκαζα, ζα

δνθηκάζσ)
 ηαλ δνθηκάδεηο θάηη, ην ειέγρεηο γηα λα δεηο αλ
δνπιεύεη ζσζηά.  Ζ Αζελά δνθίκαζε ην
θαηλνύξην ηεο πνδήιαην θαη ήηαλ ελζνπζηαζκέλε.
 ηαλ δνθηκάδεηο έλα θαγεηό, ηξσο ιίγν γηα λα
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δνινθνλώ -------------------------------------------- δνμάξη-δεηο αλ είλαη σξαίν.
 ηαλ δνθηκάδεηο ξνύρα ή παπνύηζηα, ηα θνξάο
γηα λα δεηο αλ ζνπ ηαηξηάδνπλ.  ηαλ θάλεηο κία
δνθηκή, πξνζπαζείο λα δεηο αλ κπνξείο λα
θαηαθέξεηο θάηη.  Μεηά ηε βόιηα ε Αζελά έθαλε
κία δνθηκή λα πηεη ην γάια θιείλνληαο ηε κύηε ηεο.
♫ δν-θη-κά-δσ

δνινθνλώ, δνινθνλνύκαη ξήκα (δνινθόλεζα,

ζα δνινθνλήζσ)
 ηαλ θάπνηνο δνινθνλεί θάπνηνλ, ηνλ ζθνηώλεη
κε πνλεξό ηξόπν αθνύ ην έρεη απνθαζίζεη από
πξηλ.  ηαλ θάπνηνο είλαη δνινθόλνο, έρεη
ζθνηώζεη επίηεδεο θάπνηνλ άλζξσπν, δειαδή
επεηδή ην ήζειε.  θνληάο ♫ δν-ιν-θν-λώ

δόισκα [ην] νπζηαζηηθό (δνιώκαηα)

 Σν δόισκα είλαη ην ζθνπιήθη πνπ ν ςαξάο
θξεκάεη ζην αγθίζηξη ηνπ γηα λα πηάζεη ςάξηα.
♫ δό-ισ-κα

δόληη [ην] νπζηαζηηθό (δόληηα)

 Σα δόληηα θπηξώλνπλ κέζα ζην ζηόκα ζνπ, είλαη
κηθξά θαη άζπξα θαη ζε βνεζνύλ λα δαγθώλεηο θαη
λα καζάο ην θαγεηό ζνπ.
 Σα δόληηα κίαο ρηέλαο είλαη νη κύηεο ηεο
πνπ καο βνεζνύλ λα ρηελίδνπκε ηα καιιηά.
 νδνληόβνπξηζα, νδνληνγηαηξόο,
νδνληόθξεκα ♫ δό-ληη

δνμάξη [ην] νπζηαζηηθό (δνμάξηα)  βηνιί
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--- δνξπθόξνο-------------------------------------- δνπιεύσ

α
β
γ
δ

δνξπθόξνο [ν] νπζηαζηηθό (δνξπθόξνη)

 Ο δνξπθόξνο είλαη έλα ζώκα ζηνλ νπξαλό πνπ
γπξλάεη γύξσ από έλαλ πιαλήηε.
 Ζ ειήλε είλαη ν δνξπθόξνο ηεο Γεο.
 Γνξπθόξνο είλαη θαη κία κεραλή πνπ ηε
ε ζηέιλνπκε ζην δηάζηεκα γύξσ από ηε γε γηα λα
δ καδέςεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό ή εηθόλεο γηα
ε ηελ ηειεόξαζε θαη λα ηηο ζηείιεη πίζσ ζηε γε.
 Ζ Αιίθε παξαθνινπζεί γαιιηθή ηειεόξαζε κέζσ
ζ δνξπθόξνπ. ♫ δν-ξπ-θό-ξνο
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δόζε [ε] νπζηαζηηθό (δόζεηο)

 Ζ δόζε από έλα θάξκαθν είλαη ε πνζόηεηα πνπ
πξέπεη λα πάξνπκε θάζε θνξά.  «Να ην θάξκαθό
ζνπ! Ζ δόζε είλαη ηξία θνπηαιάθηα θάζε κέξα» είπε
ν γηαηξόο ζηνλ Κώζηα.
 ηαλ αγνξάδεηο θάηη κε δόζεηο, ζπκθσλείο πσο
ζα ην μεπιεξώζεηο ζηγά ζηγά δίλνληαο ιίγα
ρξήκαηα θάζε θνξά. ♫ δό-ζε

δνπιεηά [ε] νπζηαζηηθό (δνπιεηέο)  δνπιεύσ
δνπιεύσ ξήκα (δνύιεςα, ζα δνπιέςσ)

 ηαλ δνπιεύεηο θάπνπ, θάλεηο έλα επάγγεικα θαη
παίξλεηο ρξήκαηα.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα δνπιεύεη
ζε κία εθεκεξίδα.  εξγάδνκαη
 ηαλ κία ζπζθεπή δνπιεύεη, ιεηηνπξγεί ζσζηά.
 ην ζπίηη ηεο Αζελάο, ε ηειεόξαζε είρε ραιάζεη
θαη δε δνύιεπε.
 «Γε ζε πηζηεύσ, Νίθν! Λεο αιήζεηα ή κε
δνπιεύεηο;» είπε ε Αζελά πεηξαγκέλε. Με
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δνρείν ------------------------------------------------- δξαρκή-θνξντδεύεηο;  «Ζ δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ
είλαη δύζθνιε» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηε ζεία
Έιιε. «ηαλ γπξίδσ από ηε δνπιεηά, είκαη αξθεηά
θνπξαζκέλε. Ξεθνπξάδνκαη ιίγν θη αξρίδσ λα θάλσ
θη άιιεο δνπιεηέο ζην ζπίηη. Να ςσλίζσ, λα
καγεηξέςσ, λα θαζαξίζσ, μέξεηο εζύ» είπε.
 εξγαζία ♫ δνπ-ιεύ-σ

α
β
γ
δ

ε
δ
ε
δνρείν [ην] νπζηαζηηθό (δνρεία)
ζ
 Μέζα ζ‟ έλα δνρείν βάδνπκε ηξόθηκα γηα λα
η
κπνξνύκε λα ηα κεηαθέξνπκε.
 Ο ζείνο Αιέθνο έζηεηιε έλα δνρείν κε ιάδη από ην θ
ρσξηό.
ι
 Σν δνρείν απνξξηκκάησλ είλαη ν
κ
ζθνππηδνηελεθέο. ♫ δν-ρεί-ν
λ
δξάθνο [ν], δξάθαηλα [ε] νπζηαζηηθό (δξάθνη,
μ
δξάθαηλεο)
ν
 ηα παξακύζηα ν δξάθνο είλαη έλα θαληαζηηθό
ηέξαο κε θηεξά πνπ ζθνηώλεη βγάδνληαο θσηηά από π
ην ζηόκα ηνπ. ♫ δξά-θνο  „ηα παξακύζηα‟
ξ
ζ
δξάκα [ην] νπζηαζηηθό (δξάκαηα)
η
 ηαλ δεηο έλα δξάκα, ζνπ ζπκβαίλεη θάηη πνιύ
π
άζρεκν. ♫ δξά-κα
θ
δξαρκή [ε] νπζηαζηηθό (δξαρκέο)
ρ
 Ζ δξαρκή ήηαλ ην λόκηζκα ηεο Διιάδαο
ς
πξηλ από ην επξώ.  Έλα επξώ είλαη
σ
340.75 δξαρκέο. ♫ δξαρ-κή
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--- δξνκνιόγην ---------------------------------- δπλακώλσ

α
β
γ
δ

δξνκνιόγην [ην] νπζηαζηηθό (δξνκνιόγηα)

 ηαλ έλα ηξέλν θάλεη ην δξνκνιόγην
Θεζζαινλίθε-Αζήλα, θάλεη ηελ ίδηα δηαδξνκή θάζε
κέξα.
 «Σν πξώην δξνκνιόγην ηνπ ηξέλνπ αξρίδεη λσξίο
ε ην πξσί» είπε ν ζείνο Αιέθνο. ♫ δξν-κν-ιό-γη-ν
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δξόκνο [ν] νπζηαζηηθό (δξόκνη)

 Ο δξόκνο είλαη κία ισξίδα ζην έδαθνο πνπ
πάλσ ηεο ηξέρνπλ η' απηνθίλεηα, ηα ιεσθνξεία θαη
ηα θνξηεγά.  νδόο
 ηαλ θάλεηο αγώλα δξόκνπ, αγσλίδεζαη καδί κε
άιινπο αζιεηέο γηα ην πνηνο ζα βγεη πξώηνο ζην
ηξέμηκν. ♫ δξό-κνο  „ε πόιε‟

δξνζεξόο, δξνζεξή, δξνζεξό επίζεην (δξνζεξνί,
δξνζεξέο, δξνζεξά)  δξνζηά

δξνζηά [ε] νπζηαζηηθό (δξνζηέο)

 ηαλ έρεη δξνζηά, θπζάεη έλα επράξηζην αεξάθη
πνπ δελ είλαη νύηε δεζηό νύηε πνιύ θξύν.  ηαλ
θάηη είλαη δξνζεξό, είλαη ιίγν θξύν ηόζν ώζηε λα ζ‟
επραξηζηεί. ♫ δξν-ζηά

δύλακε [ε] νπζηαζηηθό (δπλάκεηο)

 ηαλ έρεηο δύλακε, έρεηο πνιιή ελέξγεηα θαη
είζαη πνιύ γεξόο.  Ο Κώζηαο έρεη ηόζε δύλακε
πνπ ζεθώλεη δύν βαιίηζεο ζην θάζε ρέξη.
 δπλαηόο, δπλακώλσ ♫ δύ-λα-κε

δπλακώλσ ξήκα (δπλάκσζα, ζα δπλακώζσ)
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δπλαηόο--------------------------------------- δπζάξεζηνο- ηαλ δπλακώλεηο, γίλεζαη πην δπλαηόο.
 Ζ γπκλαζηηθή δπλακώλεη ην ζώκα. Γη‟ απηό θαη ε
Αιίθε ηξέρεη θάζε κέξα.
 ηαλ δπλακώλεηο ην ξαδηόθσλν ή ηελ
ηειεόξαζε, αλνίγεηο ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ.
 ρακειώλσ  δύλακε, δπλαηόο ♫ δπ-λα-κώ-λσ

δπλαηόο, δπλαηή, δπλαηό επίζεην

(δπλαηνί, δπλαηέο, δπλαηά)
 ηαλ είζαη δπλαηόο, είζαη πνιύ γεξόο θαη κπνξείο
λα ζεθώζεηο βαξηά πξάγκαηα.  γεξόο  αδύλακνο
 ηαλ έλαο ζόξπβνο είλαη δπλαηόο, αθνύγεηαη
πνιύ. ηαλ έλαο πνλνθέθαινο είλαη δπλαηόο, ηνλ
αηζζάλεζαη πνιύ έληνλα. ηαλ ν αέξαο είλαη
δπλαηόο, θπζάεη γξήγνξα θαη έληνλα.
 ηαλ θάηη είλαη δπλαηό, κπνξεί λα γίλεη.  «Δίλαη
δπλαηό λα βξεζεί ε Ρνδαιία;» ζθεθηόηαλ ε Αζελά.
 πηζαλό  αδύλαην  ηαλ ζθίγγεηο θάηη
δπλαηά, ην ζθίγγεηο κε κεγάιε δύλακε. ηαλ κηιάο
δπλαηά, δίλεηο πνιιή έληαζε ζηε θσλή ζνπ.
δύλακε, δπλακώλσ ♫ δπ-λα-ηόο

δπζάξεζηνο, δπζάξεζηε, δπζάξεζην επίζεην

(δπζάξεζηνη, δπζάξεζηεο, δπζάξεζηα)
 ηαλ θάηη είλαη δπζάξεζην, ζε ζηελνρσξεί ή ζ‟
ελνριεί.  Σα λέα ήηαλ πνιύ δπζάξεζηα γηα ηνλ
Κώζηα. Ο θαηξόο ράιαζε θαη ε εθδξνκή δε
κπνξνύζε λα γίλεη.  επράξηζηνο ♫ δπ-ζά-ξε-ζηνο
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Θώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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--- δύζε-------------------------------------- δπζηπρηζκέλνο

α
β
γ
δ

δύζε [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρνπκε δύζε ηνπ ειίνπ, ν ήιηνο θεύγεη ζην
ηέινο ηεο κέξαο θη έξρεηαη ε λύρηα.
 Ζ δύζε είλαη έλα από ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ
νξίδνληα.  ηαλ θάηη βξίζθεηαη ή θηλείηαη πξνο ηε
ε δύζε, είλαη δπηηθό. ♫ δύ-ζε
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δπζθνιεύνκαη ξήκα (δπζθνιεύηεθα, ζα
δπζθνιεπηώ)  δύζθνινο

δπζθνιία [ε] νπζηαζηηθό (δπζθνιίεο)  δύζθνινο
δύζθνινο, δύζθνιε, δύζθνιν επίζεην (δύζθνινη,
δύζθνιεο, δύζθνια)
 ηαλ θάηη είλαη δύζθνιν, δελ κπνξείο λα ην
θαηαιάβεηο ή λα ην θάλεηο ρσξίο θόπν.  Ο
Κώζηαο ζηξακπνύιεμε ην πόδη ηνπ θαη ηνπ ήηαλ
δύζθνιν λα πεξπαηήζεη.  εύθνινο  Ο Κώζηαο
δπζθνιεπόηαλ ζην πεξπάηεκα. Πεξπαηνύζε κε
δπζθνιία. Ο Νίθνο είδε όηη ν Κώζηαο πεξπαηνύζε
δύζθνια θη αλεζύρεζε. ♫ δύ-ζθν-ινο

δπζηύρεκα [ην] νπζηαζηηθό (δπζηπρήκαηα)

 Σν δπζηύρεκα είλαη έλα πνιύ ζνβαξό αηύρεκα.
 «Έγηλε έλα ζνβαξό δπζηύρεκα ζηελ εζληθή νδό
θαη ζθνηώζεθαλ πέληε άηνκα» είπε ν ζείνο Σάθεο.
 δπζηπρηζκέλνο, δπζηπρώο ♫ δπ-ζηύ-ρε-κα

δπζηπρία [ε] νπζηαζηηθό  δπζηπρηζκέλνο
δπζηπρηζκέλνο, δπζηπρηζκέλε, δπζηπρηζκέλν
κεηνρή (δπζηπρηζκέλνη, δπζηπρηζκέλεο,
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ην δσκάηην -------------------------------------------------------θάδξν
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--- δπζηπρώο --------------------------------------------- δώξν

α
β
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δ

δπζηπρηζκέλα)
 ηαλ είζαη δπζηπρηζκέλνο, είζαη πνιύ
ιππεκέλνο, επεηδή ζνπ ζπλέβε θάηη δπζάξεζην.
 επηπρηζκέλνο, ραξνύκελνο
 Νηώζεηο δπζηπρία. δπζηύρεκα, δπζηπρώο
ε ♫ δπ-ζηπ-ρη-ζκέ-λνο
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δπζηπρώο επίξξεκα

 ηαλ ιεο δπζηπρώο, ιππάζαη γηα θάηη πνπ έγηλε ή
εύρεζαη λα είρεο θαιύηεξε ηύρε.  «Γπζηπρώο δελ
έγξαςα θαιά ζηηο εμεηάζεηο» είπε ε Αιίθε.
 επηπρώο  δπζηπρία, δπζηύρεκα, δπζηπρώο
♫ δπ-ζηπ-ρώο

δσκάηην [ην] νπζηαζηηθό (δσκάηηα)

 Σν δσκάηην είλαη ν ρώξνο ζ‟ έλα ζπίηη πνπ έρεη
ηνπο δηθνύο ηνπ ηνίρνπο, ηε δηθή ηνπ πόξηα θαη ην
δηθό ηνπ ηαβάλη.  Σν δσκάηην ηεο Αζελάο έρεη
γαιάδηνπο ηνίρνπο θαη βιέπεη ζηνλ θήπν.
♫ δσ-κά-ηη-ν  „ην δσκάηην‟

δσξεάλ επίξξεκα

 ηαλ παίξλεηο θάηη δσξεάλ, δε δίλεηο θαζόινπ
ρξήκαηα.  ηδάκπα ♫ δσ-ξε-άλ

δώξν [ην] νπζηαζηηθό (δώξα)

 Σν δώξν είλαη θάηη πνπ δίλεηο ζε θάπνηνλ,
επεηδή ηνλ αγαπάο ή επεηδή γηνξηάδεη.
 Ο ζείνο ηακάηεο άλνημε ηα δώξα πνπ ηνπ έθεξαλ
γηα ηα γελέζιηά ηνπ.  «Ση ζνπ δώξηζαλ;» ξώηεζε
ε ζεία Καηεξίλα.  ραξίδσ ♫ δώ-ξν
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εγθέθαινο---------------------------------------- εγσηζηήο--

α
β
γ
εγθέθαινο [ν] νπζηαζηηθό (εγθέθαινη)  κπαιό δ
ε
έγθιεκα [ην] νπζηαζηηθό (εγθιήκαηα)
δ
 Σν έγθιεκα είλαη κία θαθή πξάμε, αληίζεηε ζηνπο
ε
λόκνπο.  Σν λα ζθνηώλεη θαλείο αλζξώπνπο
ζ
είλαη έγθιεκα. ♫ έ-γθιε-κα
η
εγθπθινπαίδεηα [ε] νπζηαζηηθό
θ
(εγθπθινπαίδεηεο)
ι
 Ζ εγθπθινπαίδεηα είλαη κία ζεηξά από
κ
βηβιία, ζηληί ή ληηβηληί πνπ καο δίλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα
λ
κε αιθαβεηηθή ζεηξά. ♫ ε-γθπ-θιν-παί-δεη-α
μ
ν
έγθπνο [ε] νπζηαζηηθό (έγθπεο)
 Ζ έγθπνο είλαη κία γπλαίθα πνπ έρεη έλα κσξό
π
ζηελ θνηιηά ηεο. ♫ έ-γθπ-νο
ξ
ζ
εγρείξεζε [ε] νπζηαζηηθό (εγρεηξήζεηο)
 ηαλ θάλεηο κία εγρείξεζε, ν γηαηξόο δηνξζώλεη
η
ή βγάδεη έλα άξξσζην κέξνο ηνπ ζώκαηόο ζνπ γηα
π
λα ην γηαηξέςεη.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε έθαλε
εγρείξεζε ζηε κέζε ηεο, επεηδή ηελ πνλνύζε πνιύ. θ
 εγρεηξίδσ ♫ εγ-ρεί-ξε-ζε
ρ
ς
εγσηζηήο [ν], εγσίζηξηα [ε] νπζηαζηηθό (εγσηζηέο,
σ
εγσίζηξηεο)

Δε
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--- έδαθνο ----------------------------------------------- είδεζε
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 Δγσηζηήο είλαη απηόο πνπ ζθέθηεηαη κόλν ηνλ
εαπηό ηνπ θαη ζέιεη λα γίλεηαη ζπλέρεηα ην δηθό ηνπ.
♫ ε-γσ-η-ζηήο

έδαθνο [ην] νπζηαζηηθό (εδάθε)

 Σν έδαθνο είλαη ε επηθάλεηα ηεο γεο.
 Ζ κπάια μέθπγε από ηα ρέξηα ηνπ Ίγθιη θη έπεζε
ζην έδαθνο.  γε ♫ έ-δα-θνο

έδξα [ε] νπζηαζηηθό (έδξεο)

 Ζ έδξα είλαη ην γξαθείν ηεο δαζθάιαο ή ηνπ
δάζθαινπ ζην ζρνιείν. ♫ έ-δξα

εζεινληήο, [ν], εζειόληξηα [ε] νπζηαζηηθό

(εζεινληέο, εζειόληξηεο)
 Δίζαη εζεινληήο όηαλ θάλεηο θάπνηα δνπιεηά κε
ηε ζέιεζή ζνπ θαη ρσξίο λα παίξλεηο ρξήκαηα.
♫ ε-ζε-ιν-ληήο

έζηκν [ην] νπζηαζηηθό (έζηκα)

 Σν έζηκν είλαη κία ηδηαίηεξε ζπλήζεηα ή έλαο
ηξόπνο δσήο πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη ελόο ηόπνπ.
 «Σν Πάζρα εκείο νη Έιιελεο έρνπκε έζηκν λα
βάθνπκε θόθθηλα απγά» είπε ε δαζθάια.
 ζπλήζεηα ♫ έ-ζη-κν

είδεζε [ε] νπζηαζηηθό (εηδήζεηο)

 Ζ είδεζε είλαη κία λέα πιεξνθνξία.
- πδήηεζε ζηελ ηάμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ γηα
ηα έζηκα ηνπ ηόπνπ ζνπ. Τπάξρνπλ έζηκα ζην ηόπν
ζνπ πνπ μερσξίδνπλ; Πνηα είλαη απηά;
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εηδνπνηώ------------------------------------------ εηζεηήξην - Ο Κώζηαο έθεξε ηελ επράξηζηε είδεζε: «Ζ
Ρνδαιία βξέζεθε».
 ηαλ βιέπνπκε εηδήζεηο ζηελ ηειεόξαζε ή
αθνύκε εηδήζεηο από ην ξαδηόθσλν, καζαίλνπκε ηη
ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν θάζε κέξα.  λέν
 εηδνπνηώ ♫ εί-δε-ζε

εηδνπνηώ, εηδνπνηνύκαη ξήκα (εηδνπνίεζα, ζα

εηδνπνηήζσ)
 ηαλ εηδνπνηείο θάπνηνλ, ηνπ θέξλεηο κία είδεζε
γηα θάηη πνπ έγηλε.  Ο Κώζηαο εηδνπνίεζε ηνπο
άιινπο όηη βξέζεθε ε Ρνδαιία.  είδεζε,
εηδνπνίεζε ♫ εη-δν-πνη-ώ

εηθόλα [ε] νπζηαζηηθό (εηθόλεο)

 Ζ εηθόλα είλαη κία δσγξαθηά, έλα ζρέδην ή κία
θσηνγξαθία.  Σν ιεμηθό πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα
ζνπ έρεη κέζα ηνπ πνιιέο εηθόλεο.
 ηελ εθθιεζία ε εηθόλα είλαη κία δσγξαθηά ηνπ
Υξηζηνύ, ηεο Παλαγίαο ή ησλ Αγίσλ. ♫ εη-θό-λα

εηξήλε [ε] νπζηαζηηθό
 Όζηεξα από πνιιά ρξόληα πνιέκνπ ε Διιάδα
θαη ε Σνπξθία έθαλαλ εηξήλε. ηακάηεζαλ λα
πνιεκνύλ.  πόιεκνο  εηξεληθόο ♫ εη-ξή-λε

εηζηηήξην [ην] νπζηαζηηθό (εηζηηήξηα)

 Σν εηζηηήξην είλαη έλα ραξηάθη πνπ αγνξάδεηο γηα
Ξνηνο έθεξε ηα λέα γηα ηε Ονδαιία; Τάμε ζηηο
ιέμεηο είδεζε, εηδνπνηώ
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--- είζνδνο ------------------------------------------ εθδίθεζε
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λα κπνξείο λα ηαμηδέςεηο ή λα κπεηο ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν. ♫ εη-ζη-ηή-ξη-ν

είζνδνο [ε] νπζηαζηηθό (είζνδνη)

 ηαλ απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζ‟ έλα
κέξνο, δελ επηηξέπεηαη λα κπεηο εθεί.
 Έμσ από ην ρεηξνπξγείν γξάθεη:
«Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο». Μόλν νη γηαηξνί θαη νη
λνζνθόκεο επηηξέπεηαη λα κπνπλ εθεί κέζα.
 Ζ είζνδνο ελόο ζπηηηνύ είλαη ε πόξηα απ‟ όπνπ
κπαίλνπκε ζ‟ απηό.  έμνδνο ♫ εί-ζν-δνο

εηζπξάθηνξαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (εηζπξάθηνξεο)
 Ο εηζπξάθηνξαο είλαη έλαο ππάιιεινο πνπ
καδεύεη ηα ρξήκαηα πνπ ρξσζηνύλ νη άλζξσπνη.
 ηα ιεσθνξεία ν εηζπξάθηνξαο είλαη έλαο
ππάιιεινο πνπ πιεξώλεηαη γηα λα θόβεη εηζηηήξηα
ζηνπο επηβάηεο. ♫ εη-ζπξά-θην-ξαο
- Λέκε θαη ε εηζπξαθηόξηζζα.

εθαηνκκύξην [ην] αξηζκεηηθό (εθαηνκκύξηα) 
 „νη αξηζκνί‟

εθαηνκκπξηνύρνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(εθαηνκκπξηνύρνη)
 Δθαηνκκπξηνύρνο είλαη θάπνηνο πνπ έρεη πάξα
πνιιά ρξήκαηα. ♫ ε-θα-ηνκ-κπ-ξη-νύ-ρνο

εθδίθεζε [ε] νπζηαζηηθό (εθδηθήζεηο)
 ηαλ παίξλεηο εθδίθεζε από θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο
θαθό γηα ην θαθό πνπ ζνπ έρεη θάλεη απηόο πην πξηλ.
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εθδηθνύκαη ------------------------------------------ έθζεζε- Ο Κώζηαο ράιαζε ην ζηηιό ηεο Αζελάο θη εθείλε
γηα εθδίθεζε ηνπ έζθηζε ην ηεηξάδην.
 Σνλ εθδηθήζεθε. ♫ εθ-δί-θε-ζε

εθδηθνύκαη ξήκα (εθδηθήζεθα, ζα εθδηθεζώ)
 εθδίθεζε

α
β
γ
δ
ε

δ
εθδόηξηεο)
ε
 Ο εθδόηεο είλαη ην πξόζσπν ή ε εηαηξεία πνπ
ζ
ηππώλεη έλα βηβιίν, έλα πεξηνδηθό ή κία εθεκεξίδα
η
θαη ην πνπιάεη.  ήκεξα ε θπξία Μαξγαξίηα είρε
ξαληεβνύ κε ηνλ εθδόηε ηεο εθεκεξίδαο όπνπ
θ
εξγάδεηαη. ♫ εθ-δό-ηεο
ι
κ
εθδξνκή [ε] νπζηαζηηθό (εθδξνκέο)
 Ζ εθδξνκή είλαη έλαο ζύληνκνο πεξίπαηνο ή έλα
λ
ζύληνκν ηαμίδη κε ζθνπό ηε δηαζθέδαζή καο.
μ
 Ο Κώζηαο θαη νη θίινη ηνπ πήγαλ εθδξνκή, κόιηο
ν
έθηηαμε ν θαηξόο. ♫ εθ-δξν-κή
π
έθζεζε [ε] νπζηαζηηθό (εθζέζεηο)
ξ
 Έθζεζε είλαη ν ρώξνο όπνπ ηνπνζεηνύκε
ζ
αληηθείκελα ή έξγα ηέρλεο γηα λα ηα ζαπκάζεη ν
θόζκνο θαη λα η‟ αγνξάζεη.  Ο θύξηνο Γηάλλεο
η
ήζειε λα πάεη ζε κία έθζεζε απηνθηλήησλ αιιά
π
ηειηθά πήγε ζηελ έθζεζε δσγξαθηθήο ηεο ζείαο
θ
Καηεξίλαο.
ρ
 ηαλ έλαο δσγξάθνο θάλεη έθζεζε, παξνπζηάδεη
ηα έξγα ηνπ ζηνλ θόζκν.
ς
 ηαλ έλαο καζεηήο γξάθεη έθζεζε, γξάθεη ό,ηη
σ
ζθέθηεηαη γηα έλα ζέκα. ♫ έθ-ζε-ζε

εθδόηεο [ν], εθδόηξηα [ε] νπζηαζηηθό) (εθδόηεο,
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--- εθθιεζία --------------------------------------- εθλεπξίδσ
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εθθιεζία [ε] νπζηαζηηθό (εθθιεζίεο)
 Ζ εθθιεζία είλαη ν ηόπνο όπνπ
νη Υξηζηηαλνί πξνζεύρνληαη θαη
ιαηξεύνπλ ην Θεό. ♫ εθ-θιε-ζί-α

έθιεηςε [ε] νπζηαζηηθό (εθιείςεηο)

 ηαλ έρνπκε έθιεηςε ειίνπ, ην θεγγάξη κπαίλεη
κπξνζηά από ηνλ ήιην θαη ηνλ θξύβεη γηα ιίγν. ηαλ
έρνπκε έθιεηςε ζειήλεο, ν ήιηνο κπαίλεη κπξνζηά
από ηε ζειήλε θαη ηελ θξύβεη γηα ιίγν.
♫ έ-θιεη-ςε

εθκεηαιιεύνκαη ξήκα (εθκεηαιιεύηεθα, ζα

εθκεηαιιεπηώ)
 ηαλ εθκεηαιιεύεζαη θάηη ή θάπνηνλ, ηνλ
ρξεζηκνπνηείο γηα λα θεξδίζεηο εζύ.
 Ο Κώζηαο εθκεηαιιεύηεθε ηελ κπαιηά πνπ ηνπ
έδσζε ν Ίγθιη γηα λα βάιεη γθνι.
 εθκεηάιιεπζε ♫ εθ-κε-ηαι-ιεύ-ν-καη

εθλεπξίδσ, εθλεπξίδνκαη ξήκα (εθλεύξηζα, ζα

εθλεπξίζσ)
 ηαλ εθλεπξίδεηο θάπνηνλ, ηνλ ελνριείο.
 Οη θσλέο ησλ παηδηώλ πνπ παίδνπλ ζηε γεηηνληά
εθλεπξίδνπλ ηνλ θύξην Μηράιε. Δθλεπξίδεηαη πνιύ
εύθνια.
 ζπκώλσ, ηζαηίδσ  λεύξν ♫ ε-θλεπ-ξί-δσ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Θώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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εθπαηδεπηήο -------------------------------------- εθπνκπή--

εθπαηδεπηήο [ν], εθπαηδεύηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(εθπαηδεπηέο, εθπαηδεύηξηεο)  εθπαηδεύσ

εθπαηδεπηηθόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(εθπαηδεπηηθνί)
 Δθπαηδεπηηθνύο ιέκε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο
λεπηαγσγνύο θαη ηνπο θαζεγεηέο.  εθπαηδεύσ
♫ εθ-παη-δεπ-ηη-θόο

α
β
γ
δ
ε

δ
ε
εθπαηδεύσ, εθπαηδεύνκαη ξήκα (εθπαίδεπζα, ζα ζ
εθπαηδεύζσ)
η
 ηαλ εθπαηδεύεηο θάπνηνλ, ηνπ δείρλεηο πώο λα
θ
θάλεη θάηη.
ι
 Ο δάζθαινο ηεο ηππαζίαο εθπαίδεπζε ηε ζεία
Καηεξίλα λ‟ αλεβαίλεη ζε άινγν θαη λα ηξέρεη κ‟
κ
απηό.  Ήηαλ ν εθπαηδεπηήο ηεο, δειαδή ν
λ
δάζθαινο πνπ ηελ εθπαίδεπζε, πνπ ηεο έδσζε ηελ
μ
εθπαίδεπζε πνπ ρξεηαδόηαλ. ♫ εθ-παη-δεύ-σ
ν
έθπιεμε [ε] νπζηαζηηθό (εθπιήμεηο)
π
 ηαλ θάηη είλαη έθπιεμε, δελ πεξηκέλεηο λα
ζπκβεί.  Σν πάξηη γηα ηε γηνξηή ηνπ ζείνπ ηακάηε ξ
ήηαλ έθπιεμε. Γελ ηνπ είρε πεη θαλείο ηίπνηα.
ζ
 Ζ έθπιεμε είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ ληώζεηο, όηαλ
η
δελ πεξηκέλεηο λα γίλεη θάηη.  Ζ
Κνθθηλνζθνπθίηζα έλησζε κεγάιε έθπιεμε: ε θσλή π
ηεο γηαγηάο ήηαλ πνιύ ρνληξή. ♫ έθ-πιε-με
θ
ρ
εθπνκπή [ε] νπζηαζηηθό (εθπνκπέο)
ς
 Μία εθπνκπή είλαη έλα πξόγξακκα ζηελ
ηειεόξαζε ή ην ξαδηόθσλν.
σ
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--- εθπησζε --------------------------------------- εθηππσηήο
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 Ο Κώζηαο είδε ζηελ ηειεόξαζε κία εθπνκπή γηα
ηα δώα ηεο Αθξηθήο. ♫ εθ-πν-κπή
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έθξεμε [ε] νπζηαζηηθό (εθξήμεηο)

έθπησζε [ε] νπζηαζηηθό (εθπηώζεηο)

 ηαλ ζνπ θάλνπλ έθπησζε, αγνξάδεηο θάηη πην
θηελά.  Σα παπνύηζηα έθαλαλ 50 επξώ αιιά κε
ηελ έθπησζε ε θπξία Μαξγαξίηα ηα πήξε 42 επξώ.
δ  Οη εθπηώζεηο γίλνληαη δύν θνξέο ην ρξόλν θαη
ε ηόηε αγνξάδεηο ό,ηη ζέιεηο ζε πην ρακειή ηηκή.
ζ ♫ έθ-πησ-ζε
 ηαλ γίλεηαη έθξεμε ζ‟ έλα θηίξην, αθνύγεηαη
δπλαηόο ζόξπβνο θαη ην θηίξην ηηλάδεηαη ζηνλ αέξα
θαη πέθηεη.
 Με ηελ έθξεμε ελόο εθαηζηείνπ, πεηάγεηαη από
κέζα ηνπ ιάβα. ♫ έ-θξε-με

έθηαζε [ε] νπζηαζηηθό (εθηάζεηο)

 Έθηαζε είλαη ν ρώξνο πνπ πηάλεη κία επηθάλεηα.
 «Πόζε είλαη ε έθηαζε ηεο Διιάδαο;» ξώηεζε ν
Ίγθιη ηνλ Κώζηα. ♫ έ-θηα-ζε

εθηηκώ θαη εθηηκάσ, εθηηκώκαη ξήκα (εθηίκεζα,

ζα εθηηκήζσ)
 ηαλ εθηηκάο θάπνηνλ, ηνλ ζπκπαζείο θαη ηνλ
ζέβεζαη. Νηώζεηο εθηίκεζε γη‟ απηόλ.
 Ζ Αζελά εθηηκά ηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπνύλ
θαη θξνληίδνπλ ηα δώα. ♫ ε-θηη-κώ

εθηππσηήο [ν] νπζηαζηηθό (εθηππσηέο)
 Ο εθηππσηήο είλαη έλα κεράλεκα πνπ
82 / 120-121

εθθσλεηήο -------------------------------------------- έιαην-ηππώλεη ιέμεηο θαη εηθόλεο από έλαλ ππνινγηζηή ζ‟
έλα ραξηί. ♫ ε-θηπ-πσ-ηήο

εθθσλεηήο [ν], εθθσλήηξηα [ε]

νπζηαζηηθό (εθθσλεηέο, εθθσλήηξηεο)
 Ο εθθσλεηήο είλαη θάπνηνο πνπ
δηαβάδεη δπλαηά έλα θείκελν.
 Δθθσλεηήο ζην ξαδηόθσλν ή ηελ ηειεόξαζε
είλαη ν δεκνζηνγξάθνο πνπ ιέεη ηηο εηδήζεηο.
♫ εθ-θσ-λε-ηήο

α
β
γ
δ
ε

δ
ε
ζ
η
έια ξήκα  έξρνκαη
θ
ειαζηηθόο, ειαζηηθή, ειαζηηθό επίζεην
ι
(ειαζηηθνί, ειαζηηθέο, ειαζηηθά)
κ
 ηαλ θάηη είλαη ειαζηηθό, αλ ην ηεληώζνπκε
λ
μαλαπαίξλεη ην ζρήκα πνπ είρε ζηελ αξρή.
 Ο ζείνο Αιέθνο ιέεη όηη ηώξα πνπ θάλεη δίαηηα
μ
πξνηηκάεη ηα ειαζηηθά ξνύρα, αθνύ αλνίγνπλ θαη
ν
καδεύνπλ αλάινγα κε ην ζώκα καο.
π
 ηαλ θάπνηνο είλαη ειαζηηθόο, δελ είλαη
απζηεξόο.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα ήηαλ ειαζηηθή
ξ
θαη δελ ηηκώξεζε ηνλ Κώζηα πνπ έζπαζε ην βάδν.
ζ
♫ ε-ια-ζηη-θόο
η
έιαην [ην] νπζηαζηηθό (έιαηα)
π
 Σν έιαην είλαη έλα ςειό δέληξν
θ
πνπ ηα θύιια ηνπ είλαη ζαλ βειόλεο θαη ην
ρ
ζηνιίδνπκε ηα Υξηζηνύγελλα. ♫ έ-ια-ην
ς
- Σν ζηνιίδνπκε ηα Υξηζηνύγελλα. Πνην δέληξν είλαη;
σ
……............................
83 / 121

--- ειάηησκα ---------------------------------------- ειαθξύο
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ειάηησκα [ην] νπζηαζηηθό (ειαηηώκαηα)

 Αλ έρεηο ειαηηώκαηα, έρεηο θαθέο ζπλήζεηεο.
 Ο θύξηνο Μηράιεο έρεη έλα κεγάιν ειάηησκα.
Δίλαη πνιύ απόηνκνο κε όινλ ηνλ θόζκν.
 ηαλ έλα θαηλνύξην ξνύρν έρεη ειάηησκα, είλαη
ραιαζκέλν. ηαλ κία θαηλνύξηα ζπζθεπή έρεη
ειάηησκα, δε δνπιεύεη ζσζηά. ♫ ε-ιάη-ησ-κα

ειαηηώλσ, ειαηηώλνκαη ξήκα (ειάηησζα, ζα

ειαηηώζσ)
 ηαλ ειαηηώλεηο θάηη, ην θάλεηο κηθξόηεξν ή
ιηγόηεξν.  Από ηόηε πνπ άξρηζε δίαηηα, ν ζείνο
Αιέθνο ειάηησζε ηα θαγεηό.  κεηώλσ,
ιηγνζηεύσ  απμάλσ ♫ ε-ιαη-ηώ-λσ

ειάθη [ην] νπζηαζηηθό (ειάθηα)

 Σν ειάθη είλαη έλα όκνξθν δών κε ιεπηά θαη
ςειά πόδηα πνπ δεη ζηα δάζε. Σν αξζεληθό ειάθη
έρεη ζην θεθάιη ηνπ θέξαηα. ♫ ε-ιά-θη  „ηα δώα‟

ειαθξύο, ειαθξηά, ειαθξύ επίζεην

(ειαθξηνί, ειαθξηέο, ειαθξηά)
 ηαλ θάηη είλαη ειαθξύ, δπγίδεη ιίγν.
 Ζ βαιίηζα ηεο Αζελάο είλαη ηόζν ειαθξηά,
πνπ ν Κώζηαο ηε ζεθώλεη κ‟ έλα ρέξη.
 Σν θαινθαίξη θνξάκε ειαθξηά ξνύρα.
 ηαλ έλα θαγεηό είλαη ειαθξύ,
ην ρσλεύεηο εύθνια.  βαξύο
♫ ε-ια-θξύο
- Λέκε θαη ειαθξόο, ειαθξηά, ειαθξό.
βαξηά-ειαθξύ
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ειάρηζηνο --------------------------------------- ειεύζεξνο --

ειάρηζηνο, ειάρηζηε, ειάρηζην επίζεην

(ειάρηζηνη, ειάρηζηεο, ειάρηζηα)
 ηαλ θάηη είλαη ειάρηζην, είλαη πάξα πνιύ ιίγν ή
πάξα πνιύ κηθξό.  Ο ζείνο Αιέθνο άξρηζε λα
θάλεη δίαηηα θαη πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ κε ειάρηζηε
δάραξε, δειαδή κε πνιύ ιίγε. ♫ ε-ιά-ρη-ζηνο

α
β
γ
δ
ε

δ
ειεγθηήο [ν], ειέγθηξηα [ε] νπζηαζηηθό (ειεγθηέο,
ε
ειέγθηξηεο)  ειέγρσ
ζ
έιεγρνο [ν] νπζηαζηηθό (έιεγρνη)  ειέγρσ
η
θ
ειέγρσ, ειέγρνκαη ξήκα (έιεγμα, ζα ειέγμσ)
ι
 ηαλ ειέγρεηο θάηη, ην θνηηάδεηο πξνζεθηηθά γηα
λα δεηο αλ είλαη ζσζηό.  Ζ δαζθάια έιεγμε ηηο
κ
αζθήζεηο πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ην ζπίηη.
λ
 ηαλ θάλεηο έιεγρν, εμεηάδεηο θάηη ή θάπνηνλ γηα
μ
λα δεηο αλ είλαη ζσζηόο ή αιεζηλόο. Ο έιεγρνο ησλ
καζεηώλ γξάθεη ηνπο βαζκνύο πνπ παίξλνπλ ζε
ν
θάζε κάζεκα. Ο ειεγθηήο είλαη θάπνηνο πνπ ειέγρεη
π
αλ νη επηβάηεο έρνπλ εηζηηήξην. ♫ ε-ιέγ-ρσ
ξ
ειεπζεξία [ε] νπζηαζηηθό (ειεπζεξίεο) 
ζ
ειεύζεξνο
η
π
ειεύζεξνο, ειεύζεξε, ειεύζεξν επίζεην
(ειεύζεξνη, ειεύζεξεο, ειεύζεξα)
θ
 ηαλ είζαη ειεύζεξνο, κπνξείο λα παο όπνπ
ρ
ζέιεηο θαη λα θάλεηο ό,ηη ζέιεηο.  Ζ Αζελά άλνημε
ς
Ρη έγηλε ηειηθά κε ηνλ Ξηηζηθόθν; Τάμε ζηηο ιέμεηο
σ
ειεύζεξνο, πεηώ, πεδώ, πξνεηνηκάδσ
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--- ειέθαληαο ----------------------------------------έιθεζξν
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ηελ πόξηα από ην θινπβί θη άθεζε ηνλ Πηηζηθόθν
ειεύζεξν.  ζθιάβνο, θπιαθηζκέλνο  Σνπ έδσζε
ηελ ειεπζεξία ηνπ.  ζθιαβηά Σνλ ειεπζέξσζε.
 ζθιαβώλσ, θπιαθίδσ ♫ ε-ιεύ-ζε-ξνο

ειέθαληαο [ν] νπζηαζηηθό (ειέθαληεο)

 Ο ειέθαληαο είλαη έλα κεγάιν δών κε κεγάια
απηηά, καθξηά κύηε, πξνβνζθίδα θαη καθξηά ζηξηθηά
δόληηα, ηνπο ραπιηόδνληεο. Ο ειέθαληαο δεη ζε
δεζηά κέξε. ♫ ε-ιέ-θα-ληαο  „ηα δώα‟

ειηά [ε] νπζηαζηηθό (ειηέο)

 Ζ ειηά είλαη έλαο κηθξόο ζηξόγγπινο καύξνο ή
πξάζηλνο θαξπόο κ‟ έλα θνπθνύηζη ζηε κέζε.
 Σν δέληξν πνπ θάλεη ηηο ειηέο είλαη
ε ειηά.
 Ζ ειηά ζην πξόζσπν είλαη έλα ζθνύξν
ζεκαδάθη. ♫ ε-ιηά

έιηθαο [ν] νπζηαζηηθό (έιηθεο)  ειηθόπηεξν
ειηθόπηεξν [ην] νπζηαζηηθό (ειηθόπηεξα)

 Σν ειηθόπηεξν πεηάεη ζηνλ νπξαλό θαη κεηαθέξεη
ιίγα άηνκα. Μνηάδεη κε αεξνπιάλν αιιά κπνξεί λ‟
αλέβεη θάζεηα πξνο ηνλ νπξαλό. Έρεη ζηελ θνξπθή
ηνπ έλαλ έιηθα, πνπ γπξίδεη γύξσ
γύξσ θαη γη‟ απηό ιέγεηαη
ειηθόπηεξν. ♫ ε-ιη-θό-πηε-ξν

έιθεζξν [ην] νπζηαζηηθό (έιθεζξα)

 Ο Άγηνο Βαζίιεο ηαμηδεύεη κέζα ζ‟ έλα έιθεζξν.
86 / 122-123

Διιάδα ----------------------------------------------- εκβόιην-Με ην έιθεζξν γιηζηξάεη ζηηο
ρηνληζκέλεο πιαγηέο. Μεξηθέο
θνξέο ηα έιθεζξα ηα ζέξλνπλ
ζθπιηά ή ηάξαλδνη. ♫ έι-θε-ζξν

Διιάδα [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ Διιάδα είλαη ε ρώξα καο, ν ηόπνο όπνπ δνύκε.
 Έιιελαο είλαη απηόο πνπ έρεη θαηαγσγή από ηελ
Διιάδα. ηαλ θάηη είλαη ειιεληθό, αλήθεη ζηελ
Διιάδα ή ζηνπο Έιιελεο. Σν ειιελόπνπιν είλαη
έλα παηδί από ηελ Διιάδα. ♫ Δι-ιά-δα
 „ν ράξηεο ηεο Διιάδαο‟

Έιιελαο [ν], Διιελίδα [ε] νπζηαζηηθό) (Έιιελεο,
Διιελίδεο)  Διιάδα

ειιεληθόο, ειιεληθή, ειιεληθό επίζεην

(ειιεληθνί, ειιεληθέο, ειιεληθά)  Διιάδα

ειιελόπνπιν [ην] νπζηαζηηθό (ειιελόπνπια)
 Διιάδα

ειπίδα [ε] νπζηαζηηθό (ειπίδεο)  ειπίδσ
ειπίδσ ξήκα (έιπηδα, ζα ειπίζσ)

 ηαλ ειπίδεηο λα γίλεη θάηη, ην ζέιεηο πνιύ θη
εύρεζαη λα γίλεη.  Ο πξίγθηπαο έιπηδε λα
μππλήζεη ε Υηνλάηε κε ην θηιί ηνπ.  Δίρε ηελ
ειπίδα όηη ε Υηνλάηε ζα μππλήζεη. ♫ ει-πί-δα

εκβόιην [ην] νπζηαζηηθό (εκβόιηα)

 Σν εκβόιην είλαη κία έλεζε πνπ θάλνπκε γηα λα
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---------------------------------------- ν ράξηεο ηεο Διιάδαο
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εκεηόο ---------------------------------------------- εκπνδίδσ-κελ θνιιάκε αξξώζηηεο.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ
Μηράιε έθαλε ην εκβόιην θαηά ηεο γξίπεο γηα λα
κελ αξξσζηήζεη ην ρεηκώλα. ♫ εκ-βό-ιη-ν

εκεηόο [ν] νπζηαζηηθό (εκεηνί)

 ηαλ θάπνηνο θάλεη εκεηό, είλαη άξξσζηνο θαη
βγάδεη από ην ζηόκα ό,ηη έρεη θάεη θη έρεη πηεη.
 Ο Κώζηαο έθαγε ραιαζκέλν ςάξη θη έθαλε εκεηό
πνιιέο θνξέο. ♫ ε-κε-ηόο

α
β
γ
δ
ε

δ
ε
ζ
εκπηζηεύνκαη ξήκα (εκπηζηεύηεθα, ζα
η
εκπηζηεπηώ)
 ηαλ εκπηζηεύεζαη θάπνηνλ, πηζηεύεηο πσο είλαη θ
ηίκηνο θαη πσο δε ζα θάλεη θάηη γηα λα ζε πιεγώζεη. ι
 Ζ Αζελά εκπηζηεύεηαη ηνλ Κώζηα θαη ηνπ ιέεη
κ
όια ηα κπζηηθά ηεο.
 ηαλ εκπηζηεύεζαη θάηη ζε θάπνηνλ, ηνπ ην δίλεηο λ
μ
γηα λα ην θπιάμεη.  ηαλ πεγαίλεη δηαθνπέο, ε
Αζελά εκπηζηεύεηαη ηε Ρνδαιία ζηελ Διέλε.
ν
 ηαλ έρεηο εκπηζηνζύλε ζε θάπνηνλ, ηνλ
π
εκπηζηεύεζαη. ♫ ε-κπη-ζηεύ-ν-καη
ξ
εκπηζηνζύλε [ε] νπζηαζηηθό  εκπηζηεύνκαη
ζ
η
εκπνδίδσ, εκπνδίδνκαη ξήκα (εκπόδηζα, ζα
π
εκπνδίζσ)
θ
 ηαλ εκπνδίδεηο θάπνηνλ, δελ ηνλ αθήλεηο λα
πεξάζεη ή λα θάλεη θάηη.
ρ
 Ο θύξηνο Μηράιεο ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ πόξηα
ηεο απιήο γηα λα εκπνδίζεη ηα παηδηά λα πεξάζνπλ. ς
σ
 εκπόδην ♫ ε-κπν-δί-δσ
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--- εκπόδην ------------------------------------------ εκθαλίδσ
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εκπόδην [ην] νπζηαζηηθό (εκπόδηα)

 Σν εκπόδην είλαη θάηη πνπ βξίζθεηαη ζην δξόκν
καο θαη δε καο αθήλεη λα πεξάζνπκε ή λα θάλνπκε
θάηη.  Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα βξήθε
έλα εκπόδην κπξνζηά ηεο. Έλα
δέληξν είρε πέζεη θαη ηεο έθιεηλε
ην δξόκν.  εκπνδίδσ ♫ ε-κπό-δη-ν

εκπόξεπκα [ην] νπζηαζηηθό (εκπνξεύκαηα)
 έκπνξνο

εκπόξην [ην] νπζηαζηηθό (εκπόξηα)  έκπνξνο
έκπνξνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (έκπνξνη)

 Ο έκπνξνο είλαη θάπνηνο πνπ αγνξάδεη θαη
πνπιάεη πξάγκαηα.  Ο καλάβεο είλαη έλαο
έκπνξνο θξνύησλ. Αγνξάδεη θξνύηα από ηνπο
αγξόηεο θαη ηα πνπιάεη ζηνλ θόζκν.  Σν
εκπόξεπκα είλαη όια ηα πξάγκαηα πνπ πνπιάεη
έλαο έκπνξνο. ηαλ θάλεηο εκπόξην, αγνξάδεηο θαη
κεηά πνπιάο εκπνξεύκαηα. εκπνξηθόο ♫ έ-κπν-ξνο

εκπξόο θαη κπξνο επίξξεκα

 «Πξνρσξήζηε ιίγν εκπξόο παξαθαιώ» είπε ε
δαζθάια ζηνλ Κώζηα θαη ζηελ Αζελά.  κπξνζηά
 πίζσ ♫ ε-κπξόο

εκθαλίδσ, εκθαλίδνκαη ξήκα

(εκθάληζα, ζα εκθαλίζσ)
 Ζ Υηνλάηε είδε λα εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηεο κία
γξηά. Παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηεο κία γξηά.
 εμαθαλίδνκαη  εκθάληζε ♫ εκ-θα-λί-δσ
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εκθάληζε ------------------------------------------ ελέξγεηα--

εκθάληζε [ε] νπζηαζηηθό (εκθαλίζεηο)

 Ζ μαθληθή εκθάληζε ηεο γξηάο ηξόκαμε ηε
Υηνλάηε. Ζ γξηά παξνπζηάζηεθε μαθληθά θαη
ηξόκαμε ηε Υηνλάηε.  εμαθάληζε
 Ζ εκθάληζή ζνπ είλαη ην ληύζηκν ζνπ θαη ε
εμσηεξηθή ζνπ εηθόλα.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
πξνζέρεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη θαίλεηαη πάληα
όκνξθε.  εκθαλίδνκαη ♫ εκ-θά-λη-ζε

έλαξμε [ε] νπζηαζηηθό (ελάξμεηο)
 Ζ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο είλαη ε αξρή ηεο,
ην μεθίλεκά ηεο.  ιήμε ♫ έ-λαξ-με

ελδηαθέξνκαη ξήκα (ελδηαθέξζεθα, ζα

ελδηαθεξζώ)
 ηαλ ελδηαθέξεζαη γηα θάηη, ζέιεηο πνιύ λα
αζρνιείζαη κ‟ απηό.  Ζ Αζελά ελδηαθέξεηαη γηα
ηε δσγξαθηθή θαη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηεο
δσγξαθίδεη ηνπία.
 ηαλ ελδηαθέξεζαη γηα θάπνηνλ, ηνλ ζπκπαζείο.
 ηαλ θάηη ζ‟ ελδηαθέξεη, δείρλεηο κεγάιε
θξνληίδα, πξνζνρή ή αγάπε γη‟ απηό. Σν βξίζθεηο
ελδηαθέξνλ θαη δείρλεηο ην ελδηαθέξνλ ζνπ γη‟
απηό. ♫ ελ-δη-α-θέ-ξν-καη

ελδηαθέξσλ, ελδηαθέξνπζα, ελδηαθέξνλ επίζεην
(ελδηαθέξνληεο, ελδηαθέξνπζεο, ελδηαθέξνληα)
 ελδηαθέξνκαη

ελέξγεηα [ε] νπζηαζηηθό (ελέξγεηεο)

 «Οη ελέξγεηεο καο είλαη πην ζεκαληηθέο από ηα
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--- ελζνπζηάδσ ---------------------------------------- ελνίθην

α
β
γ
δ
ε

ιόγηα καο» είπε ε ζεία Έιιε. Απηά πνπ θάλνπκε
είλαη πην ζεκαληηθά από απηά πνπ ιέκε.  πξάμε
 ηαλ θάπνηνο έρεη ελέξγεηα, έρεη δύλακε θαη
ζέιεζε.  «Ση ελέξγεηα πνπ έρεη ν Κώζηαο! Παίδεη
πνδόζθαηξν γηα ώξεο» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.
♫ ε-λέξ-γεη-α
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ελζνπζηάδσ, ελζνπζηάδνκαη ξήκα (ελζνπζίαζα,
ζα ελζνπζηάζσ)
 ηαλ ελζνπζηάδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα είλαη
πνιύ ραξνύκελνο. ηαλ ελζνπζηάδεζαη
ή είζαη ελζνπζηαζκέλνο κε θάηη, ραίξεζαη
πνιύ κε θάηη.  Ο Κώζηαο ελζνπζηάζηεθε
κε ηε λίθε ηεο νκάδαο ηνπ ζην πνδόζθαηξν.
 Έλησζε ελζνπζηαζκό. ♫ ελ-ζνπ-ζη-ά-δν-καη

ελζνπζηαζκόο [ν] νπζηαζηηθό  ελζνπζηάδνκαη
ελζύκην [ην] νπζηαζηηθό (ελζύκηα)

 Σν ελζύκην είλαη έλα αληηθείκελν πνπ ην θξαηάο
γηα λα ννπ ζπκίδεη έλα πξόζσπν πνπ αγαπάο ή έλα
κέξνο πνπ έρεηο επηζθεθηεί.  Ζ Αζελά κάδεςε
πνιιά θνρύιηα θαη ηα θξάηεζε ζαλ ελζύκηα από ηηο
δηαθνπέο ηεο ζηελ Κξήηε.  ζνπβελίξ ♫ ελ-ζύ-κη-ν

ελλνώ, ελλννύκαη ξήκα (ελλόεζα, ζα ελλνήζσ)

 ηαλ ελλνείο θάηη, έρεηο θάηη ζην κπαιό ζνπ.
 «ηαλ θάπνηνο είλαη ππνθξηηήο, άιια ιέεη θη άιια
ελλνεί» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ Κώζηα.
♫ ελ-λν-ώ

ελνίθην [ην] νπζηαζηηθό (ελνίθηα)  λνηθηάδσ
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ελνριεηηθόο ---------------------------------------- έληηκνο--

ελνριεηηθόο, ελνριεηηθή, ελνριεηηθό επίζεην

(ελνριεηηθνί, ελνριεηηθέο, ελνριεηηθά)  ελνριώ

ελνριώ, ελνρινύκαη ξήκα (ελόριεζα, ζα

ελνριήζσ)
 ηαλ ελνριείο θάπνηνλ, θάλεηο θάηη πνπ ηνλ
πεηξάδεη ή ηνλ αλεζπρεί.
 Ο Κώζηαο ελνριεί ηε Ρνδαιία. Πεηξάδεη ζπλέρεηα
ηελ νπξά ηεο θη εθείλε ηξέρεη λα θξπθηεί.
 ηαλ θάηη ζ‟ ελνριεί, ζε πεηξάδεη.  «Μ‟
ελνρινύλ νη θσλέο ησλ παηδηώλ» είπε ν θύξηνο
Μηράιεο.  «Δίλαη ηόζν ελνριεηηθέο». ♫ ε-λν-ριώ

α
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δ
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η
θ
ι
έλνρνο, έλνρε, έλνρν επίζεην (έλνρνη, έλνρεο,
έλνρα)
κ
 ηαλ είζαη έλνρνο γηα θάηη, έρεηο θάλεη θάηη θαθό. λ
 Ο Κώζηαο είλαη έλνρνο γηα ηε δεκηά πνπ έγηλε
μ
ζην ζπίηη. Δθείλνο έζπαζε ην βάδν.
 ηαλ ληώζεηο έλνρνο, ληώζεηο άζρεκα, επεηδή
ν
έρεηο θάλεη θάηη θαθό.  Ο Κώζηαο ληώζεη έλνρνο,
π
επεηδή γηα ράξε ηνπ παξαιίγν λα ηηκσξεζεί ε
ξ
Αζελά.  αζώνο ♫ έ-λν-ρνο
ζ
έληαζε [ε] νπζηαζηηθό (εληάζεηο)
η
 ηαλ έλαο ήρνο έρεη κεγάιε έληαζε, είλαη πνιύ
π
δπλαηόο. Δίλαη έληνλνο.
 Ζ Αζελά ρακήισζε ηελ έληαζε ηνπ ξαδηνθώλνπ, θ
γηαηί αθνπγόηαλ πνιύ δπλαηά. ♫ έ-ληα-ζε
ρ
έληηκνο, έληηκε, έληηκν επίζεην (έληηκνη, έληηκεο, ς
σ
έληηκα)
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--- εληνιή -------------------------------------- εληππσζηάδσ
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 ηαλ είζαη έληηκνο, δελ θιέβεηο νύηε θνξντδεύεηο
νύηε ιεο ςέκαηα.  ηίκηνο  αλέληηκνο ♫ έ-ληη-κνο

εληνιή [ε] νπζηαζηηθό (εληνιέο)

 ηαλ δίλεηο κία εληνιή, δηαηάδεηο θάπνηνλ λα
θάλεη θάηη.  Ο δηεπζπληήο ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο
έδσζε εληνιή λα κε θύγεη θαλείο πξηλ ηηο ηξεηο.
 δηαηαγή ♫ ε-λην-ιή

έληνκν [ην] νπζηαζηηθό (έληνκα)

 Σν έληνκν είλαη έλα κηθξό δών κε έμη πόδηα θαη
θηεξά. Ζ πεηαινύδα, ε κύγα θαη ην θνπλνύπη είλαη
έληνκα. ♫ έ-λην-κν  „ηα έληνκα‟

έληνλνο, έληνλε, έληνλν επίζεην (έληνλνη,
έληνλεο, έληνλα)  έληαζε

εληύπσζε [ε] νπζηαζηηθό (εληππώζεηο)

 ηαλ θάηη ζνπ θάλεη εληύπσζε, ηξαβάεη ηελ
πξνζνρή ζνπ.
 Σν όκνξθν θόξεκα ηεο ζείαο Καηεξίλαο έθαλε
εληύπσζε ζ‟ όινπο ηνπο θαιεζκέλνπο.
 ινη είραλ ηελ εληύπσζε όηη ήηαλ πνιύ αθξηβό.
Νόκηδαλ όηη έθαλε πνιιά ιεθηά.
 Ήηαλ πνιύ εληππσζηαθό θόξεκα. εληππσζηάδσ
♫ ε-ληύ-πσ-ζε

εληππσζηάδσ, εληππσζηάδνκαη ξήκα

(εληππσζίαζα, ζα εληππσζηάζσ)
 ηαλ εληππσζηάδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα έρεη
θαιή γλώκε γηα ζέλα θαη ηξαβάο ηελ πξνζνρή ηνπ.
 Σν όκνξθν θόξεκα ηεο ζείαο Καηεξίλαο
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ηα έληνκα ----------------------------------------------------------

κύγα

πεηαινύδα

θνπλνύπη

αξάρλε

παζραιίηζα
κπξκήγθη
θάκπηα

αθξίδα
θαηζαξίδα
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--- ελπδξείν------------------------------------------- εμαληιώ
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εληππσζίαζε όινπο ηνπο θαιεζκέλνπο.
 εληύπσζε ♫ ε-ληπ-πσ-ζη-ά-δσ
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ελώλσ, ελώλνκαη ξήκα (έλσζα, ζα ελώζσ)

ελπδξείν [ην] νπζηαζηηθό (ελπδξεία)

 Σν ελπδξείν είλαη έλα γπάιηλν δνρείν κε λεξό
όπνπ βάδνπκε ςάξηα γηα λα ηα έρνπκε
ζην ζπίηη καο. Δλπδξείν είλαη θη
δ έλα θηίξην πνπ έρεη πνιιά δνρεία
ε κε ςάξηα θαη πεξλάεη ν θόζκνο
ζ γηα λα ηα ζαπκάζεη. ♫ ε-λπ-δξεί-ν
 ηαλ ελώλνπκε πνιιά πξάγκαηα, ηα βάδνπκε
καδί γηα λα γίλνπλ έλα πξάγκα ή γηα λα
επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έλσζε ηα δύν θαιώδηα γηα λα
θηηάμεη έλα κεγαιύηεξν.
 ηαλ ζ‟ ελώλεη θάηη κε θάπνηνλ άιιν, ζε ζπλδέεη
καδί ηνπ θάηη πνιύ ζεκαληηθό.  Σν Νίθν θαη ηνλ
Κώζηα ηνπο ελώλεη κία κεγάιε θηιία.  ζπλδέσ
 ρσξίδσ ♫ ε-λώ-λσ

εμαθνινπζώ ξήκα (εμαθνινύζεζα, ζα

εμαθνινπζήζσ)
 ηαλ εμαθνινπζείο λα θάλεηο θάηη, ην ζπλερίδεηο
γηα πνιύ θαηξό.  Ζ θαθηά κάγηζζα
εμαθνινπζνύζε λα κηζεί ηε Υηνλάηε, παξόιν πνπ
εθείλε δελ ηεο έθαλε θαλέλα θαθό.  ζπλερίδσ
 ζηακαηώ ♫ ε-μα-θν-ινπ-ζώ

εμαληιώ, εμαληινύκαη ξήκα (εμάληιεζα, ζα
εμαληιήζσ)
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εμάζθεζε ---------------------------------------- εμεξεπλώ- ηαλ θάηη εμαληιείηαη, ηειεηώλεη.
 «Σα εηζηηήξηα ηνπ αγώλα εμαληιήζεθαλ» είπε ν
θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ Κώζηα.  ηειεηώλσ
 ηαλ εμαληιείο θάπνηνλ, ηνλ θνπξάδεηο πνιύ.
 ηαλ θάπνηνο είλαη εμαληιεκέλνο, είλαη πάξα
πνιύ θνπξαζκέλνο.  θνπξάδσ ♫ ε-μα-ληιώ

εμάζθεζε [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ θάλεηο εμάζθεζε, θάλεηο θάηη μαλά θαη μαλά
κέρξη λα γίλεηο θαιύηεξνο.  «Πξέπεη λα θάλεηο
πνιιή εμάζθεζε ζηελ νξζνγξαθία γηα λα πάξεηο
θαιό βαζκό» είπε ε δαζθάια ζηνλ Κώζηα.
♫ ε-μά-ζθε-ζε

εμαθαλίδσ, εμαθαλίδνκαη ξήκα (εμαθάληζα, ζα

εμαθαλίζσ)
 Ο Κώζηαο έβιεπε ηνλ ήιην πνπ εμαθαλίζηεθε
ζηνλ νξίδνληα. Ο ήιηνο δε θαηλόηαλ πηα.
 Ζ Ρνδαιία εμαθαλίζηεθε. Καλείο δελ ήμεξε πνύ
είλαη.  ράλνκαη  εκθαλίδνκαη  Ζ Αζελά είλαη
ιππεκέλε κε ηελ εμαθάληζε ηεο Ρνδαιίαο.
 εκθάληζε ♫ ε-μα-θα-λί-δσ

εμαθάληζε [ε] νπζηαζηηθό (εμαθαλίζεηο)
 εμαθαλίδσ

εμεξεπλεηήο [ν], εμεξεπλήηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(εμεξεπλεηέο, εμεξεπλήηξηεο)  εμεξεπλώ

εμεξεπλώ, εμεξεπλνύκαη ξήκα (εμεξεύλεζα, ζα
εμεξεπλήζσ)
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--- εμεηάδσ ------------------------------------------------ έμνδα
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 ηαλ εμεξεπλείο έλα κέξνο, πεγαίλεηο εθεί θαη ην
ςάρλεηο πξνζεθηηθά γηα λ‟ αλαθαιύςεηο πώο είλαη.
 Ζ Αζελά θαη ν Κώζηαο πήγαλ κ‟ έλα
θεξί λα εμεξεπλήζνπλ ηελ απνζήθε.
 ηαλ είζαη εμεξεπλεηήο, πεγαίλεηο
ζ‟ έλα άγλσζην κέξνο γηα λα δεηο
πώο είλαη. ♫ ε-με-ξεπ-λώ

εμεηάδσ, εμεηάδνκαη ξήκα (εμέηαζα, ζα εμεηάζσ)

 ηαλ εμεηάδεηο θάηη, ην θνηηάο πξνζεθηηθά.
 Ο γηαηξόο εμέηαζε ηα κάηηα ηνπ Νίθνπ θαη είπε
πσο πξέπεη λ‟ αιιάμεη γπαιηά.
 ηαλ ε δαζθάια εμεηάδεη έλαλ καζεηή, ηνπ δεηάεη
λα πεη κάζεκα.  ηαλ δίλεηο εμεηάζεηο ζην
ζρνιείν, γξάθεηο έλα ζεκαληηθό ηεζη γηα λα θαλεί ηη
έρεηο κάζεη ζηα καζήκαηα. ηαλ θάλεηο εμεηάζεηο, ν
γηαηξόο ζ‟ εμεηάδεη γηα λα δεη αλ είζαη θαιά.
♫ ε-με-ηά-δσ

εμέηαζε [ε] νπζηαζηηθό (εμεηάζεηο)  εμεηάδσ
εμεγώ, εμεγνύκαη ξήκα (εμήγεζα, ζα εμεγήζσ)

 ηαλ εμεγείο ζε θάπνηνλ θάηη, ηνπ ιεο
πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα λα ην θαηαιάβεη.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο εμήγεζε ζηνλ Κώζηα πώο
δνπιεύεη ην θνκπηνύηεξ.
 Αλ πξέπεη λα εμεγήζεηο γηαηί άξγεζεο, πξέπεη λα
πεηο κία δηθαηνινγία.  Γίλεηο εμήγεζε. ♫ ε-με-γώ

έμνδα [ηα] νπζηαζηηθό  μνδεύσ
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έμνδνο ------------------------------------------------------- έμσ--

έμνδνο [ε] νπζηαζηηθό (έμνδνη)

 Ζ έμνδνο ζ‟ έλα ζπίηη είλαη ε πόξηα απ‟ όπνπ
βγαίλνπκε έμσ.  είζνδνο ♫ έ-μν-δνο

εμνρή [ε] νπζηαζηηθό (εμνρέο)

 Ζ εμνρή είλαη ε πεξηνρή καθξηά από ηηο πόιεηο.
Δθεί κπνξείο λα δεηο ρσξάθηα, δάζε θαη πνηάκηα.
♫ ε-μν-ρή

έμηξα θαη εμηξά επίξξεκα

 ηαλ θάηη είλαη έμηξα, είλαη πεξηζζόηεξν απ‟
απηό πνπ έρεηο ζπλήζσο.  «Θα ζαο θηάζεη ην
θαγεηό ζηελ εθδξνκή ή κήπσο λα βάισ θαη κία
έμηξα κεξίδα;» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ
Κώζηα.  πεξηζζόηεξν ♫ έμ-ηξα

έμππλνο, έμππλε, έμππλν επίζεην

(έμππλνη, έμππλεο, έμππλα)
 ηαλ είζαη έμππλνο, καζαίλεηο θαη θαηαιαβαίλεηο
γξήγνξα θαη εύθνια.
 ηαλ θάλεηο ηνλ έμππλν, δελ είζαη ζη‟ αιήζεηα
έμππλνο αιιά πξνζπαζείο λα εληππσζηάζεηο
θάπνηνλ.  βιάθαο  ηαλ θάπνηνο είλαη
έμππλνο, έρεη εμππλάδα. ♫ έ-μπ-πλνο

έμσ επίξξεκα

 ηαλ είζαη έμσ από θάηη, δελ είζαη κέζα ζ‟ απηό.
 Ο Κώζηαο πέηαμε ηε κπάια έμσ από ην γήπεδν.
 ηαλ είζαη έμσ, δελ είζαη ζην ζπίηη ζνπ.
 ηαλ είζαη έμσ, είζαη ζε μέλε ρώξα.  Ο ζείνο
Σάθεο ζπνύδαζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έμσ,
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--- εμσγήηλνο------------------------------------ εμσηεξηθόο
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ζην Λνλδίλν.  κέζα
 εμώπνξηα, εμσηεξηθόο,
εμσηεξηθό ♫ έ-μσ

κέζα - έμσ

εμσγήηλνο [ν], εμσγήηλε [ε] νπζηαζηηθό

(εμσγήηλνη, εμσγήηλεο)
δ  Οη εμσγήηλνη είλαη πξόζσπα πνπ δε δνπλ ζηε γε
αιιά ζε άιινπο πιαλήηεο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο θαη
ε
ν Κώζηαο βιέπνπλ ζπρλά καδί ηαηλίεο κε
ζ εμσγήηλνπο.  έμσ ♫ ε-μσ-γή-η-λνο
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εμώπνξηα [ε] νπζηαζηηθό (εμώπνξηεο)

 Ζ εμώπνξηα είλαη ε πόξηα πνπ νδεγεί έμσ από
έλα θηίξην ή δηακέξηζκα.  Ο Κώζηαο άθνπζε ην
θνπδνύλη θαη έηξεμε λ‟ αλνίμεη ηελ εμώπνξηα.
 έμσ ♫ ε-μώ-πνξ-ηα

εμσηεξηθό [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ δεηο ζην εμσηεξηθό, δεηο καθξηά από ηελ
παηξίδα ζνπ.  Ο ζείνο Σάθεο ζπνύδαζε
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζην εμσηεξηθό, ζην
Λνλδίλν. • εζσηεξηθό  έμσ ♫ ε-μσ-ηε-ξη-θό

εμσηεξηθόο, εμσηεξηθή, εμσηεξηθό επίζεην

(εμσηεξηθνί, εμσηεξηθέο, εμσηεξηθά)
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έβαςε ηελ εμσηεξηθή ζθάια ηνπ
ζπηηηνύ, δειαδή ηε ζθάια πνπ είλαη έμσ από ην
ζπίηη.
 Ζ Αιίθε βάδεη ην γνπόθκαλ ζηηο εμσηεξηθέο
ηζέπεο ηεο θόξκαο ηεο, όηαλ ηξέρεη. Σν βάδεη
δειαδή ζηηο ηζέπεο πνπ είλαη πξνο ηα έμσ.
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εμσηηθόο ---------------------------------- επαλαιακβάλσ - Δμσηεξηθέο εηδήζεηο είλαη απηέο πνπ δελ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ παηξίδα ζνπ αιιά κε άιιεο ρώξεο.
 εζσηεξηθόο  έμσ ♫ ε-μσ-ηε-ξη-θόο

εμσηηθόο, εμσηηθή εμσηηθό επίζεην

(εμσηηθνί, εμσηηθέο, εμσηηθά)
 Ο αλαλάο θαη ε κπαλάλα είλαη εμσηηθά θξνύηα.
Έξρνληαη από καθξηλέο ρώξεο. ♫ ε-μσ-ηη-θόο
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ε
εμώθπιιν [ην] νπζηαζηηθό (εμώθπιια)
ζ
 Σα εμώθπιια είλαη ηα εμσηεξηθά θύιια
η
ησλ βηβιίσλ, ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ
θ
πεξηνδηθώλ. ♫ ε-μώ-θπι-ιν
ι
επάγγεικα [ην] νπζηαζηηθό (επαγγέικαηα)
κ
 Σν επάγγεικα είλαη ε δνπιεηά πνπ θάλεη θάπνηνο
λ
γηα λα θεξδίδεη ρξήκαηα ζηε δσή ηνπ.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα θάλεη ην επάγγεικα ηεο δεκνζηνγξάθνπ, μ
ελώ ν θύξηνο Γηάλλεο ην επάγγεικα ηνπ
ν
αξρηηέθηνλα.  δνπιεηά ♫ ε-πάγ-γει-κα
π
ξ
επαλαιακβάλσ, επαλαιακβάλνκαη ξήκα
ζ
(επαλέιαβα, ζα επαλαιάβσ)
 ηαλ επαλαιακβάλεηο θάηη, ιεο ή θάλεηο πάιη ην
η
ίδην πξάγκα.
π
 Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε επαλαιακβάλεη
θ
ζπλέρεηα απηά πνπ αθνύεη ζηελ ηειεόξαζε.
 μαλαιέσ  Ο γπκλαζηήο είπε ζηελ Αιίθε λα
ρ
επαλαιάβεη ηελ άζθεζε νθηώ θνξέο. Ζ Αιίθε έθαλε
ς
πέληε επαλαιήςεηο θαη ζηακάηεζε.
σ
 μαλαθάλσ  ιν επαλαιήςεηο είλαη ε
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--- επαλάιεςε ------------------------------------ επεηζόδην
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ηειεόξαζε, είπε ν Κώζηαο. Απηέο ηηο εθπνκπέο ηηο
έρεη μαλαδείμεη. ♫ ε-πα-λα-ιακ-βά-λσ

επαλάιεςε [ε] νπζηαζηηθό) (επαλαιήςεηο)
 επαλαιακβάλσ

επάλσ επίξξεκα  πάλσ
επαξρία [ε] νπζηαζηηθό (επαξρίεο)
 Κάζε λνκόο ηεο Διιάδαο ρσξίδεηαη ζε κηθξόηεξα
κέξε, ηηο επαξρίεο.
 ηελ Διιάδα ιέκε όηη κέλνπκε ζηελ επαξρία, όηαλ
δε κέλνπκε ζηελ Αζήλα.  ηαλ θάπνηνο δε κέλεη
ζηελ Αζήλα είλαη επαξρηώηεο.  πξσηεπνπζηάλνο
 ηαλ έλαο δξόκνο είλαη επαξρηαθόο είλαη ζηελ
επαξρία ♫ ε-παξ-ρί-α

επείγσλ, επείγνπζα, επείγνλ επίζεην (επείγνληεο,
επείγνπζεο, επείγνληα)
 ηαλ θάηη είλαη επείγνλ, ηόηε δελ κπνξεί λα
πεξηκέλεη, πξέπεη λα γίλεη ακέζσο.  «Πξέπεη λα
πάσ λα βξσ ηε Ρνδαιία» είπε ν Κώζηαο. «Δίλαη
επείγνλ».  ηαλ θάηη είλαη επείγνλ, ηόηε γίλεηαη
επεηγόλησο. ♫ ε-πεί-γσλ

επεηζόδην [ην] νπζηαζηηθό (επεηζόδηα)

 Ζ Αιίθε είδε ην πξώην επεηζόδην ηνπ λένπ ζίξηαι.
Δίδε ην πξώην κέξνο ηνπ ζίξηαι. Θ‟ αθνινπζήζνπλ
άιια κέξε κε ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηέο.
 Μεηά ηνλ αγώλα κπάζθεη έγηλαλ επεηζόδηα
κεηαμύ ησλ νπαδώλ ησλ νκάδσλ. Έγηλαλ μαθληθά
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επηβάηεο ----------------------------------------- επίδεζκνο-θάπνηεο πξάμεηο βίαο πνπ θξάηεζαλ ιίγε ή πνιιή
ώξα. ♫ ε-πεη-ζό-δη-ν

επηβάηεο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (επηβάηεο)

 Δπηβάηεο είλαη απηνί πνπ ηαμηδεύνπλ κε
απηνθίλεην, ιεσθνξείν, ηξέλν, πινίν ή αεξνπιάλν.
♫ ε-πη-βά-ηεο
- Γηα ηηο γπλαίθεο ιέκε θαη επηβάηηζζα θαη
επηβάηηδα.

α
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δ
ε
ζ
επηγξαθή [ε] νπζηαζηηθό (επηγξαθέο)
η
 Ζ επηγξαθή είλαη έλα θείκελν γξακκέλν ή
ραξαγκέλν ζ‟ έλα θνκκάηη μύιν, κέηαιιν ή πιαζηηθό. θ
Οη επηγξαθέο ζνύ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάηη.
ι
 «ην δξόκν καο έρεη πνιιά θαηαζηήκαηα κε
κ
θσηεηλέο επηγξαθέο» είπε ε Αζελά ζηελ Διέλε.
λ
 ηακπέια, πηλαθίδα ♫ ε-πη-γξα-θή  „ε πόιε‟
μ
επηδέμηνο, επηδέμηα, επηδέμην επίζεην (επηδέμηνη,
ν
επηδέμηεο, επηδέμηα)
π
 ηαλ είζαη επηδέμηνο, μέξεηο λα θάλεηο θάηη θαιά,
ξ
κε ην ζσζηό ηξόπν.  Ζ Αζελά μέξεη λα θηηάρλεη
κόλε ηεο θνιηέ κε ράληξεο. Δίλαη πνιύ επηδέμηα.
ζ
 ηθαλόο  αδέμηνο  ηαλ είζαη επηδέμηνο, ηόηε
η
θάλεηο θάηη επηδέμηα, κε επηδεμηόηεηα. ♫ ε-πη-δέ-μη-νο
π
επίδεζκνο [ν] νπζηαζηηθό (επίδεζκνη)
θ
 Ο επίδεζκνο είλαη έλα καθξύ θνκκάηη
ρ
ύθαζκα πνπ πξνζηαηεύεη κία πιεγή, έλα
ς
ηξαύκα.  Ο Κώζηαο έβαιε έλαλ επίδεζκν ζην
ηξαπκαηηζκέλν γόλαηό ηνπ. ♫ ε-πί-δε-ζκνο
σ
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ς
σ

επίζεζε [ε] νπζηαζηηθό (επηζέζεηο)

 Δπηδεκία έρνπκε όηαλ πνιινί άλζξσπνη
αξξσζηαίλνπλ καδί από ηελ ίδηα αξξώζηηα.
 Γηα λα γιηηώζεη ηηο επηδεκίεο γξίπεο ε ζεία ηνπ
θπξίνπ Μηράιε θάλεη εκβόιην θάζε επηέκβξε.
♫ ε-πη-δε-κί-α
 ηαλ θάλεηο επίζεζε ζε θάπνηνλ ή ζε θάηη, νξκάο
πάλσ ηνπ θαη κπνξεί λα ηνλ ρηππήζεηο.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο δέρηεθε κία επίζεζε από ην
ζθύιν ηνπ θπξίνπ Μηράιε.  άκπλα  ηαλ
θάπνηνο δελ είλαη θηιηθόο ή θάλεη επηζέζεηο ζε
θάπνηνλ, ηόηε είλαη επηζεηηθόο. ♫ ε-πί-ζε-ζε

επίζεην [ην] νπζηαζηηθό (επίζεηα)

 Δπίζεην είλαη ην όλνκα πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ζνπ.  «Πεο καο δπλαηά πξώηα η‟
όλνκά ζνπ θαη κεηά ην επίζεηό» ζνπ» είπε ε
δαζθάια ζηελ Αζελά. «Αζελά Παπαδνπνύινπ»
απάληεζε εθείλε.  επώλπκν ♫ ε-πί-ζε-ην

επηζεσξεηήο [ν], επηζεσξήηξηα, ε νπζηαζηηθό

(επηζεσξεηέο, επηζεσξήηξηεο)
 Ο επηζεσξεηήο είλαη απηόο πνπ εμεηάδεη
πξνζεθηηθά ηε δνπιεηά ησλ άιισλ. Σελ επηζεσξεί.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ζπκήζεθε ηνλ επηζεσξεηή πνπ
εξρόηαλ ζην ζρνιείν, όηαλ εθείλνο ήηαλ καζεηήο.
 επηζεσξώ ♫ ε-πη-ζε-σ-ξε-ηήο

επηζεσξώ, επηζεσξνύκαη ξήκα (επηζεώξεζα, ζα
επηζεσξήζσ)  επηζεσξεηήο
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επηζπκία --------------------------------------- επηθνηλσλώ--

α
β
επηζπκώ ξήκα (επηζύκεζα, ζα επηζπκήζσ)
γ
 ηαλ επηζπκείο θάηη ή λα γίλεη θάηη, ην ζέιεηο
δ
πνιύ θη εύρεζαη λα ζπκβεί.  «Θέισ λα γίλσ θαιά
θαη λα βγσ έμσ» είπε ε Αζελά. «Έρσ επηζπκήζεη λα ε
θάλσ βόιηα κε ην πνδήιαην».
δ
 ηαλ επηζπκείο θάπνηνλ, ζέιεηο πνιύ λα ηνλ δεηο.
 Ζ γηαγηά έρεη επηζπκήζεη ην εγγόλη ηεο, ηνλ Ίγθιη, ε
θαη πεξηκέλεη λα έξζνπλ ηα Υξηζηνύγελλα γηα λα ηνλ ζ
δεη.  ζέισ, εύρνκαη, ιαρηαξώ  ηαλ επηζπκείο
η
θάηη, ηόηε απηό είλαη ε επηζπκία ζνπ. ♫ ε-πη-ζπ-κώ
θ
επηθίλδπλνο, επηθίλδπλε, επηθίλδπλν επίζεην
ι
(επηθίλδπλνη, επηθίλδπλεο, επηθίλδπλα)
κ
 ηαλ θάηη είλαη επηθίλδπλν, κπνξεί λα καο θάλεη
λ
θαθό ή λα γίλεη ε αηηία γηα θάπνην αηύρεκα.
μ
 «Ο δξόκνο είλαη επηθίλδπλνο. Έρεη πνιιέο
ιαθθνύβεο. Πξόζερε Αζελά!» ηεο θώλαμε ε Διέλε.
ν
 θίλδπλνο, θηλδπλεύσ ♫ ε-πη-θίλ-δπ-λνο
π
ξ
επηθνηλσλία [ε] νπζηαζηηθό, (επηθνηλσλίεο)
 επηθνηλσλώ
ζ
η
επηθνηλσλώ ξήκα (επηθνηλώλεζα, ζα
π
επηθνηλσλήζσ)
 Δπηθνηλσλνύκε κε θάπνηνλ, όηαλ κηιάκε καδί ηνπ θ
ή ηνπ γξάθνπκε θάηη.  Ζ Αζελά επηθνηλσλεί
ρ
ζπρλά κε ηελ μαδέξθε ηεο, ηε Βίθπ, ζηε Γαιιία.
ς
Μέζα ζην όλνκά κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
σ
θίλδπλνο. Ση είκαη; …………………………………

επηζπκία [ε] νπζηαζηηθό (επηζπκίεο)  επηζπκώ
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--- επηκέλσ ------------------------------------------- επίπεδνο

α
β
γ
δ
ε

Μηινύλ πνιύ ζην ηειέθσλν. Έρνπλ ζπρλή
επηθνηλσλία.
 Σα δύν δσκάηηα ηνπ Κώζηα θαη ηεο Αζελάο
επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κε κία πόξηα. Μπνξείο
λα παο από ην έλα ζην άιιν δσκάηην.
 επηθνηλσλία ♫ ε-πη-θνη-λσ-λώ

δ
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επηκέλσ ξήκα (επέκεηλα, ζα επηκείλσ)

 ηαλ επηκέλνπκε, ιέκε ή δεηάκε πνιιέο θνξέο ην
ίδην πξάγκα, γηαηί είλαη ζεκαληηθό.
 Ζ Αζελά επηκέλεη λα έξζεη ζηελ εθδξνκή αιιά ν
θύξηνο Γηάλλεο δελ ηελ αθήλεη, γηαηί είλαη άξξσζηε.
Ο Κώζηαο πάιη επηκέλεη όηη δελ πξέπεη λα ιείςεη
θαλείο από ηελ εθδξνκή. ♫ ε-πη-κέ-λσ

επίπεδν [ην] νπζηαζηηθό (επίπεδα)
 «Θα θάλνπκε βνπηηά θαη ζα θηάζνπκε ιίγα κέηξα
θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο» είπε ε Αζελά
ζηελ Διέλε. Κάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
 Γελ έρνπλ όινη νη καζεηέο ην ίδην επίπεδν. Άιινη
καζεηέο είλαη θαιύηεξνη θη άιινη ρεηξόηεξνη.
 επίπεδνο ♫ ε-πί-πε-δν

επίπεδνο, επίπεδε, επίπεδν επίζεην (επίπεδνη,

επίπεδεο, επίπεδα)
 ηαλ θάηη είλαη επίπεδν, δελ έρεη ιαθθνύβεο νύηε
αλεθόξα νύηε θαηεθόξα.
 «Να θηηάμνπκε ην παδι πάλσ ζε θάηη επίπεδν,
όπσο ην πάησκα ή ην ηξαπέδη» είπε ν Κώζηαο.
 ίζηνο, νκαιόο  αλώκαινο  επίπεδν
♫ ε-πί-πε-δνο
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επηπιέσ -------------------------------------------- επίζεκνο--

α
β
 λνύθαξν
γ
έπηπιν [ην] νπζηαζηηθό (έπηπια)
δ
 ην ζπίηη ηεο Αζελάο έρνπλ πνιιά σξαία έπηπια.
Σα ηξαπέδηα, νη θαξέθιεο, νη θαλαπέδεο, ηα θξεβάηηα ε
θαη νη ληνπιάπεο είλαη όια πνιύ όκνξθα. ♫ έ-πη-πιν δ
ε
επηπόιαηνο, επηπόιαηε, επηπόιαην επίζεην
ζ
(επηπόιαηνη, επηπόιαηεο, επηπόιαηα)
η
 ηαλ θάπνηνο είλαη επηπόιαηνο, θάλεη πξάγκαηα
βηαζηηθά ρσξίο λα ζθέθηεηαη πνιύ.  Ο Νίθνο
θ
είλαη επηπόιαηνο. Κάλεη ζπλέρεηα ιάζε, γηαηί
ι
βηάδεηαη. Πνιιέο πξάμεηο ηνπ είλαη επηπόιαηεο θαη
κ
ρσξίο πνιιή ζθέςε.  απξόζεθηνο
 πξνζεθηηθόο  πκπεξηθέξεηαη επηπόιαηα.
λ
 απξόζεθηα  πξνζεθηηθά ♫ ε-πη-πό-ιαη-νο
μ
ν
επίζεκνο, επίζεκε, επίζεκν επίζεην (επίζεκνη,
επίζεκεο, επίζεκα)
π
 Κάζε θνξά πνπ ν θύξηνο Γηάλλεο έρεη
ξ
επαγγεικαηηθό ξαληεβνύ, θνξάεη ην επίζεκν
ζ
θνζηνύκη ηνπ. Σν θαιό ηνπ θνζηνύκη.
 θαζεκεξηλόο, αλεπίζεκνο
η
 (ζαλ νπζηαζηηθό) ην γήπεδν ππάξρεη
π
ε θεξθίδα ησλ επηζήκσλ. Δθεί θάζνληαη
θ
νη επίζεκνη, δειαδή γλσζηά θαη ζεκαληηθά
ρ
πξόζσπα, όπσο ν πξσζππνπξγόο.
♫ ε-πί-ζε-κνο
ς
επίζεκν θνπζηνύκη σ

επηπιέσ ξήκα (επέπιεπζα, ζα επηπιεύζσ)
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--- επηζθέπηεο ------------------------------------- επίζθεςε

α
β
γ
δ
ε

επηζθέπηεο [ν], επηζθέπηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(επηζθέπηεο, επηζθέπηξηεο)  επηζθέπηνκαη

επηζθέπηνκαη ξήκα (επηζθέθηεθα, ζα

επηζθεθηώ)
 ηαλ επηζθέπηεζαη θάπνηνλ ή θάηη, πεγαίλεηο θαη
δ ηνλ βιέπεηο εθεί πνπ είλαη.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ
Μηράιε επηζθέπηεηαη ην γηαηξό πνιύ ζπρλά.
ε  ηαλ θάπνηνο γλσζηόο κάο επηζθέπηεηαη, είλαη ν
ζ επηζθέπηεο καο. ♫ ε-πη-ζθέ-πην-καη

η
θ
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ν
π
ξ
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η
π
θ
ρ
ς
σ

επηζθεπάδσ ξήκα (επηζθεύαζα, ζα επηζθεπάζσ)

 ηαλ επηζθεπάδεηο θάηη πνπ έρεη ζπάζεη ή πνπ δε
δνπιεύεη θαιά, ην δηνξζώλεηο γηα λα κπνξεί λα
δνπιεύεη θαιά.  Ο θύξηνο Μηράιεο επηζθεύαζε
κόλνο ηνπ ην πιπληήξην πνπ ράιαζε.
 δηνξζώλσ  ηαλ επηζθεπάδεηο θάηη,
θάλεηο επηζθεπή. ♫ ε-πη-ζθεπ-ά-δσ

επηζθεπή [ε] νπζηαζηηθό (επηζθεπέο)
 επηζθεπάδσ

επίζθεςε [ε] νπζηαζηηθό (επηζθέςεηο)
 ηαλ επηζθέπηεζαη θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο
επίζθεςε.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα αγόξαζε
ινπινύδηα θαη πήγε επίζθεςε ζην ζπίηη ηεο
Καηεξίλαο.
 Ο γηαηξόο θάλεη επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα ησλ
αξξώζησλ. Πεγαίλεη ζηα ζπίηηα ηνπο γηα λα ηνπο
γηαηξέςεη.
 Δπηζθέςεηο ιέκε θαη απηνύο πνπ καο
επηζθέπηνληαη, ηνπο επηζθέπηεο.
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επηζηήκε --------------------------------------- επηζηξέθσ- Ζ θπξία Μαξγαξίηα έρεη επηζθέςεηο. Ήξζαλ ν
ζείνο Σάθεο θαη ε ζεία Έιιε από ηελ Κξήηε.
 επηζθέπηνκαη, επηζθέπηεο ♫ ε-πί-ζθε-ςε

επηζηήκε [ε] νπζηαζηηθό (επηζηήκεο)
 Σα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε ρεκεία θαη ε ηαηξηθή
είλαη επηζηήκεο. Οη επηζηήκεο κειεηνύλ ηα δώα, ηα
θπηά θαη άιια πξάγκαηα, όπσο ηνλ ειεθηξηζκό, ην
θσο θαη ηνλ ήρν.  επηζηήκνλαο, επηζηεκνληθόο
♫ ε-πη-ζηή-κε

επηζηήκνλαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (επηζηήκνλεο)
 ηαλ θάπνηνο αζρνιείηαη κε κία επηζηήκε, είλαη
επηζηήκνλαο. Οη επηζηήκνλεο ζπνπδάδνπλ πνιιά
ρξόληα.  Οη ηζηνξίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο
θαληάδνληαη απηό πνπ ζα γίλεη ζην κέιινλ ή ζε
άιινπο πιαλήηεο. επηζηήκε ♫ ε-πη-ζηή-κν-λαο
- Λέκε θαη ε επηζηεκόληζζα.

επηζηνιή [ε] νπζηαζηηθό (επηζηνιέο)

 Δπηζηνιή είλαη απηό πνπ γξάθνπκε θαη
ζηέιλνπκε ζε θάπνηνλ κέζα ζ‟ έλαλ θάθειν.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έζηεηιε κία επηζηνιή ζην
δήκαξρν γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηνπο θαθνύο
δξόκνπο ηεο γεηηνληάο ηνπ.  γξάκκα
♫ ε-πη-ζην-ιή

επηζηξέθσ, επηζηξέθνκαη ξήκα (επέζηξεςα, ζα
επηζηξέςσ
 ηαλ επηζηξέθεηο ζ‟ έλα κέξνο, πεγαίλεηο μαλά
ζην ίδην κέξνο.  Ο ζείνο Σάθεο ζα επηζηξέςεη
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--- επηζηξνθή---------------------------------------- επηηπρία
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ζην ζπίηη αξγά ην βξάδπ. Δίρε πάεη ηαμίδη.
 γπξίδσ, μαλαγπξίδσ, γπξλώ
 ηαλ επηζηξέθεηο θάηη ζε θάπνηνλ, δίλεηο πάιη
πίζσ θάηη πνπ είρεο πάξεη.  «Μπνξείο λα κνπ
επηζηξέςεηο ην ζηηιό πνπ ζνπ δάλεηζα;» είπε ν
Κώζηαο ζην Νίθν.  μαλαδίλσ  ηαλ πεξηκέλσ
ηελ επηζηξνθή θάπνηνπ, πεξηκέλσ πόηε ζα
επηζηξέςεη. ♫ ε-πη-ζηξέ-θσ

επηζηξνθή [ε] νπζηαζηηθό (επηζηξνθέο)
 επηζηξέθσ

επηηξαπέδηνο, επηηξαπέδηα, επηηξαπέδην επίζεην
(επηηξαπέδηνη, επηηξαπέδηεο, επηηξαπέδηα)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα αγόξαζε ζηελ Αζελά έλα
επηηξαπέδην παηρλίδη, δειαδή έλα παηρλίδη πνπ
παίδεηαη πάλσ ζην ηξαπέδη.  ηξαπέδη
♫ ε-πη-ηξα-πέ-δη-νο

επηηξέπσ ξήκα (επέηξεςα, ζα επηηξέςσ)
 «Μπνξώ λα βγσ από ηελ ηάμε γηα λα πησ ιίγν
λεξό; Μνπ επηηξέπεηε λα πάσ έμσ γηα πέληε
ιεπηά;» ξώηεζε ε Αζελά ηε δαζθάια ηεο.
 αθήλσ  απαγνξεύσ ♫ ε-πη-ηξέ-πσ

επηηπρεκέλνο, επηηπρεκέλε, επηηπρεκέλν κεηνρή
(επηηπρεκέλνη, επηηπρεκέλεο, επηηπρεκέλα)
 επηηπρία

επηηπρία [ε] νπζηαζηηθό (επηηπρίεο)
 ηαλ θαηαθέξλεηο λα θάλεηο απηό πνπ ζέιεηο,
έρεηο επηηπρία.  Ζ νκάδα ηνπ Κώζηα θαηάθεξε λα
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επηθάλεηα ----------------------------------------- επόκελνο-πάξεη ην πξσηάζιεκα. Ήηαλ κεγάιε επηηπρία.
 Σν έξγν ήηαλ κεγάιε επηηπρία. Άξεζε ζε
πνιινύο.  απνηπρία
 Ζ Αιίθε αγόξαζε έλα δίζθν κε ηηο επηηπρίεο ηεο
ρξνληάο. Με ηα ηξαγνύδηα πνπ αξέζνπλ ζε
πνιινύο.  ρηη  Απηόο πνπ έρεη επηηπρία, είλαη
επηηπρεκέλνο. ♫ ε-πη-ηπ-ρί-α
Γεο πεηπραίλσ

επηθάλεηα [ε] νπζηαζηηθό (επηθάλεηεο)

 Ζ επηθάλεηα ελόο πξάγκαηνο είλαη ε εμσηεξηθή
κεξηά ηνπ, ε κεξηά ηνπ πνπ θαίλεηαη.
 ηαλ βξάδεη ην λεξό, ππάξρνπλ θνπζθάιεο πνπ
ζθάλε ζηελ επηθάλεηά ηνπ.
 ηαλ κεηξάσ ηελ επηθάλεηα ελόο δηακεξίζκαηνο,
κεηξάσ ηελ έθηαζή ηνπ.  βάζνο ♫ ε-πη-θά-λεη-α

επηρεηξεκαηίαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό
(επηρεηξεκαηίεο)  επηρείξεζε

επηρείξεζε [ε] νπζηαζηηθό (επηρεηξήζεηο)

 Ζ επηρείξεζε είλαη έλα κέξνο όπνπ δνπιεύνπλ
πνιινί άλζξσπνη. Σα θαηαζηήκαηα θαη ηα
εξγνζηάζηα είλαη επηρεηξήζεηο.
 Δπηρεηξεκαηίαο είλαη απηόο πνπ έρεη κία δηθή ηνπ
επηρείξεζε. ♫ ε-πη-ρεί-ξε-ζε

επόκελνο, επόκελε, επόκελν επίζεην (επόκελνη,
επόκελεο, επόκελα)
 Ο ζείνο Σάθεο ζα έξζεη ζηελ Αζήλα από ηε
Θεζζαινλίθε κε ην επόκελν ηξέλν. Δίλαη ην ηξέλν
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--- επνρή ----------------------------------------------- εξγαζία

α
β
γ
δ
ε

πνπ ζα έξζεη ακέζσο κεηά.  πξνεγνύκελνο
♫ ε-πό-κε-λνο

επνρή [ε] νπζηαζηηθό (επνρέο)

 Ο ρξόλνο έρεη ηέζζεξηο επνρέο: ηελ άλνημε, ην
θαινθαίξη, ην θζηλόπσξν θαη ην ρεηκώλα.
 «Πνηα είλαη ε θαηάιιειε επνρή γηα θπλήγη;»
δ ξώηεζε ν Κώζηαο ην ζείν Αιέθν.
ε  «Σελ επνρή πνπ πήγαηλα ζρνιείν δνύζα ζηελ
ζ επαξρία» είπε ν θύξηνο Αιέθνο.  θαηξόο
♫ ε-πν-ρή  „νη επνρέο-νη κήλεο-νη κέξεο‟
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επώλπκν [ην] νπζηαζηηθό (επώλπκα)
 Δπώλπκν είλαη ην όλνκα πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ζνπ.  «Θέισ λα κνπ πείηε ην όλνκα
θαη ην επώλπκό ζαο» είπε ν αζηπλνκηθόο ζηνλ
θύξην Γεκήηξε.  επίζεην ♫ ε-πώ-λπ-κν

εξγάδνκαη ξήκα (εξγάζηεθα, ζα εξγαζηώ)
 εξγαζία

εξγαδόκελνο [ν], εξγαδόκελε [ε] νπζηαζηηθό
(εξγαδόκελνη, εξγαδόκελεο)  εξγαζία

εξγαιείν [ην] νπζηαζηηθό (εξγαιεία)

 Δξγαιεία είλαη ηα πξάγκαηα πνπ καο είλαη
ρξήζηκα γηα λα θηηάμνπκε ή λα δηνξζώζνπκε θάηη.
Σν ζθπξί, ην θαηζαβίδη θαη ην πξηόλη είλαη εξγαιεία.
♫ εξ-γα-ιεί-ν  „ηα εξγαιεία‟

εξγαζία [ε] νπζηαζηηθό (εξγαζίεο)

 Δξγαζία είλαη ε δνπιεηά πνπ θάλνπκε γηα λα
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Νη επνρέο – νη κήλεο – νη κέξεο--------------------------

Οη 4 επνρέο ηνπ ρξόλνπ
ην θαινθαίξη ην θζηλόπσξν

ν ρεηκώλαο

ε άλνημε

Οη 12 κήλεο
ηνπ ρξόλνπ

Οη 7 κέξεο
ηεο εβδνκάδαο

Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνύληνο
Ηνύιηνο
Αύγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηώβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

Γεπηέξα
Σξίηε
Σεηάξηε
Πέκπηε
Παξαζθεπή
άββαην
Κπξηαθή
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--- εξγαζηήξην --------------------------------------------έξγν

α
β
γ
δ
ε

θεξδίζνπκε ρξήκαηα.  Ο παηέξαο ηνπ Κώζηα
θεξδίδεη αξθεηά ρξήκαηα από ηελ εξγαζία ηνπ.
 Δξγαζία είλαη απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε κέζα
ζηε κέξα ή κέζα ζε ιίγεο κέξεο.  Ζ Αιίθε έρεη λα
θάλεη κία εξγαζία ζηελ ηζηνξία γηα ηνλ Παξζελώλα.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα εξγάδεηαη αξθεηέο ώξεο θάζε
κέξα ζε κία γλσζηή εθεκεξίδα.
δ  δνπιεύσ Δίλαη εξγαδόκελε ζηελ εθεκεξίδα.
ε Αγαπά ηε δνπιεηά ηεο θη εξγάδεηαη αξθεηέο ώξεο,
ζ είλαη εξγαηηθή. εξγάηεο, έξγν ♫ εξ-γα-ζί-α
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εξγαζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (εξγαζηήξηα)

 Σν εξγαζηήξην είλαη έλα κέξνο κε εξγαιεία ή
άιια πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη κία
εξγαζία.  Ο μάδειθνο ηνπ Νίθνπ ζπνπδάδεη
ρεκηθόο ζηελ Αγγιία θαη δνπιεύεη
θάζε κέξα ζην εξγαζηήξην
ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
 εξγαζία, έξγν ♫ εξ-γα-ζηή-ξη-ν

εξγάηεο [ν], εξγάηξηα [ε] νπζηαζηηθό (εξγάηεο,
εξγάηξηεο)
 Δξγάηεο είλαη θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη κε
ηα ρέξηα ηνπ.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε
ήηαλ εξγάηξηα ζ‟ έλα εξγνζηάζην παηρληδηώλ.
 εξγαζία, εξγάδνκαη, έξγν ♫ εξ-γά-ηεο

εξγαηηθόο, εξγαηηθή, εξγαηηθό επίζεην (εξγαηηθνί,
εξγαηηθέο, εξγαηηθά)  εξγαζία

έξγν [ην] νπζηαζηηθό (έξγα)

 Έξγν είλαη θάηη πνπ έρνπκε θηηάμεη ή ε δνπιεηά
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εξγνζηαζηάξρεο ----------------------------------- εξεκηά-πνπ πξέπεη λα θάλνπκε.  «Οη πίλαθεο απηνί είλαη
έξγα ηεο Καηεξίλαο» είπε ν ζείνο ηακάηεο. «Σν
έξγν ηνπ θαιιηηέρλε είλαη δύζθνιν».
 Έξγν είλαη κία ηαηλία ζηελ ηειεόξαζε ή ην ζηλεκά
ή κία παξάζηαζε ζην ζέαηξν.  Ζ ζεία Καηεξίλα
είδε έλα σξαίν έξγν ζην ζηλεκά.  Οη θαιιηηέρλεο
θηηάρλνπλ έξγα ηέρλεο. Έλαο πίλαθαο, έλα γιππηό
θη έλα ζρέδην είλαη έξγα ηέρλεο.
εξγαζία, εξγνζηάζην ♫ έξ-γν

εξγνζηαζηάξρεο [ν], [ε] (εξγνζηαζηάξρεο)
 εξγνζηάζην

εξγνζηάζην [ην] νπζηαζηηθό (εξγνζηάζηα)

 Σν εξγνζηάζην είλαη έλα θηίξην όπνπ δνπιεύνπλ
πνιινί άλζξσπνη ζε κεραλέο θαη θηηάρλνπλ
απηνθίλεηα, ηξόθηκα ή άιια πξάγκαηα.  Ο ζείνο
ηνπ Νίθνπ δνπιεύεη ζηε Γεξκαλία ζ‟ έλα
εξγνζηάζην απηνθηλήησλ.
 Δξγνζηαζηάξρεο είλαη απηόο πνπ έρεη
δηθό ηνπ εξγνζηάζην. έξγν, εξγάηεο,
εξγαζία ♫ εξ-γν-ζηά-ζη-ν

εξείπην [ην] νπζηαζηηθό (εξείπηα)
 ηαλ έλα ζπίηη γθξεκίδεηαη, κέλνπλ
ηα εξείπηά ηνπ.  Σα παηδηά έπαηδαλ
ζηα εξείπηα ηνπ ζπηηηνύ πνπ έπεζε
από ην ζεηζκό. ♫ ε-ξεί-πη-ν

εξεκηά [ε] νπζηαζηηθό (εξεκηέο)

 ην δάζνο είρε εξεκηά. Γελ ππήξρε θαλέλαο.
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------------------------------------------------------- ηα εξγαιεία
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θαηζαβίδη
ηαλάιηα
ηξππάλη
ηζεθνύξη
ςαιίδη

πξηόλη

ηζνπγθξάλα
θαξθηά

θηπάξη

ηζάπα
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έξεκνο ----------------------------------------------- έξρνκαη-Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα θνβόηαλ λα πξνρσξήζεη. «Ση
θάλεηο κόλε ζνπ ζ‟ απηή ηελ εξεκηά;» ηε ξώηεζε ν
θαθόο ιύθνο.  έξεκνο ♫ ε-ξε-κηά

έξεκνο [ε] νπζηαζηηθό (έξεκνη)
 Ζ έξεκνο είλαη έλα κέξνο κε
άκκν όπνπ δελ ππάξρεη λεξό
θαη δε θπηξώλεη ζρεδόλ ηίπνηα.
 εξεκηά ♫ έ-ξε-κνο

έξεκνο, έξεκε, έξεκν επίζεην (έξεκνη, έξεκεο,

έξεκα)
 ‟ έλα έξεκν κέξνο δελ ππάξρεη θαλέλαο.
 Ζ ζεία Έιιε ράζεθε ρζεο βξάδπ ζηελ Αζήλα. Οη
δξόκνη ήηαλ έξεκνη θη άξρηζε λα θνβάηαη.
 εξεκηά ♫ έ-ξε-κνο

εξπεηό [ην] νπζηαζηηθό (εξπεηά)

 Σα εξπεηά είλαη δώα πνπ έρνπλ καθξύ ζώκα
ζθεπαζκέλν κε ιέπηα θη έξπνπλ, δειαδή ζέξλνληαη
κε ηελ θνηιηά. Σα θίδηα θαη νη θξνθόδεηινη είλαη
εξπεηά. ♫ εξ-πε-ηό

έξρνκαη ξήκα (ήξζα, ζα έξζσ)

 Ο ζείνο Σάθεο ήξζε ρζεο ζηελ Αζήλα από ην
Παξίζη. Ήξζε αξγά ην βξάδπ.  θεύγσ
 «Έξρεηαη βξνρή. ε ιίγν ζα βξέμεη» είπε ν
Κώζηαο.
 «Μακά, ην παληειόλη κνύ έξρεηαη θνληό.
Φήισζα!» είπε ν Κώζηαο. ♫ έξ-ρν-καη
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--- έξσηαο ---------------------------------------- εζσηεξηθόο
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έξσηαο [ν] νπζηαζηηθό (έξσηεο)  εξσηεύνκαη
εξσηεύνκαη ξήκα (εξσηεύηεθα, ζα εξσηεπηώ)
 Ζ Υηνλάηε θαη ν πξίγθηπαο είλαη
εξσηεπκέλνη. Δξσηεύηεθαλ ν έλαο
ηνλ άιιν. Ο έξσηάο ηνπο είλαη
δπλαηόο. ♫ ε-ξσ-ηεύ-ν-καη

εξώηεζε [ε] νπζηαζηηθό (εξσηήζεηο)  ξσηώ
εζηηαηόξην [ην] νπζηαζηηθό (εζηηαηόξηα)

 Σν εζηηαηόξην είλαη έλα κέξνο πνπ θηηάρλεη θαη
ζεξβίξεη θαγεηά ζηνπο αλζξώπνπο πνπ πεγαίλνπλ
εθεί γηα λα θάλε.  ξεζηνξάλ ♫ ε-ζηη-α-ηό-ξη-ν

εζώξνπρν [ην] νπζηαζηηθό (εζώξνπρα)

 Σα εζώξνπρα είλαη ηα ξνύρα πνπ θνξάκε θάησ
από η‟ άιια ξνύρα. Σα ζιηπ θαη ηα θαλειάθηα είλαη
εζώξνπρα.  ξνύρν ♫ ε-ζώ-ξνπ-ρν

εζσηεξηθό [ην] νπζηαζηηθό (εζσηεξηθά)

 Σν εζσηεξηθό είλαη ε ρώξα πνπ δεηο.
 Ο ζείνο Σάθεο ηαμηδεύεη ζην εζσηεξηθό θαη ζην
εμσηεξηθό.  εμσηεξηθό
 «ην εζσηεξηθό ηνπ δηακεξίζκαηόο καο
ππάξρνπλ ηέζζεξα δσκάηηα, ελώ έμσ από απηό
ππάξρεη κία βεξάληα» είπε ε Αζελά. Μέζα ζην
δηακέξηζκα ππάξρνπλ ηέζζεξα δσκάηηα.
 εζσηεξηθόο ♫ ε-ζσ-ηε-ξη-θό

εζσηεξηθόο, εζσηεξηθή, εζσηεξηθό επίζεην
(εζσηεξηθνί, εζσηεξηθέο, εζσηεξηθά)
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εηαηξεία -------------------------------------------- εηνηκάδσ- Ο παηέξαο ηνπ Κώζηα βάδεη ην πνξηνθόιη ηνπ
ζηελ εζσηεξηθή ηζέπε ηνπ παιηνύ ηνπ, δειαδή
ζηελ ηζέπε πνπ είλαη από ηε κέζα κεξηά ηνπ
παιηνύ.
 Οη εζσηεξηθέο εηδήζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηε ρώξα καο θη όρη κε άιιεο ρώξεο.
 εμσηεξηθόο ♫ ε-ζσ-ηε-ξη-θόο

α
β
γ
δ
ε

δ
εηαηξεία [ε] νπζηαζηηθό (εηαηξείεο)
ε
 Δηαηξεία είλαη κία επηρείξεζε, δειαδή έλα κέξνο
ζ
όπνπ δνπιεύνπλ πνιινί άλζξσπνη.  Ζ θίιε ηεο
η
θπξίαο Μαξγαξίηαο δνπιεύεη ζε κία δηαθεκηζηηθή
θ
εηαηξεία.  επηρείξεζε ♫ ε-ηαη-ξεί-α
ι
εηήζηνο, εηήζηα, εηήζην επίζεην (εηήζηνη, εηήζηεο,
κ
εηήζηα)  έηνο
λ
εηηθέηα [ε] νπζηαζηηθό (εηηθέηεο)
μ
 Ζ Αζελά θόιιεζε κία εηηθέηα ζην
ν
ηεηξάδηό ηεο. Πάλσ ζηελ εηηθέηα έγξαςε
π
ην όλνκα θαη ηελ ηάμε ηεο. ♫ ε-ηη-θέ-ηα
ξ
εηνηκάδσ, εηνηκάδνκαη ξήκα (εηνίκαζα, ζα
ζ
εηνηκάζσ)
η
 Ζ κακά εηνίκαζε ην θαγεηό γηα ηελ νηθνγέλεηα.
Έθαλε όια απηά πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα είλαη έηνηκν π
ην θαγεηό.
θ
 Ο γπκλαζηήο εηνίκαζε ηελ νκάδα γηα ηνπο
ρ
αγώλεο. Δίπε θαη δίδαμε ζηνπο παίθηεο απηά πνπ
ρξεηάδνληαλ γηα λα είλαη έηνηκνη.
ς
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα εηνηκαδόηαλ από θαηξό γηα ην
σ
ηαμίδη ηεο ζην Παξίζη. Έθαλε πξάγκαηα πνπ έπξεπε
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--- εηνηκαζία ------------------------------------ επαηζζεζία
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λα γίλνπλ γηα ην ηαμίδη.
 Δλώ ν Κώζηαο εηνηκαδόηαλ λα θύγεη, ρηύπεζε ην
ηειέθσλν. Λίγν πξηλ θύγεη ν Κώζηαο, ρηύπεζε ην
ηειέθσλν.  ηαλ εηνηκάδσ θάηη, θάλσ εηνηκαζία
ή εηνηκαζίεο. έηνηκνο ♫ ε-ηνη-κά-δσ

εηνηκαζία [ε] νπζηαζηηθό (εηνηκαζίεο)
-> εηνηκάδσ

έηνηκνο, έηνηκε, έηνηκν επίζεην (έηνηκνη, έηνηκεο,

έηνηκα)
 ηαλ θάηη είλαη έηνηκν, κπνξνύκε λα ην έρνπκε ή
λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ακέζσο.  «Διάηε παηδηά,
ην θαγεηό είλαη έηνηκν» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 ηαλ θάπνηνο είλαη έηνηκνο γηα θάηη ή γηα λα θάλεη
θάηη, κπνξεί ή ζέιεη λα ην θάλεη ακέζσο.
 Ο Κώζηαο θαη νη θίινη ηνπ ήηαλ έηνηκνη γηα ηελ
εθδξνκή.
 Σν έηνηκν θαγεηό είλαη θαγεηό πνπ αγνξάδνπκε
από θάπνην θαηάζηεκα.  εηνηκάδσ ♫ έ-ηνη-κνο

έηνο [ην] νπζηαζηηθό (έηε)

 Έηνο είλαη νη 365 κέξεο πνπ θάλεη ε γε λα γπξίζεη
γύξσ από ηνλ ήιην.  ρξόλνο  Δηήζηα γηνξηή
είλαη ε γηνξηή πνπ γίλεηαη θάζε έηνο. ♫ έ-ηνο

επαηζζεζία [ε] νπζηαζηηθό (επαηζζεζίεο)
 επαίζζεηνο

Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Θώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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επαίζζεηνο ---------------------------------------- επθαηξία--

επαίζζεηνο, επαίζζεηε, επαίζζεην επίζεην

(επαίζζεηνη, επαίζζεηεο, επαίζζεηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη επαίζζεηνο, ζπγθηλείηαη
εύθνια θη ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο άιινπο.  Ζ ζεία
Έιιε είλαη πνιύ επαίζζεηε. Λππάηαη πνιύ, όηαλ
βιέπεη θάπνηνλ λα θιαίεη.  αλαίζζεηνο
 ηαλ θάηη είλαη επαίζζεην, παζαίλεη εύθνια θάηη.
 Σα δόληηα ηεο ζείαο ηνπ θπξίνπ Μηράιε είλαη πνιύ
επαίζζεηα ζην θξύν λεξό, πνλάλε.  ηαλ θάπνηνο
είλαη επαίζζεηνο, έρεη επαηζζεζία. ♫ επ-αί-ζζε-ηνο

α
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η
επγέλεηα [ε] νπζηαζηηθό (επγέλεηεο)  επγεληθόο
θ
επγεληθόο, επγεληθή επγεληθό επίζεην (επγεληθνί, ι
επγεληθέο, επγεληθά)
κ
 ηαλ θάπνηνο είλαη επγεληθόο, θέξεηαη θαιά
λ
ζηνπο αλζξώπνπο, δε καιώλεη εύθνια καδί ηνπο,
δελ ηνπο θάλεη θαθό. Οη πξάμεηο ηνπ είλαη επγεληθέο. μ
 «Ση επγεληθό παηδί πνπ είλαη ν Ίγθιη! Μνπ έδσζε ν
ηε ζέζε ηνπ ζην ιεσθνξείν» είπε ε θπξία
π
Μαξγαξίηα.  αγελήο  ηαλ θάπνηνο είλαη
ξ
επγεληθόο, έρεη επγέλεηα.  αγέλεηα Φέξεηαη
επγεληθά. ♫ επ-γε-λη-θόο
ζ
η
επθαηξία [ε] νπζηαζηηθό (επθαηξίεο)
π
 ηαλ έρεηο επθαηξία λα θάλεηο θάηη, ηόηε κπνξείο
λα ην θάλεηο, ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα θ
λα ην θάλεηο.  Σελ Πέκπηε ην ζρνιείν ήηαλ
ρ
θιεηζηό θη έηζη ν Κώζηαο είρε ηελ επθαηξία λα παίμεη
ς
όιε ηε κέξα πνδόζθαηξν.
 Δπθαηξία είλαη θάηη πνπ κπνξνύκε λ‟ αγνξάζνπκε σ
πνιύ θηελά.
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--- επθνιία ------------------------------------ επηπρηζκέλνο
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 «Απηό ην παιηό είλαη επθαηξία. Θα ην αγνξάζσ»,
είπε ε ζεία Καηεξίλα. ♫ επ-θαη-ξί-α

επθνιία [ε] νπζηαζηηθό (επθνιίεο)  εύθνινο
εύθνινο, εύθνιε, εύθνιν επίζεην (εύθνινη,

εύθνιεο, εύθνια)
 ηαλ θάηη είλαη εύθνιν, δε ρξεηάδεηαη λα
πξνζπαζήζεηο ή λα θνπξαζηείο πνιύ γη‟ απηό.
 Ζ εξώηεζε ηεο δαζθάιαο ήηαλ πνιύ εύθνιε. Ζ
Αζελά απάληεζε ακέζσο.  ηαλ θάηη γίλεηαη
ρσξίο πξνζπάζεηα, γίλεηαη εύθνια, κε επθνιία.
 δύζθνινο ♫ εύ-θν-ινο

επξώ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν επξώ είλαη ην λόκηζκα πνιιώλ ρσξώλ ηεο
Δπξώπεο, όπσο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο
Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Σν επξώ ρξεζηκνπνηείηαη
από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002. ♫ επ-ξώ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

επηπρία [ε] νπζηαζηηθό  επηπρηζκέλνο
επηπρηζκέλνο, επηπρηζκέλε, επηπρηζκέλν κεηνρή

(επηπρηζκέλνη, επηπρηζκέλεο, επηπρηζκέλα)
 ηαλ είζαη επηπρηζκέλνο, ληώζεηο σξαία, γηαηί
έρεη ζπκβεί θάηη θαιό ή γηαηί όια γίλνληαη όπσο ηα
ζέιεηο.  «Ση επηπρηζκέλε πνπ είκαη ζην ζπίηη
ζαο!» είπε ε Υηνλάηε ζηνπο επηά λάλνπο.  ηαλ
είζαη επηπρηζκέλνο, ληώζεηο επηπρία.  ραξνύκελνο
 δπζηπρηζκέλνο ♫ επ-ηπ-ρη-ζκέ-λνο
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επραξηζηηέκαη --------------------------------- επραξηζηώ--

α
β
επραξηζηεζώ)
γ
 ηαλ επραξηζηηέζαη κε θάηη ή είζαη
επραξηζηεκέλνο κε θάηη, ληώζεηο σξαία, γηαηί έρεη
δ
γίλεη θάηη θαιό ή θάλεηο θάηη πνπ ζνπ αξέζεη.  Ζ
Αζελά επραξηζηήζεθε πνιύ κε ηα λέα. Δίρε βξεζεί ε ε
Ρνδαιία.  ραίξνκαη, ηθαλνπνηνύκαη  ιππάκαη,
δ
ζηελνρσξηέκαη  Ήηαλ επραξηζηεκέλε.
ε
 ιππεκέλε, ζηελνρσξεκέλε, δπζαξεζηεκέλε
ζ
επράξηζηνο ♫ επ-ρα-ξη-ζηηέ-καη
η
επράξηζηνο, επράξηζηε, επράξηζην επίζεην
θ
(επράξηζηνη, επράξηζηεο, επράξηζηα)
ι
 ηαλ θάηη είλαη επράξηζην, καο δίλεη ραξά.
κ
 ήκεξα ν Κώζηαο είρε επράξηζηα λέα. Ζ νκάδα
ηνπ λίθεζε.  δπζάξεζηνο  επραξηζηώ,
λ
επραξηζηηέκαη ♫ επ-ρά-ξη-ζηνο
μ
ν
επραξηζηώ ξήκα (επραξίζηεζα, ζα
επραξηζηήζσ)
π
 ηαλ επραξηζηείο θάπνηνλ, ηνπ ιεο όηη ραίξεζαη
ξ
πνπ ζνπ έθαλε θάηη θαιό.  Ζ Αζελά επραξίζηεζε
ζ
ην Νίθν γηα ην δώξν πνπ ηεο έδσζε.
 ηαλ θάηη ζ‟ επραξηζηεί, ζε θάλεη λα ληώζεηο
η
θαιά.  «Μ‟ επραξηζηεί λα βιέπσ αζηπλνκηθά
π
έξγα ζηελ ηειεόξαζε» είπε ν θύξηνο Γεκήηξεο.
θ
 δπζαξεζηώ  επράξηζηνο, επραξηζηηέκαη
ρ
♫ επ-ρα-ξη-ζηώ
ς
- Δίκαη ην αληίζεην ηνπ δπζάξεζηνο. Ση είκαη;
σ
……………………………………

επραξηζηηέκαη ξήκα (επραξηζηήζεθα, ζα
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--- επρή ------------------------------------------------εθηάιηεο
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επρή [ε] νπζηαζηηθό (επρέο)

 ηαλ θάλεηο κία επρή, ιεο θάηη πνπ ζέιεηο πνιύ
λα γίλεη.  Ζ Αζελά έθαλε κία επρή.  Δπρήζεθε
λα βξεζεί ε Ρνδαιία. ♫ επ-ρή

εύρνκαη ξήκα (επρήζεθα, ζα επρεζώ)  επρή
εθεύξεζε [ε] νπζηαζηηθό (εθεπξέζεηο)

 ηαλ θάλσ κία εθεύξεζε, θηηάρλσ γηα πξώηε
θνξά θάηη πνπ δελ ππήξρε πξηλ.  «Σν ηειέθσλν
είλαη εθεύξεζε ηνπ Γθξάρακ Μπει» είπε ε
δαζθάια.  Δθεπξέηεο είλαη απηόο πνπ θάλεη
εθεπξέζεηο. ♫ ε-θεύ-ξε-ζε

εθεπξέηεο [ν], εθεπξέηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(εθεπξέηεο, εθεπξέηξηεο)  εθεύξεζε_

έθεβνο [ν], έθεβε [ε] νπζηαζηηθό» (έθεβνη,

έθεβεο)
 Έθεβνο είλαη θάπνηνο κεηαμύ 12 θαη 18 ρξνλώλ.
♫ έ-θε-βνο

εθεκεξίδα [ε] νπζηαζηηθό (εθεκεξίδεο)

 ηελ εθεκεξίδα δηαβάδνπκε θάζε κέξα ηη
ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα είλαη
δεκνζηνγξάθνο θαη θάζε κέξα δηαβάδεη
πνιιέο εθεκεξίδεο γηα ηε δνπιεηά ηεο.
♫ ε-θε-κε-ξί-δα

εθηάιηεο [ν] νπζηαζηηθό (εθηάιηεο)
 Δθηάιηεο είλαη έλα θαθό όλεηξν.
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ερζξηθόο ---------------------------------------------- ερζξόο- Υζεο ε Αζελά έβιεπε εθηάιηεο θαη μύπλεζε
ηξνκαγκέλε. ♫ ε-θη-άι-ηεο

ερζξηθόο, ερζξηθή, ερζξηθό επίζεην (ερζξηθνί,
ερζξηθέο, ερζξηθά)  ερζξόο

ερζξόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (ερζξνί)

 Ο θύξηνο Γεκήηξεο δελ είρε ερζξνύο. Γελ
ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ήζειαλ λα ηνπ θάλνπλ
θαθό.
 ηνλ πόιεκν ερζξνί είλαη απηνί πνπ πνιεκνύλ
ελαληίνλ καο.  θίινο  ηαλ θάηη είλαη ερζξηθό,
έξρεηαη από ηνλ ερζξό καο, δελ είλαη θηιηθό.
♫ ε-ρζξόο
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ονδαιία πνπ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ,
θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη,
ρνξνπεδώ
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--- δαβνιηά -----------------------------------------------δαιίδσ

α
β
γ
δ
ε δαβνιηά [ε] νπζηαζηηθό (δαβνιηέο)
 «Γελ παίδσ άιιν καδί ζνπ, Νίθν» είπε ε Αζελά.
δ «Κάλεηο ζπλέρεηα δαβνιηέο». Πξνζπαζείο λα κε

Εδ
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π
ξ
ζ
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π
θ
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ς
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μεγειάζεηο ρσξίο λ‟ αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο ηνπ
παηρληδηνύ.  ηαλ θάπνηνο θάλεη δαβνιηέο, είλαη
δαβνιηάξεο. ♫ δα-βν-ιηά

δαβνιηάξεο, δαβνιηάξα, δαβνιηάξηθν επίζεην
(δαβνιηάξεδεο, δαβνιηάξεο, δαβνιηάξηθα)
 δαβνιηά

δαθέηα [ε] νπζηαζηηθό (δαθέηεο)

 Ζ Αζελά θνύκπσζε ηε δαθέηα ηεο θαη
βγήθε έμσ λα παίμεη. ♫ δα-θέ-ηα

δαιάδα [ε] νπζηαζηηθό (δαιάδεο)

 Ζ δαζθάια ηεο Αζελάο ππνθέξεη από δαιάδεο.
Εαιίδεηαη ζπρλά.  δάιε, δαιίδνκαη ♫ δα-ιά-δα

δάιε [ε] νπζηαζηηθό
 Ζ Αζελά αλέβεθε πνιύ ςειά θαη ηελ έπηαζε
δάιε. Εαιίζηεθε. Έλησζε πσο έραζε ηελ ηζνξξνπία
ηεο.  δαιάδα, δαιίδνκαη ♫ δά-ιε

δαιίδσ, δαιίδνκαη ξήκα (δάιηζα, ζα δαιίζσ)

 ηαλ θάηη ζε δαιίδεη, ζε θάλεη λα κε ληώζεηο θαιά.
 «Θεία, κηιάο πνιιή ώξα θαη κε δάιηζεο» είπε
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δακπόλ ----------------------------------------------- δαξώλσ--

α
β
γ
δ
ε
δακπόλ [ην] νπζηαζηηθό
δ
 Σν δακπόλ είλαη ρνηξηλό θξέαο πνπ ην θόβνπκε ζε
ιεπηέο θέηεο θαη ην ηξώκε ζπλήζσο θξύν.
ε
♫ δα-κπόλ
ζ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
η
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
θ
δάπηγθ [ην] νπζηαζηηθό
ι
 ηαλ βιέπεηο ηειεόξαζε θαη θάλεηο δάπηγθ,
κ
αιιάδεηο ζπλέρεηα θαλάιηα κε ην ηειεθνληξόι.
♫ δά-πηγθ
λ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
μ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ν
δάξα [ε] νπζηαζηηθό (δάξεο)  δαξώλσ
π
ξ
δάξη [ην] νπζηαζηηθό (δάξηα)
ζ
 Ζ Αζελά έξημε ηα δάξηα.
Δίλαη κηθξνί θύβνη πνπ έρνπλ από 1 κέρξη 6 ηειείεο
η
ζε θάζε πιεπξά ηνπο. Πνιιά παηρλίδηα παίδνληαη κε π
δάξηα. Έλα από απηά είλαη ην ηάβιη. ♫ δά-ξη
θ
δαξώλσ ξήκα (δάξσζα, ζα δαξώζσ)
ρ
 ηαλ θάηη δαξώλεη, ηζαιαθώλεηαη, δε θαίλεηαη
ς
ζηδεξσκέλν ή ηελησκέλν.  «Πώο δάξσζε έηζη ε
σ
θνύζηα ζνπ, Μαξγαξίηα; Έρεη πνιιέο δάξεο.
ν θύξηνο Μηράιεο.
 ηαλ δαιίδεζαη, δε ληώζεηο θαιά θαη λνκίδεηο όηη
θνληεύεηο λα πέζεηο θάησ.  Ζ Αζελά δαιίζηεθε
ζην ηαμίδη, επεηδή είρε θαθό θαηξό θαη ην πινίν
θνπληόηαλ πάλσ θάησ.  δαιάδα, δάιε ♫ δα-ιί-δσ
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--- δάραξε --------------------------------------------------- δειέ

α
β
γ
δ
ε
δ

ηδέξσζέ ηελ, πξηλ βγεηο έμσ» είπε ε ζεία Έιιε.
 ηαλ δαξώλεηο, καδεύεζαη ζε κία γσληά θαη
πηάλεηο ιηγόηεξν ρώξν, επεηδή ληώζεηο θόβν,
ληξνπή ή θξύν.  Ο Κώζηαο είδε ηε δεκηά πνπ
έθαλε θαη δάξσζε από ληξνπή.  δάξα ♫ δα-ξώ-λσ

δάραξε [ε] νπζηαζηηθό (δάραξεο)

 Ζ δάραξε δίλεη γιπθηά θη επράξηζηε γεύζε ζ‟ απηά
ε πνπ ηξώκε θαη πίλνπκε.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
ζ πάληα βάδεη ιίγε δάραξε ζηνλ θαθέ ηεο.
 δαραξνπιάζηεο, δαραξνπιαζηείν ♫ δά-ρα-ξε

η
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δαραξνπιαζηείν [ην] νπζηαζηηθό
(δαραξνπιαζηεία)  δαραξνπιάζηεο

δαραξνπιάζηεο [ν], δαραξνπιάζηηζζα [ε]

νπζηαζηηθό (δαραξνπιάζηεο, δαραξνπιάζηηζζεο)
 Ο δαραξνπιάζηεο θηηάρλεη θαη πνπιάεη γιπθά.
Σν θαηάζηεκα ηνπ δαραξνπιάζηε
ην ιέκε δαραξνπιαζηείν.  δάραξε
♫ δα-ρα-ξν-πιά-ζηεο

δέβξα [ε] νπζηαζηηθό (δέβξεο)

 Ζ δέβξα είλαη έλα δών πνπ κνηάδεη κε άινγν θη
έρεη άζπξεο θαη καύξεο ξίγεο ζην ζώκα ηνπ.
♫ δέ-βξα  „ηα δώα‟

δειέ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν δειέ είλαη έλα γιπθό πνπ ην θηηάρλνπκε κε
Μέζα ζην όλνκά κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
δάραξε. Ση είκαη; …………………………………………
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δεκαηίδσ -------------------------------------------------δέζηε-ρπκό θξνύησλ.
 Ζ Αιίθε βάδεη δειέ ζηα καιιηά ηεο γηα λα κε
ραιάεη ην ρηέληζκά ηεο. ♫ δε-ιέ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

δεκαηίδσ θαη δεκαηώ/ δεκαηάσ, δεκαηίδνκαη/

α
β
γ
δ
ε
δ

δεκαηηέκαη ξήκα (δεκάηηζα, ζα δεκαηίζσ)
 ηαλ θάηη ζε δεκαηίδεη, ζε θαίεη.  Σελ ώξα πνπ ε
ε θπξία Μαξγαξίηα ηεγάληδε ςάξηα, πεηάρηεθε ιάδη
ζ
από ην ηεγάλη θαη ηεο δεκάηηζε ην ρέξη.
 ηαλ θάηη δεκαηάεη, είλαη πνιύ δεζηό.  «Κώζηα, η
κελ κπεηο ζηε κπαληέξα αθόκα. Σν λεξό δεκαηάεη!» θ
 θαίσ
ι
 ηαλ δεκαηάο, είζαη πάξα πνιύ δεζηόο από ηνλ
κ
ππξεηό.  ηαλ θάηη είλαη δεκαηηζηό, είλαη πνιύ
λ
δεζηό. ♫ δε-κα-ηί-δσ

μ
δεκαηηζηόο, δεκαηηζηή, δεκαηηζηό επίζεην
ν
(δεκαηηζηνί, δεκαηηζηέο, δεκαηηζηά)  δεκαηίδσ
π
δεζηαίλσ, δεζηαίλνκαη ξήκα (δέζηαλα, ζα
ξ
δεζηάλσ)
ζ
 ηαλ δεζηαίλεηο θάηη, ην θάλεηο δεζηό.  Ζ θπξία
η
Μαξγαξίηα δέζηαλε ην θαγεηό ζην θνύξλν.
π
 ηαλ δεζηαίλεζαη, ληώζεηο δέζηε.  ζεξκαίλσ
 θξπώλσ, ςπρξαίλσ  δεζηόο, δέζηε ♫ δε-ζηαί-λσ θ
ρ
δέζηε [ε] νπζηαζηηθό (δέζηεο)
ς
 ην ζπίηη ησλ επηά λάλσλ έθαλε δέζηε, γηαηί
έθαηγαλ μύια ζην ηδάθη. Σν ζπίηη ήηαλ δεζηό θαη ζηε σ
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--- δεζηόο -------------------------------------------------- δεκηά
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Υηνλάηε άξεζε λα θάζεηαη ζην ηδάθη θαη λα
δεζηαίλεηαη.
 θξύν, ςύρξα  δεζηόο, δεζηαίλσ ♫ δέ-ζηε
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δεπγάξη [ην] νπζηαζηηθό (δεπγάξηα)

δεζηόο, δεζηή, δεζηό επίζεην

(δεζηνί, δεζηέο, δεζηά)
 «Πξόζερε, Κώζηα! Ζ ζνύπα είλαη δεζηή. Θα
θαείο!» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.  ζεξκόο, θαπηόο
ε  θξύνο, ςπρξόο  δέζηε, δεζηαίλσ ♫ δε-ζηόο
 Εεπγάξη είλαη έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα πνπ
αγαπηνύληαη.  Πάλσ από ην δηακέξηζκα ηνπ
θπξίνπ Γηάλλε κέλεη έλα δεπγάξη.
 Εεπγάξη είλαη δύν πξάγκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ θαη
ην έλα ζπκπιεξώλεη ην άιιν.  Ο θύξηνο Γηάλλεο
αγόξαζε έλα δεπγάξη γπαιηά ειίνπ γηα ηελ Αζελά θη
έλα δεπγάξη παπνύηζηα γηα ηνλ Κώζηα. ♫ δεπ-γά-ξη

δειεύσ ξήκα (δήιεςα, ζα δειέςσ)

 ηαλ δειεύεηο, ζέιεηο λα έρεηο απηό πνπ έρεη
θάπνηνο άιινο.  Ζ θαθηά βαζίιηζζα δειεύεη ηε
Υηνλάηε, γηαηί είλαη όκνξθε. Εειεύεη ηελ νκνξθηά
ηεο.  ηαλ δειεύεηο, ληώζεηο δήιηα, είζαη
δειηάξεο. ♫ δε-ιεύ-σ

δήιηα [ε] νπζηαζηηθό (δήιηεο)  δειεύσ
δειηάξεο, δειηάξα, δειηάξηθν επίζεην

(δειηάξεδεο, δειηάξεο, δειηάξηθα) δειεύσ

δεκηά [ε] νπζηαζηηθό (δεκηέο)
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δεηηαλεύσ ----------------------------------------------- δήησ- ηαλ θάλεηο δεκηά, ραιάο ή ζπαο θάηη.  ιν
δεκηέο είλαη ζήκεξα ν Κώζηαο. Έζπαζε έλα πνηήξη
θη έλα πηάην. ♫ δε-κηά

δεηηαλεύσ ξήκα (δεηηάλεςα, ζα δεηηαλέςσ)
 Καζώο πεξπαηνύζε ζην πεδνδξόκην, ε Αζελά
είδε ζηε γσλία κία γηαγηά λα δεηηαλεύεη.
Παξαθαινύζε ηνπο άιινπο λα ηε ιππεζνύλ θαη λα
ηεο δώζνπλ ρξήκαηα.  Ο δεηηάλνο είλαη απηόο
πνπ δεηηαλεύεη. ♫ δε-ηηα-λεύ-σ

δεηηάλνο [ν], δεηηάλα [ε] νπζηαζηηθό (δεηηάλνη,
δεηηάλεο)  δεηηαλεύσ

δεηώ θαη δεηάσ, δεηηέκαη / δεηνύκαη ξήκα (δήηεζα,
ζα δεηήζσ)
 ηαλ δεηάο θάηη, ιεο απηό πνπ ζέιεηο λα έρεηο.
 Γηα ηα γελέζιηά ηνπ ν Κώζηαο δήηεζε από ηνλ
θύξην Γηάλλε έλα παηρλίδη κε θάζηξα θαη ηππόηεο.
 Ζ αζηπλνκία δεηά απηόλ πνπ έθιεςε ρξήκαηα
από ην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε. Σνλ ςάρλεη.
 αλαδεηώ
 ηαλ δεηάο από θάπνηνλ λα θάλεη θάηη, ηόηε ηνπ
ιεο ηη ζέιεηο λα θάλεη.
 Ζ δαζθάια δήηεζε από ηελ Αζελά λα
δσγξαθίζεη έλα ηεηξάγσλν ζηνλ πίλαθα. ♫ δε-ηώ

δήησ επηθώλεκα

 Λέκε δήησ, όηαλ είκαζηε ελζνπζηαζκέλνη κε θάηη.
 «Εήησ! Κέξδηζε ε νκάδα καο!» θώλαμε ν
Κώζηαο. ♫ δή-ησ
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--- δηγθ δαγθ ------------------------------------- δνπδνπλίδσ
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δηγθ δαγθ επίξξεκα
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 Σν δηδάλην είλαη ρόξην πνπ θπηξώλεη κόλν ηνπ
αλάκεζα ζ‟ άιια θπηά θαη ηα εκπνδίδεη λα
κεγαιώζνπλ.  Ο θύξηνο Αιέθνο θαζάξηδε όιν ην
απόγεπκα ηνλ θήπν από ηα δηδάληα.
 Εηδάλην ιέκε θη έλα δσεξό παηδί πνπ θάλεη
αηαμίεο. ♫ δη-δά-λη-ν

 Ζ αζηξαπή θάλεη δηγθ δαγθ ζηνλ νπξαλό.
ρεκαηίδεη γσλίεο δεμηά θη αξηζηεξά.
♫ δηγθ-δαγθ

Έλαο δξόκνο πνπ θάλεη δηγθ δαγθ.

δηδάλην [ην] νπζηαζηηθό (δηδάληα)

δόξη [ην] νπζηαζηηθό (δόξηα)

 ηαλ θάλεηο θάηη κε ην δόξη, ην θάλεηο, επεηδή ζ‟
αλαγθάδεη θάπνηνο λα ην θάλεηο ρσξίο λα ην ζέιεηο.
♫ δό-ξη

δνύγθια [ε] νπζηαζηηθό (δνύγθιεο)

 Ζ δνύγθια είλαη έλα πνιύ δεζηό θαη πγξό δάζνο
κε ππθλά ςειά ρόξηα. ηε δνύγθια δνπλ πνιιά
άγξηα δώα. ♫ δνύ-γθια

δνπδνύλη [ην] νπζηαζηηθό (δνπδνύληα)

 Σν δνπδνύλη είλαη έλα κηθξό έληνκν.  ηαλ ην
δνπδνύλη πεηάεη, θάλεη έλα δηθό ηνπ ζόξπβν.
Ενπδνπλίδεη. ♫ δνπ-δνύ-λη

δνπδνπλίδσ ξήκα (δνπδνύληζα, ζα δνπδνπλίζσ)
 δνπδνύλη
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δνπιώ --------------------------------------------------- δπγίδσ--

δνπιώ θαη δνπιάσ, δνπιηέκαη ξήκα (δνύιεμα, ζα
δνπιήμσ)
 ηαλ δνπιάο θάηη, ην παηάο δπλαηά κε
ηα ρέξηα ζνπ.  «ηακάηα λα δνπιάο
ηελ νδνληόθξεκα, Κώζηα! Θα πεηαρηεί
όιε έμσ» είπε ε Αζελά. ♫ δνπ-ιώ

δνπκί [ην] νπζηαζηηθό (δνπκηά)
 ηαλ ζηύβνπκε θξνύηα ή βξάδνπκε ιαραληθά,
παίξλνπκε ην δνπκί ηνπο.  ρπκόο
 ηαλ βξάδνπκε θξέαο, παίξλνπκε ην δνπκί ηνπ.
 δσκόο  ηαλ ηα θξνύηα είλαη δνπκεξά, έρνπλ
πνιύ δνπκί. ♫ δνπ-κί

δπγαξηά [ε] νπζηαζηηθό (δπγαξηέο)

 Με ηε δπγαξηά κεηξάκε πόζν βαξύ
είλαη θάηη.  Ο Κώζηαο αλέβεθε
ζηε δπγαξηά γηα λα δεη πόζα θηιά είλαη.
♫ δπ-γα-ξηά

δπγίδσ ξήκα (δύγηζα, ζα δπγίζσ)

 ηαλ δπγίδεηο θάηη, κεηξάο πόζν βαξύ είλαη.
 Ο καλάβεο δύγηζε ηα θεξάζηα ζηε δπγαξηά γηα λα
δεη πόζα θηιά είλαη.
 Ο Κώζηαο δπγίδεη 40 θηιά. Δίλαη 40 θηιά.
♫ δπ-γί-δσ
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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--- δπκάξη ------------------------------------------- δσγξαθηά
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δπκάξη [ην] νπζηαζηηθό (δπκάξηα)

 Σν δπκάξη είλαη αιεύξη αλαθαηεκέλν κε λεξό. Με
ην δπκάξη θηηάρλνπκε ην ςσκί.  Σα καθαξόληα θαη
ην θξηζαξάθη είλαη δπκαξηθά. ♫ δπ-κά-ξη

δπκαξηθό [ην] νπζηαζηηθό (δπκαξηθά)  δπκάξη
δπκώλσ, δπκώλνκαη ξήκα (δύκσζα, ζα δπκώζσ)
 ηαλ δπκώλεηο, αλαθαηεύεηο αιεύξη, λεξό θαη
καγηά γηα λα γίλεη δπκάξη.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
δύκσζε θνπινπξάθηα θαη ηα έβαιε ζην θνύξλν λα
ςεζνύλ. ♫ δπ-κώ-λσ

δσ ξήκα (έδεζα, ζα δήζσ)
 Ο πξίγθηπαο έηξεμε δίπια ζηε Υηνλάηε, ηελ είδε
θαη θώλαμε: «Εεη αθόκα! Αλαπλέεη, ρηππάεη ε
θαξδηά ηεο, είλαη ζηε δσή, είλαη δσληαλή!».
 πεζαίλσ
 Ζ γηαγηά ηνπ Νίθνπ έδεζε 96 ρξόληα. Ζ δσή ηεο
θξάηεζε 96 ρξόληα.
 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Κώζηα θαη ηεο Αζελάο δεη ζηελ
Αζήλα. Μέλεη ζηελ Αζήλα. ♫ δσ

δσγξαθηά [ε] νπζηαζηηθό (δσγξαθηέο)

 Ζ δσγξαθηά είλαη κία εηθόλα πνπ θηηάρλεη
θάπνηνο κε ρξώκαηα.  Ζ Αζελά έθαλε κία
δσγξαθηά κε λεξνκπνγηέο.  εηθόλα, πίλαθαο,
ζρέδην  Ζ ζεία Καηεξίλα είλαη
δσγξάθνο. Ζ δνπιεηά ηεο είλαη λα
δσγξαθίδεη. Γηα λα κάζεη λα δσγξαθίδεη,
ζπνύδαζε δσγξαθηθή. ♫ δσ-γξα-θηά
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δσγξαθίδσ ----------------------------------------------δώλε--

δσγξαθίδσ ξήκα (δσγξάθηζα, ζα δσγξαθίζσ)
 δσγξαθηά

δσγξαθηθή [ε] νπζηαζηηθό  δσγξαθηά
δσγξάθνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό» (δσγξάθνη)
 δσγξαθηά

δσή [ε] νπζηαζηηθό (δσέο)
 Ο πξίγθηπαο είπε ζηε Υηνλάηε: «Θέισ λα δήζσ
όιε κνπ ηε δσή καδί ζνπ. Θα δήζνπκε καδί κέρξη λα
καο ρσξίζεη ν ζάλαηνο».
 δσληαλόο, δσ, δσεξόο ♫ δσ-ή

δσεξόο, δσεξή, δσεξό επίζεην (δσεξνί, δσεξέο,
δσεξά)
 «Απηό ην παηδί είλαη δσεξό» είπε ε δαζθάια.
Κάλεη αηαμίεο, δελ είλαη θξόληκν.
 Ο Κώζηαο πξνρσξνύζε κε δσεξό βήκα. Γελ
ήζειε λ‟ αξγήζεη. Με γξήγνξν βήκα.
 Σν θόθθηλν είλαη δσεξό ρξώκα. Δίλαη έληνλν θαη
θσηεηλό ρξώκα.
♫ δσ-ε-ξόο

δώλε [ε] νπζηαζηηθό (δώλεο)

 Ο θύξηνο Γηάλλεο έβαιε ηε δώλε ηνπ γηα λα κελ
ηνπ πέζεη ην παληειόλη.
 Ζ δώλε αζθαιείαο είλαη κία δώλε πνπ θνξάκε
κέζα ζην απηνθίλεην ή ζην αεξνπιάλν. Μαο
πξνζηαηεύεη λα κε ρηππήζνπκε.
♫ δώ-λε  „ηα ξνύρα‟
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--------------------------------------------------------------- ηα δώα
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αεηόο

ειάθη
αξθνύδα

θόηζπθαο

πειαξγόο

θύθλνο
παγόλη

ιύθνο

αιεπνύ
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ηα δώα ---------------------------------------------------------------

θίδη
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κατκνύ

δέβξα

θακεινπάξδαιε
ειέθαληαο
πνύκα

θξνθόδεηινο
ιηνληάξη

πίζεθνο
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--- δσληαλόο ------------------------------------------------- δών
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δσληαλόο, δσληαλή, δσληαλό επίζεην (δσληαλνί,
δσληαλέο, δσληαλά)  δσή

δών [ην] νπζηαζηηθό (δώα)

 Εών είλαη θάηη πνπ δεη θαη θηλείηαη αιιά δελ είλαη
θπηό νύηε άλζξσπνο. Σα πνπιηά, ηα ςάξηα, νη
ζθύινη θαη νη ειέθαληεο είλαη δώα. Ο ζθύινο θαη ε
ε γάηα είλαη θαηνηθίδηα δώα. Σν ιηνληάξη θαη ε ηίγξε
είλαη άγξηα δώα. ♫ δώ-ν  „ηα δώα‟
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ
Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη
ησλ ΔΠΑ.. ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).

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

