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Λίγα ιόγηα γηα ηνλ δάζθαιν ή ηε δαζθάια ζνπ…

Πξόινγνο γηα
ην Πξώην κνπ Λεμηθό
Σν Πξώην κνπ Λεμηθό είλαη έλα εύρξεζην θαη
ζύγρξνλν ιεμηθό πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα βνεζήζεη ηα
παηδηά ησλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ λα
εμνηθεησζνύλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αιθάβεηνπ θαη ηε
ρξήζε ιεμηθνύ, αιιά θαη λα θαηαθηήζνπλ βαζηθέο
δεμηόηεηεο ηνπ ιεμηινγίνπ.
 Σν ιεκκαηνιόγην ηνπ ιεμηθνύ έρεη επηιεγεί έηζη
ώζηε λα πεξηιακβάλεη ιέμεηο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ηνπ
δεκνηηθνύ θαη άιισλ βηβιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ιεμηθό
απηό δίλνληαη νξηζκνί γηα πεξίπνπ 4.000 ιέμεηο, από ηηο
νπνίεο άιιεο είλαη ιήκκαηα θαη άιιεο ππν-ιήκκαηα,
δειαδή ιέμεηο πνπ γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ρώξνπ
εμεγνύληαη κέζα ζε άιια ιήκκαηα. Χο ππν-ιήκκαηα
έρνπλ θαηαρσξηζηεί πνιιέο ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ
ίδηα νηθνγέλεηα κε απηή ησλ ιεκκάησλ. Παξνπζηάδνληαη,
σζηόζν, σο ρσξηζηνί ιεκκαηηθνί ηύπνη ιέμεηο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο γηα ηηο νπνίεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
παξνπζίαζε επηπιένλ γξακκαηηθώλ ή άιινπ ηύπνπ
πιεξνθνξηώλ. ύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο
παηδηθήο ιεμηθνγξαθίαο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
ιεκκαηνιόγην γξακκαηηθνί όξνη (π.ρ. νπζηαζηηθό, ξήκα,
θ.ά.), ζύλδεζκνη, κόξηα, πξνζέζεηο, ηα πνιύ βαζηθά
ξήκαηα έρσ, είκαη θαη θάλσ, θαζώο θαη ηα πεξηζζόηεξα
επηξξήκαηα. Ο ιόγνο ηεο απνπζίαο ησλ ιέμεσλ απηώλ
είλαη δηπιόο: α) ν νξηζκόο ηνπο δελ είλαη εύθνια
θαηαλνεηόο από παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο θαη β)
πξόθεηηαη γηα ήδε γλσζηέο ιέμεηο, γηα ηηο νπνίεο
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-----------------------------------------------------------------------------θαλέλαο καζεηήο δε ζα αλαηξέμεη ζην ιεμηθό.
Γηαηεξήζεθαλ σζηόζν επηξξήκαηα πνπ είηε δελ είλαη
ηόζν ζπρλά, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ε αλαδήηεζε
ηεο ζεκαζίαο θαη ρξήζεο ηνπο ζε ιεμηθό είηε
εκθαλίδνληαη ζε παγησκέλεο εθθξάζεηο ή έρνπλ ζπρλέο
κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο. Σέινο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
ιεκκαηνιόγην νη κέξεο, νη κήλεο, νη επνρέο θαη νη
αξηζκνί. Οη ιέμεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο εηδηθνύο
ζεκαηηθνύο πίλαθεο ηνπ ιεμηθνύ.
 Οη νξηζκνί ηνπ ιεμηθνύ δελ έρνπλ γξαθεί σο
ζύληνκεο θξάζεηο αιιά σο νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο
ζε θπζηθό θαζεκεξηλό ιόγν έηζη ώζηε α) λα γίλνληαη
εύθνια θαηαλνεηνί από ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο θαη
β) λα δίλνπλ κε έκκεζν ηξόπν ζπληαθηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηα ιήκκαηα (π.ρ. ην αληηθείκελν, ην
ππνθείκελν, ηελ πξόζεζε πνπ αθνινπζεί, θ.ά.).
 Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ ιεκκάησλ αθνινπζνύλ ηα
παξαδείγκαηα πνπ δίλνπλ κε έκκεζν ηξόπν ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο ζπληαθηηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο
εκθαλίδεηαη θάζε ιήκκα. Σα παξαδείγκαηα παξαηίζεληαη
εθόζνλ έρνπλ επεμεγεκαηηθή αμία. ε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο, ζπλήζσο ζε αθεξεκέλεο ιέμεηο ή ζε
δεπηεξεύνπζεο ζεκαζίεο ηνπ ιήκκαηνο, ηνλ ξόιν ηνπ
νξηζκνύ αλαιακβάλεη έλα παξάδεηγκα πνπ
αθνινπζείηαη από επεμεγεκαηηθή θξάζε. ε ειάρηζηεο
πεξηπηώζεηο, ζε ιέμεηο ή ρξήζεηο αθεξεκέλεο, ν
νξηζκόο δίλεηαη κόλν κε παξάδεηγκα, ρσξίο εξκήλεπκα
ζε κεηαγιώζζα, γηαηί θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπζλόεην θαη
ειάρηζηα ειθπζηηθό γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηξηώλ
πξώησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ.
 Μέζα από ηηο πξνηάζεηο πνπ δίλνληαη σο
παξαδείγκαηα εθηπιίζζεηαη κία κηθξή ηζηνξία κε δύν
πξσηαγσληζηέο, ηνλ Κώζηα θαη ηελ Αζελά πνπ είλαη
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-----------------------------------------------------------------------------καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ. Παξάιιεια κε ηα παηδηά,
γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε ήξσεο γλσζηώλ παξακπζηώλ,
όπσο ε Υηνλάηε θαη ε Κνθθηλνζθνπθίηζα ή ζε άιια
πξόζσπα. Οη ίδηνη ήξσεο θαη πξσηαγσληζηέο
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ
ιεκκάησλ.
 Γίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηύπν ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ιεμηθό. Γηα
θάζε ιεκκαηηθό ηύπν, δίλνληαη γξακκαηηθέο
πιεξνθνξίεο (π.ρ. γέλνο, κέξνο ηνπ ιόγνπ,
πιεζπληηθόο, βαζηθνί ρξόλνη θαη παζεηηθή θσλή ηνπ
ξήκαηνο), ζπλώλπκα, αληίζεηα θαη ιέμεηο πνπ αλήθνπλ
ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα (ιέμεηο ηεο ίδηαο ξίδαο, παξάγσγεο,
ζύλζεηεο). ε πνιιά ιήκκαηα δίλνληαη επίζεο κε ηε
κνξθή ζρνιίνπ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο
ηύπνπο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ιήκκα. ηα ζπλεξεκέλα
ξήκαηα δίλνληαη θαη νη δύν ηύπνη, ν ζπλεξεκέλνο θαη ν
αζπλαίξεηνο. Με ζρόιην δίλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο
γηα όζεο ιέμεηο δελ θιίλνληαη. Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ δόζεθαλ από ην Παηδαγσγηθό
Ιλζηηηνύην, γηα θάζε ιήκκα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ ζπιιαβηζκό ησλ ιεκκάησλ.
 Οη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο πνπ κπνξεί λα έρεη
θάζε ιήκκα παξνπζηάδνληαη ζε ρσξηζηή ζεηξά θαη
καξθάξνληαη κε εηδηθό ζεκάδη. Γηα ηελ ηεξαξρηθή
παξνπζίαζε ησλ ζεκαζηώλ θάζε ιήκκαηνο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α)
πξνεγείηαη ε θπξηνιεθηηθή ζεκαζία θαη αθνινπζνύλ νη
κεηαθνξηθέο, β) πξνεγείηαη ε ζπρλή ζεκαζία θαη
αθνινπζνύλ νη ζπάληεο, γ) δελ αλαθέξνληαη πνιύ
ζπάληεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεκαζίεο, νύηε όιεο νη
κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο.
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----------------------------------------------------------------------------- Γεδνκέλεο ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ ρξεζηώλ ηνπ
ιεμηθνύ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε απνθπγή θάζε είδνπο
ζπληόκεπζεο ιέμεσλ.
 Σν ιεμηθό απηό παξέρεη επίζεο νξηζκέλα εξγαιεία
πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εμνηθείσζε
ησλ παηδηώλ κε ην αιθάβεην. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ
άθξε θάζε ζειίδαο ηνπ ιεμηθνύ ππάξρεη ην αιθάβεην κε
καξθαξηζκέλν ην αληίζηνηρν γξάκκα. Αθόκε ζηελ αξρή
θάζε γξάκκαηνο ππάξρεη εηθόλα πνπ αληηζηνηρεί ζε ιέμε
πνπ αξρίδεη κε ην γξάκκα απηό. Δπίζεο δίλνληαη ζπρλά
ζηηο ζειίδεο ηνπ ιεμηθνύ παηρλίδηα πνπ βνεζνύλ ζηελ
εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ην αιθάβεην θαη ηνλ
ζπιιαβηζκό αιιά θαη ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ
(αλαθάηεκα ζπιιαβώλ, αηλίγκαηα, θ.ά.).
 Δηπκνινγηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζπαληόηαηα,
όηαλ βνεζνύλ ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ.
 Σέινο, ην ιεμηθό πεξηιακβάλεη εηθνλνγξαθεκέλεο
νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ιεμηθνύ θαη 29 εηθνλνγξαθεκέλνπο
πίλαθεο κε ζεκαηηθέο ελόηεηεο.
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Λίγα ιόγηα γηα ηνπο κηθξνύο θαη κεγάινπο
αλαγλώζηεο ηνπ ιεμηθνύ...

Σα πξόζσπα ζηα παξαδείγκαηα ηνπ ιεμηθνύ
Σώξα πνπ εηνηκάδεζαη λα βξεηο ηηο ζεκαζίεο ησλ
ιέμεσλ ζ‟ απηό ην ιεμηθό, ζα ζέιεηο λα κάζεηο πνηα είλαη
ηα πξόζσπα πνπ εκθαλίδνληαη πνιύ ζπρλά ζηα
παξαδείγκαηα ηνπ ιεμηθνύ. Αλ μεθπιιίζεηο ην ιεμηθό, ζα
βξεηο ακέζσο ηα νλόκαηά ηνπο ζηα πεξηζζόηεξα
παξαδείγκαηα. Θα δεηο όηη είλαη παληνύ ηα ίδηα
πξόζσπα θαη όηη είλαη νη πξσηαγσληζηέο κίαο
θαληαζηηθήο ηζηνξίαο πνπ ζα κπνξνύζεο λα δηεγεζείο
ζηνπο θίινπο ζνπ.
Πνηνη είλαη ν Κώζηαο, ε Αζελά, ν θύξηνο Γηάλλεο, ε
θπξία Μαξγαξίηα, ε Αιίθε, ν Ίγθιη, ν Νίθνο θαη όινη νη
άιινη; Αο ηνπο παξνπζηάζνπκε γηα λα ηνπο γλσξίζεηο
θαιύηεξα.
Ο Κώζηαο είλαη νρηώ θαη ε Αζελά έμη ρξνλώλ. Δίλαη
αδέξθηα θαη κέλνπλ ζηελ Αζήλα κε ηνπο γνλείο ηνπο,
ηνλ θύξην Γηάλλε θαη ηελ θπξία Μαξγαξίηα.
Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά έρνπλ θαζηαλά καιιηά θαη
κάηηα ζαλ ησλ γνληώλ ηνπο. Σεο Αζελάο ηεο αξέζεη λα
πηάλεη ηα καιιηά ηεο θνηζηδάθηα θαη λα θνξάεη θόθθηλα
ξνύρα. Ο παηέξαο ηνπ Κώζηα θαη ηεο Αζελάο είλαη
αξρηηέθηνλαο, ελώ ε κεηέξα ηνπο δεκνζηνγξάθνο.
πρλά πεγαίλνπλ όινη καδί δηαθνπέο ζηελ Κξήηε, όπνπ
βξίζθνπλ ηνλ ζείν Σάθε θαη ηε ζεία Έιιε ή ζ‟ έλα
ρσξηό θνληά ζηε πάξηε, όπνπ κέλεη ν ζείνο Αιέθνο. Ο
ζείνο Αιέθνο έθπγε από ηελ Αζήλα κεηά ηνλ ζάλαην ηεο
γπλαίθαο ηνπ θαη ηώξα κέλεη ζην ρσξηό ζ‟ έλα πέηξηλν
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-----------------------------------------------------------------------------ζπίηη θαη αζρνιείηαη κε ηα θηήκαηα ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπ
παππνύ ηνπ Κώζηα θαη ηεο Αζελάο.
Η Αζελά θαη ν Κώζηαο πάλε ζην ίδην ζρνιείν ηεο
γεηηνληάο αιιά ζε δηαθνξεηηθή ηάμε. Ο Κώζηαο άξρηζε
λα παίδεη πνδόζθαηξν πνιύ κηθξόο θαη ηνπ αξέζεη
πνιύ, ελώ ε Αζελά πξνηηκάεη λα θάλεη πνδήιαην θαη λα
βιέπεη αγώλεο κπάζθεη κε ηνλ κπακπά ηεο. Σεο αξέζεη
πνιύ ε δσγξαθηθή θη νλεηξεύεηαη λα γίλεη δσγξάθνο
όπσο ε ζεία ηεο ε Καηεξίλα. Η ζεία Καηεξίλα είλαη
αδεξθή ηνπ θπξίνπ Γηάλλε. Έρεη καθξηά μαλζά καιιηά
θαη ηεο αξέζεη λα ληύλεηαη σξαία. Πέξπζη ε ζεία
Καηεξίλα παληξεύηεθε ηνλ ζείν ηακάηε.
Ο ζείνο ηακάηεο είλαη δηθεγόξνο. Πξηλ από ιίγνπο
κήλεο έθαλαλ έλα κσξάθη. Δίλαη αγνξάθη. Πώο ζα ην
βαθηίζνπλ; Η Αζελά θαη ν Κώζηαο έρνπλ κία μαδέξθε,
ηελ Αιίθε, πνπ είλαη 14 ρξνλώλ θαη πάεη γπκλάζην. Η
Αιίθε είλαη θόξε ηνπ ζείνπ Σάθε θαη ηεο ζείαο Έιιεο.
Δίλαη ςειή κε καθξηά καύξα καιιηά θαη ηεο αξέζεη πνιύ
λα ηξέρεη θαη λα θάλεη γπκλαζηηθή.
Ο θαιύηεξνο θίινο ηνπ Κώζηα είλαη ν Νίθνο.
Πεγαίλνπλ καδί ζην ζρνιείν θαη παίδνπλ καδί
πνδόζθαηξν. Έρεη μαλζά καιιηά θαη θνξάεη κεγάια
γπαιηά. Οη γνλείο ηνπ είλαη ρσξηζκέλνη, γη‟ απηό θαη όηαλ
κέλεη ζηνλ κπακπά ηνπ, έξρεηαη ζην ζρνιείν κε ην
ιεσθνξείν. Μία κέξα ν Κώζηαο θαη ν Νίθνο
εηνηκάζηεθαλ λα πάλε εθδξνκή αιιά ν θαηξόο άξρηζε
λα ραιάεη. Ση έγηλε; Πήγαλ ηειηθά; Μήπσο ηνπο ράιαζε
ηα ζρέδηα ν θαηξόο; Η θαιύηεξε θίιε ηεο Αζελάο είλαη ε
Διέλε. Οη δπν θίιεο ηζαθώλνληαη ζπρλά κε ηνλ Νίθν
πνπ ηηο πεηξάδεη ιέγνληαο ηνπο απίζαλεο ηζηνξίεο.
ηε γεηηνληά ηνπ Κώζηα θαη ηεο Αζελάο έρεη όιν
πνιπθαηνηθίεο, εθηόο από ηελ παιηά κνλνθαηνηθία
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-----------------------------------------------------------------------------δίπια ηνπο, όπνπ κέλεη ν θύξηνο Μηράιεο κε ηε ζεία ηνπ
θη έλαλ ζθύιν πνπ όιν γαβγίδεη. Ο θύξηνο Μηράιεο έρεη
απόηνκνπο ηξόπνπο θαη ηα παηδηά ηνλ θνβνύληαη. Μία
κέξα βξήθε ζηελ απιή ηνπ ηέζζεξα θνπηαβάθηα. Πνηνο
ηα παξάηεζε εθεί; Ση ζα θάλεη, ζα ηα θξαηήζεη; Θα ηα
δώζεη ζε άιινπο λα ηα θξνληίζνπλ; Μήπσο ηνπο θάλεη
θαθό; Απέλαληη, είλαη ην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε.
Δίλαη κίλη-κάξθεη θαη κέλεη αλνηρηά κέρξη αξγά ην
βξάδπ, αθόκα θαη ηα αββαηνθύξηαθα. Μία κέξα
θάπνηνο κπήθε ζην καγαδί θαη πήξε ρξήκαηα από ην
ηακείν ηνπ. Η αζηπλνκία ζα βξεη ηνλ θιέθηε; Θα ηνλ
ζηείιεη ζηε θπιαθή;
Ο Κώζηαο έρεη έλαλ ζπκκαζεηή από ηελ Αιβαλία
ηνλ Ίγθιη. Ο Ίγθιη θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθόκηζαλ
πξηλ από ιίγα ρξόληα ζηελ Διιάδα. Θέινπλ λα
αγνξάζνπλ έλα ζπίηη θαη λα κείλνπλ ζηελ Αζήλα γηα
πάληα. Ο Ίγθιη έκαζε πνιύ γξήγνξα ηα ειιεληθά θαη ηα
πάεη πνιύ θαιά ζην ζρνιείν. Παίδεη ζπρλά πνδόζθαηξν
κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο θαη ν θύξηνο Μηράιεο ηνπο
θσλάδεη ζπλέρεηα, γηαηί ηνλ ελνριεί ε θαζαξία πνπ
θάλνπλ. Μία κέξα ε κπάια έπεζε θαηά ιάζνο ζην
παξάζπξν ηνπ θπξίνπ Μηράιε θαη ην έζπαζε. Ση έθαλε ν
θύξηνο Μηράιεο;
Παξόιν πνπ κέλνπλ ζε πνιπθαηνηθία, ε Αζελά έρεη
κία γάηα, ηε Ρνδαιία. Σελ αγαπάεη πάξα πνιύ θαη
θνβάηαη θάζε θνξά πνπ βγαίλεη ζηνλ δξόκν κήπσο ηε
ρηππήζεη θαλέλα απηνθίλεην. Η Ρνδαιία δελ κπνξεί λα
είλαη ζπλέρεηα κέζα, δεηάεη λα βγεη έμσ. Μία θνξά βγήθε
ζηνλ δξόκν θαη παξαιίγν λα ηελ παηήζεη έλα
απηνθίλεην. Πνηνο ηελ έζσζε; Μία κέξα δε γύξηζε θη ε
Αζελά δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ Κώζηα γηα λα ηε βξεη. Θα
ηε βξνπλ;
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-----------------------------------------------------------------------------Πνύ; Ο Κώζηαο έρεη έλα θαλαξίλη, ηνλ Πηηζηθόθν. Μία
κέξα μέραζε ην θινπβί ηνπ Πηηζηθόθνπ αλνηρηό θαη ε
Ρνδαιία, πνπ ήηαλ θνληά, άξρηζε λα ηνλ θπλεγάεη. Ο
Πηηζηθόθνο θνβήζεθε θη έθπγε από ην αλνηρηό
παξάζπξν. Ση ζα γίλεη κε ηνλ Πηηζηθόθν; Θα
μαλαγπξίζεη;
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη ζα ζπκβεί ζ‟ απηέο ηηο
ηζηνξίεο, ςάμε ζηα παξαδείγκαηα ηνπ ιεμηθνύ. Έηζη ζα
κάζεηο αθόκα πεξηζζόηεξα γηα ηνπο ήξσεο ηνπ ιεμηθνύ
θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Πξνζνρή! Δπεηδή έλα
ιεμηθό δε δηαβάδεηαη από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ,
όπσο όια η‟ άιια βηβιία, αιιά ςάρλνπκε λα βξνύκε ζ‟
απηό ηηο ιέμεηο πνπ δελ μέξνπκε, ηα παξαδείγκαηα πνπ
δηεγνύληαη ηηο ηζηνξίεο απηέο δελ είλαη βαικέλα κε
θάπνηα ζεηξά αιιά αλαθαηεκέλα. Καιή ζπλέρεηα!

12 / 8

------------------------------------------------------------------------------

…Βέβαηα, ζηα παξαδείγκαηα ηνπ ιεμηθνύ ζα
βξεηο θαη ήξσεο πνπ μέξεηο από άιιεο
ηζηνξίεο. Θα βξεηο ηε Υηνλάηε, ηελ θαθηά
βαζίιηζζα, ηνλ πξίγθηπα θαη ηνπο επηά
λάλνπο, ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα, ηε γηαγηά
ηεο θαη ηνλ θαθό ιύθν, ηε ηαρηνπνύηα θαη
άιινπο. Καιό ηαμίδη ζηα παξαδείγκαηα ηνπ
ιεμηθνύ!
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------------------------------------------------------------------------------

Οη πίλαθεο ηνπ ιεμηθνύ
1. Σν αγξόθηεκα .......................................... 1νο ηόκνο - ζει. 28
2. Σα αζιήκαηα ............................................. 1νο ηόκνο - ζει. 37
3. Αληίζεηα ...................................................... 1νο ηόκνο - ζει. 69
4. Οη αξηζκνί ............................................. 1νο ηόκνο - ζει. 92-93
5. Η δηάξθεηα ηεο εκέξαο ......................... 2νο ηόκνο - ζει. 52
6. Σν δσκάηην ................................................ 2νο ηόκνο - ζει. 73
7. Υάξηεο ηεο Διιάδαο ............................. 2νο ηόκνο - ζει. 88
8. Οη επνρέο - νη κήλεο - νη κέξεο ...... 2νο ηόκνο - ζει. 113
9. Σα εξγαιεία ................................... 2νο ηόκνο - ζει. 116
10. Σα έληνκα ...................................... 2νο ηόκνο - ζει. 95
11. Σα δώα .................................. 2νο ηόκνο - ζει. 136-137
12. Η ζάιαζζα .................................... 3νο ηόκνο - ζει. 11
13. Ο θαηξόο …
14. Η θνπδίλα …
15. Σα ινπινύδηα …............................. 2νο ηόκνο - ζει. 65
16. Σα κνπζηθά όξγαλα …
17. Σν κπάλην …
18. ην λνζνθνκείν …
19. Πώο ληώζσ …
20. Η νηθνγέλεηα …
21. Σν πάξηη …
22. Η πόιε …
23. Παξακύζηα …
24. Σα ξνύρα …
25. Σν ζπίηη …
26. ην ζρνιείν …
27. Σα ζρήκαηα …
28. Σν ζώκα καο …
29. Σα ρξώκαηα ................................ 7νο ηόκνο - ζει. 135
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------------------------------------------------------------------------------

…Πάκε ηώξα λα δνύκε
ηη άιιεο πιεξνθνξίεο κπνξείο λα βξεηο
ζε κία ζειίδα ηνπ ιεμηθνύ.
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-----------------------------------------------------------------------------Δδώ γξάθνπκε ηελ πξώηε θαη
ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ζειίδαο.
--- βαιίηζα ---------------------------------------------- βαπόξη

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
…

βαιίηζα [ε] νπζηαζηηθό (βαιίηζεο)
 ηαλ ζέινπκε λα ηαμηδέςνπκε, παίξλνπκε
καδί καο κία βαιίηζα κε ξνύρα.
Οη βαιίηζεο έρνπλ ρεξνύιη
γηα λα ηηο θξαηάκε ζην ρέξη
θαη θακηά θνξά ξόδεο γηα λα
ηηο ζέξλνπκε όηαλ είλαη βαξηέο.
♫ βα-ιί-ηζα
Η εηθόλα ζε βνεζάεη
λα θαηαιάβεηο ηη ζέιεη
λα πεη ε ιέμε
πνπ ςάρλεηο.

Δδώ ζα βξεηο
ηε ιέμε πνπ ςάρλεηο.
ηαλ είλαη νπζηαζηηθό,
βάδνπκε θαη κηα ιεμνύια
πνπ ιέγεηαη άξζξν
γηα λα δείμνπκε αλ
ην νπζηαζηηθό είλαη
αξζεληθό, ζειπθό
ή νπδέηεξν.
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Δδώ ζα βξεηο ηελ αιθαβήηα. Με πξάζηλν
ρξώκα δείρλνπκε ζε πνην γξάκκα είκαζηε.
ηαλ κηιάκε, νη ιέμεηο δελ κέλνπλ
πάληα νη ίδηεο, αιιά πνιιέο θνξέο
γίλνληαη ιίγν δηαθνξεηηθέο.
Δδώ δίλνπκε ην κέξνο
ηνπ ιόγνπ, δειαδή αλ
ε ιέμε πνπ ςάρλεηο είλαη
νπζηαζηηθό, ξήκα, επίζεην,
επίξξεκα ή άιιν.

γδέξλσ ------------------------------------------------- γεκίδσ--

γδέξλσ, γδέξλνκαη ξήκα (έγδαξα, ζα γδάξσ)

 ηαλ γδέξλεηο ην ρέξη ζνπ, ηνπ θάλεηο
γξαηζνπληέο.  Η 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
ζην ζώκα καο, όηαλ γδεξλόκαζηε.
 γξαηζνπληά ♫ γδέξ-λσ
- Δίκαη ην αληίζεην ηνπ αδεηάδσ. Ση θάλσ;
…………………………………
Δδώ ζα βξεηο έλα παηρλίδη κε θάπνηα ιέμε ηεο
ζειίδαο. Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα ζθεθηείο θαη εζύ
έλα ίδην παηρλίδη κε κεξηθέο άιιεο ιέμεηο ηεο
ζειίδαο.
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α
β
γ
δ
ε
δ
ε
…
σ

-----------------------------------------------------------------------------Με  εμεγνύκε ηε ιέμε γηα λα θαηαιάβνπκε ηε ζεκαζία
ηεο.
Μηα ιέμε κπνξεί λα έρεη πνιιέο ζεκαζίεο.
Με  εμεγνύκε ηηο άιιεο ζεκαζίεο ηεο.
Με  γξάθνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηε ιέμε
κέζα ζε πξόηαζε.
Με  ζα βξεηο ιέμεηο πνπ ζέινπλ λα πνπλ πεξίπνπ ην
ίδην πξάγκα κε ηε ιέμε πνπ ςάρλεηο.
Με  ζα βξεηο ιέμεηο πνπ ζέινπλ λα πνπλ ην αληίζεην
από ηε ιέμε πνπ ςάρλεηο.
Με  ζα βξεηο ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.
Γηα κεξηθέο ιέμεηο ζα βξεηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
ζε εηθόλεο/πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα άιιε
ζειίδα θαη πνπ δείρλεη ην .
Με ♫ δείρλνπκε πώο ζπιιαβίδνληαη νη ιέμεηο.
Με  δείρλνπκε κηα άιιε ιέμε ζηελ νπνία ζα βξεηο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ιέμε πνπ ςάρλεηο.
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------------------------------------------------------------------------------

Σώξα είκαζηε έηνηκνη. Ξεθηλάκε!
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--- α---------------------------------------------------- αγαλαθηώ

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

Αα
-α
 Πνιιέο θνξέο, γηα λα θηηάμσ έλα επίξξεκα,
παίξλσ έλα επίζεην θαη βάδσ ζην ηέινο ηνπ ην -α.
Γεο κεξηθά παξαδείγκαηα: άζρεκνο-άζρεκα,
γξήγνξνο-γξήγνξα, θαιόο-θαιά. ♫ -α
- Κάλε θη εζύ ην ίδην κε άιια επίζεηα.

άβνινο, άβνιε, άβνιν επίζεην (άβνινη, άβνιεο,

άβνια)
 ηαλ θάηη είλαη άβνιν, δε ληώζνπκε θαιά λα ην
ρξεζηκνπνηνύκε.  «Απηή ε θαξέθια είλαη κηθξή
θαη άβνιε γηα ηνλ ζείν Αιέθν» είπε ν Κώζηαο. Ο
ζείνο έρεη κεγάια πόδηα θαη δε βνιεύεηαη.
 θνπξαζηηθόο  βνιηθόο, άλεηνο
 Ο ζείνο Αιέθνο αηζζαλόηαλ άβνια, επεηδή δε
ρσξνύζε ζηελ πνιπζξόλα. ♫ ά-βν-ινο

άγαικα [ην] νπζηαζηηθό (αγάικαηα)

Σν άγαικα είλαη έλα θνκκάηη κάξκαξν,
κέηαιιν ή άιιν πιηθό πνπ ην έρνπκε θάλεη
λα κνηάδεη κε άλζξσπν, δών ή πξάγκα.
 «Η Αζήλα έρεη πνιιά κνπζεία» είπε
ε Αζελά ζηνλ ζείν Σάθε. «Άιια έρνπλ αξραία
ειιεληθά αγάικαηα θαη άιια αγάικαηα λεόηεξσλ
θαιιηηερλώλ».  γιππηό ♫ ά-γαι-κα

αγαλαθηώ ξήκα (αγαλάθηεζα, ζα αγαλαθηήζσ)
 ηαλ αγαλαθηείο κε θάηη, ζπκώλεηο πνιύ, γηαηί
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αγάπε ------------------------------------------------- άγγεινο --

α
β
γ
δ
ε
δ
αγάπε [ε] νπζηαζηηθό (αγάπεο)  αγαπώ
ε
αγαπώ θαη αγαπάσ, αγαπηέκαη ξήκα (αγάπεζα,
ζ
ζα αγαπήζσ)
η
 ηαλ αγαπάο θάπνηνλ, ληώζεηο όκνξθα
ζπλαηζζήκαηα γη‟ απηόλ θαη ζνπ αξέζεη λα είζαη καδί θ
ηνπ.
ι
 ηαλ αγαπάο θάηη, ζνπ αξέζεη πάξα πνιύ.
κ
 Ο Κώζηαο αγαπάεη πνιύ ην πνδόζθαηξν. Σνπ
λ
αξέζεη λα πεγαίλεη καδί κε ηνλ Νίθν ζην γήπεδν.
 κηζώ  ηαλ αγαπάο θάπνηνλ, ληώζεηο αγάπε γη‟ μ
απηόλ. ηαλ αγαπάο πνιύ θάηη, είλαη ην αγαπεκέλν ν
ζνπ. ηαλ θάπνηνο είλαη αγαπεηόο, είλαη επράξηζηνο
π
θαη ηνλ αγαπνύλ νη άιινη άλζξσπνη. ♫ α-γα-πώ
ξ
άγγεινο [ν] νπζηαζηηθό (άγγεινη)
ζ
 Οη άγγεινη θέξλνπλ ηα κελύκαηα ηνπ Θενύ ζηνπο
η
αλζξώπνπο.  Ο ζείνο Αιέθνο ιέεη όηη νη άγγεινη
είλαη αόξαηνη θαη έρνπλ θηεξνύγεο ζηελ πιάηε ηνπο. π
 ηαλ θάπνηνο είλαη άγγεινο, είλαη πνιύ θαιόο
θ
άλζξσπνο.  «Κνίηα ην κσξάθη
ρ
ηεο ζείαο Καηεξίλαο» είπε ε Αζελά.
ς
Σν πξόζσπό ηνπ είλαη αγγειηθό.
Μνηάδεη κε πξόζσπν αγγέινπ. ♫ άγ-γε-ινο
σ
δελ είλαη ζσζηό.  Η Αζελά αγαλάθηεζε όηαλ είδε
ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο λα θέξνληαη άζρεκα ζηνλ
ζθύιν ηνπ θπξίνπ Μηράιε.  ζπκώλσ, εθλεπξίδνκαη
 Έλησζε αγαλάθηεζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηώλ απέλαληη ζηνλ ζθύιν. Ήηαλ
αγαλαθηηζκέλε. ♫ α-γα-λα-θηώ
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--- αγγίδσ --------------------------------------------------- άγηνο

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

αγγίδσ, αγγίδνκαη ξήκα (άγγημα, ζα αγγίμσ)

 ηαλ αγγίδεηο θάηη, ην αθνπκπάο κε ην ρέξη ζνπ
απαιά.  Η ζεία Καηεξίλα άγγημε ην κάγνπιν ηνπ
Γεκεηξάθε κε αγάπε.  αθνπκπώ, πηάλσ
 Ο Γεκεηξάθεο ράξεθε κε ην άγγηγκα ηεο κεηέξαο
ηνπ. ♫ αγ-γί-δσ

αγγνύξη [ην] νπζηαζηηθό (αγγνύξηα)

 Σν αγγνύξη είλαη έλα καθξύ πξάζηλν
ιαραληθό. Σν ηξώκε σκό θαη ζπλήζσο ην βάδνπκε
ζε ζαιάηεο. ♫ αγ-γνύ-ξη

αγειάδα [ε] νπζηαζηηθό (αγειάδεο)  Η αγειάδα
είλαη έλα κεγάιν δών πνπ δεη ζην αγξόθηεκα.
Σν αξκέγνπκε θαη καο δίλεη γάια. ♫ α-γε-ιά-δα
 „ην αγξόθηεκα‟

αγέιε [ε] νπζηαζηηθό (αγέιεο)

 Η αγέιε είλαη πνιιά ίδηα δώα πνπ δνπλ καδί.
 Ο ζείνο Αιέθνο ιέεη όηη ηνλ ρεηκώλα έμσ από ην
ρσξηό ηνπ νη ιύθνη δνπλ ζε αγέιεο.  θνπάδη
♫ α-γέ-ιε

άγηνο, άγηα, άγην επίζεην (άγηνη, άγηεο, άγηα)

 ηαλ θάηη είλαη άγην, έρεη λα θάλεη κε ηνλ Θεό ή ηελ
εθθιεζία.  Σηο άγηεο κέξεο ηνπ Πάζρα ε ζεία ηνπ
θπξίνπ Μηράιε πεγαίλεη θάζε κέξα ζηελ εθθιεζία.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Οη άγηνη θαη νη αγίεο είλαη
ρξηζηηαλνί πνπ έδεζαλ όιε ηνπο ηε δσή αθηεξσκέλε
ζηνλ Θεό.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο είλαη άγηνο άλζξσπνο, δελ
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αγθάζη ----------------------------------------------- αγθίζηξη-πεηξάδεη πνηέ θαλέλαλ θη έρεη αγλά ζπλαηζζήκαηα.
♫ ά-γη-νο / ά-γηνο
- Πώο πξνθέξεηο ηε ιέμε άγηνο;

αγθάζη [ην] νπζηαζηηθό (αγθάζηα)

 Οη ηξηαληαθπιιηέο έρνπλ αγθάζηα
ζηα θιαδηά θαη ζηνλ θνξκό ηνπο. Δίλαη
ζαλ κηθξέο κύηεο πνπ ηζηκπάλε.
 Έλα αγθάζηλν ζηεθάλη είλαη πιεγκέλν
κε αγθάζηα. ♫ α-γθά-ζη

αγθάζηλνο, αγθάζηλε, αγθάζηλν επίζεην

(αγθάζηλνη, αγθάζηλεο, αγθάζηλα)  αγθάζη

αγθαιηά [ε] νπζηαζηηθό (αγθαιηέο)

 ηαλ ε κεηέξα ζνπ ζε θξαηά ζηελ αγθαιηά ηεο,
ζε θξαηάεη κε ηα δύν ηεο ρέξηα ζθηρηά θαη αθνπκπάο πάλσ ζην ζηήζνο ηεο.  Η γηαγηά έζθημε ηελ
Κνθθηλνζθνπθίηζα ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ηε θίιεζε.
 ηαλ αγθαιηάδεηο θάπνηνλ, ηνλ θξαηάο ζηελ
αγθαιηά ζνπ, ηνλ παίξλεηο αγθαιηά. ♫ α-γθα-ιηά

αγθαιηάδσ ξήκα (αγθάιηαζα, ζα αγθαιηάζσ)
 αγθαιηά

αγθίζηξη [ην] νπζηαζηηθό (αγθίζηξηα)

 Οη ςαξάδεο ςαξεύνπλ κε ην αγθίζηξη,
πνπ είλαη έλα κηθξό κπηεξό θνκκάηη ζύξκα.
♫ α-γθί-ζηξη
- Με κ‟ αθνπκπάο, γηαηί ηζηκπάσ. Ση είκαη;
……………
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--- άγθπξα ------------------------------------------------ αγνξά
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άγθπξα [ε] νπζηαζηηθό (άγθπξεο)

 Η άγθπξα κνηάδεη κ‟ έλα κεγάιν θαη βαξύ
αγθίζηξη πνπ ην έρνπλ δέζεη ζηελ άθξε κίαο
καθξηάο αιπζίδαο. ια ηα πινία έρνπλ άγθπξα θαη
ηε ξίρλνπλ ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο γηα λα κέλνπλ
ζηαζεξά ζην ίδην κέξνο.
 ηαλ έλα πινίν αγθπξνβνιεί, ξίρλεη άγθπξα.
♫ ά-γθπ-ξα  „ε ζάιαζζα‟

αγθώλαο [ν] νπζηαζηηθό (αγθώλεο)

 Ο αγθώλαο είλαη ην κέξνο ηνπ ρεξηνύ καο πνπ
κπνξνύκε λα ιπγίζνπκε. ♫ α-γθώ-λαο
 „ην ζώκα καο‟

αγλόο, αγλή, αγλό επίζεην (αγλνί, αγλέο, αγλά)

 ηαλ θάηη είλαη αγλό, δελ είλαη αλαθαηεκέλν κε
ηίπνηα άιιν.  «ηε ζαιάηα ξίρλσ πάληα αγλό
ιάδη από ηελ Κξήηε» είπε ε ζεία Έιιε.  θαζαξόο
 Ο ζείνο Αιέθνο είλαη αγλόο άλζξσπνο θη έρεη
θαιή ςπρή.  απνλήξεπηνο  πνλεξόο
 Ο ζείνο Αιέθνο έρεη αγλόηεηα. ♫ α-γλόο

άγλσζηνο, άγλσζηε, άγλσζην επίζεην

(άγλσζηνη, άγλσζηεο, άγλσζηα)
 ηαλ θάηη είλαη άγλσζην, δελ ην γλσξίδνπκε.
 «Ση ζεκαίλεη ε ιέμε „αδέζπνηνο‟; Γελ ηελ μέξσ,
κνπ είλαη άγλσζηε» είπε ν Ίγθιη ζηνλ Κώζηα.
 γλσζηόο ♫ ά-γλσ-ζηνο

αγνξά [ε] νπζηαζηηθό (αγνξέο)

 Η αγνξά είλαη έλα κέξνο κε πνιιά καγαδηά.
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αγνξάδσ -------------------------------------- αγξάκκαηνο- «Η Δξκνύ είλαη κία από ηηο θεληξηθέο αγνξέο ηεο
Αζήλαο» είπε ε Αζελά ζηνλ ζείν Σάθε.
 ηαλ θάλεηο κία αγνξά, δίλεηο ρξήκαηα θαη
παίξλεηο θάηη πνπ ζέιεηο.  «Ση αγνξέο έθαλεο
ζήκεξα;» ξώηεζε ε Αζελά ηνλ ζείν Σάθε πνπ
γύξηζε κε δύν ηζάληεο γεκάηεο κε ςώληα.  ηαλ
αγνξάδεηο θάηη, θάλεηο κία αγνξά. Ο αγνξαζηήο
είλαη απηόο πνπ αγόξαζε ή πνπ ζέιεη λ‟ αγνξάζεη
θάηη. ♫ α-γν-ξά Γεο ιατθόο (ιατθή αγνξά)

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
αγνξάδσ ξήκα (αγόξαζα, ζα αγνξάζσ) 
η
αγνξά
θ
αγνξαζηήο [ν], αγνξάζηξηα [ε] νπζηαζηηθό
ι
(αγνξαζηέο, αγνξάζηξηεο)  αγνξά
κ
λ
αγόξη [ην] νπζηαζηηθό (αγόξηα)
μ
 Ο Κώζηαο είλαη αγόξη. Δίλαη ην αξζεληθό παηδί
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. ηαλ κεγαιώζεη, ζα γίλεη
ν
άληξαο. ♫ α-γό-ξη
π
ξ
άγνπξνο, άγνπξε, άγνπξν επίζεην (άγνπξνη,
άγνπξεο, άγνπξα)
ζ
 ηαλ έλα θξνύην είλαη άγνπξν, δελ έρεη σξηκάζεη
η
θαη δελ είλαη έηνηκν αθόκε γηα λα ην θάκε.
π
 αγίλσηνο  ώξηκνο ♫ ά-γνπ-ξνο
θ
αγξάκκαηνο, αγξάκκαηε, αγξάκκαην επίζεην
ρ
(αγξάκκαηνη, αγξάκκαηεο, αγξάκκαηα)
ς
 ηαλ θάπνηνο είλαη αγξάκκαηνο, δελ μέξεη λα
γξάθεη θαη λα δηαβάδεη.  γξάκκα ♫ α-γξάκ-κα-ηνο σ
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--- άγξηνο ----------------------------------------------- αγώλαο
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άγξηνο, άγξηα, άγξην επίζεην (άγξηνη, άγξηεο,

άγξηα)
 Σα άγξηα δώα δνπλ ειεύζεξα ζηε θύζε, καθξηά
από ηνλ άλζξσπν. Σα άγξηα θπηά θπηξώλνπλ θαη
κεγαιώλνπλ κόλα ηνπο, ρσξίο ηε θξνληίδα ησλ
αλζξώπσλ  ήκεξνο
 Έλαο άγξηνο άλζξσπνο θνβίδεη ηνπο άιινπο θαη
δελ ηνπο αθήλεη λα ηνλ πιεζηάζνπλ εύθνια.
 ήξεκνο, γιπθόο  «Ση άγξην πξόζσπν είλαη
απηό;» είπε ε Υηνλάηε, όηαλ είδε ηελ θαθηά
βαζίιηζζα. «Ση αγξηάδα πνπ έρεη!»
♫ ά-γξη-νο

αγξόθηεκα [ην] νπζηαζηηθό (αγξνθηήκαηα)
 αγξόηεο

αγξόηεο [ν], αγξόηηζζα [ε] νπζηαζηηθό (αγξόηεο,

αγξόηηζζεο)
 Αγξόηεο είλαη απηόο πνπ δνπιεύεη ζηα ρσξάθηα
θαη ηα θαιιηεξγεί.  γεσξγόο  Ο ζείνο Αιέθνο
δεη ζηελ εμνρή, έρεη έλα αγξόθηεκα θαη παξάγεη
αγξνηηθά πξντόληα. ♫ α-γξό-ηεο  „ην αγξόθηεκα‟

αγξνηηθόο, αγξνηηθή, αγξνηηθό επίζεην

(αγξνηηθνί, αγξνηηθέο, αγξνηηθά)  αγξόηεο

αγώλαο [ν] νπζηαζηηθό (αγώλεο)

 ηαλ θάπνηνο δίλεη αγώλα ή θάλεη αγώλα,
πξνζπαζεί λα πεηύρεη απηό πνπ ζέιεη.  Η νκάδα
ηνπ Κώζηα έδσζε δύζθνιν αγώλα γηα λα γίλεη ε
θαιύηεξε νκάδα ηνπ ζρνιείνπ.
 ηνπο αγώλεο κπάζθεη, ηξεμίκαηνο ή άιισλ
26 / 19

ην αγξόθηεκα ----------------------------------------------------

νξγώλσ

άινγν

γάηα

γνπξνύλη

γαινπνύια

βόδη

αγξόηεο

θαηζίθα

πέηξεο

πάπηα
θνπλέιη
θνπβάο

γάηδαξνο

θόθνξαο

αγειάδα

θόηα
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--- αγσλία --------------------------------------------- αδεηάδσ
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αζιεκάησλ θάζε νκάδα ή αζιεηήο πξνζπαζεί λα
ληθήζεη.  ηαλ αγσλίδεζαη, θάλεηο αγώλα λα
πεηύρεηο θάηη ή ζέιεηο λα ληθήζεηο ζ‟ έλαλ αγώλα.
Απηόο πνπ αγσλίδεηαη ζθιεξά είλαη αγσληζηήο.
♫ α-γώ-λαο

αγσλία [ε] νπζηαζηηθό (αγσλίεο)

 ηαλ ληώζεηο αγσλία, είζαη αλήζπρνο θαη
πεξηκέλεηο θάηη πνπ ζα γίλεη, είηε είλαη θαιό είηε
άζρεκν.  Ο Κώζηαο είρε αγσλία γηα λα δεη αλ ζα
ληθήζεη ε νκάδα ηνπ ζην πνδόζθαηξν. ♫ α-γσ-λί-α

αγσλίδνκαη ξήκα (αγσλίζηεθα, ζα αγσληζηώ)
 αγώλαο

αγώληζκα [ην] νπζηαζηηθό (αγσλίζκαηα)

 Σν αγώληζκα είλαη έλα άζιεκα.  Ο ζείνο Σάθεο
θαη νη θίινη ηνπ παξαθνινύζεζαλ ην αγώληζκα ηεο
θνιύκβεζεο ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο
Αζήλαο ην 2004. ♫ α-γώ-λη-ζκα

αγσληζηήο [ν], αγσλίζηξηα [ε] νπζηαζηηθό
(αγσληζηέο, αγσλίζηξηεο)  αγώλαο

αδεηάδσ ξήκα (άδεηαζα, ζα αδεηάζσ)

 ηαλ αδεηάδσ θάηη, βγάδσ από κέζα ηνπ
ό,ηη ππάξρεη.  Η Υηνλάηε άδεηαζε ηνλ
ζθνππηδνηελεθέ πνπ ήηαλ γεκάηνο ραξηηά.
 γεκίδσ  Σν άδεηαζκα ήηαλ κέρξη ηώξα δνπιεηά
ησλ λάλσλ. άδεηνο ♫ α-δεηά-δσ
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άδεηνο ------------------------------------------ αδηάβξνρνο--

α
άδεηα)
β
 ηαλ θάηη είλαη άδεην, δελ έρεη ηίπνηα κέζα ηνπ.
γ
 Ο Κώζηαο άλνημε ην θνπηί γηα λα πάξεη κία
δ
ζνθνιάηα αιιά δε βξήθε ηίπνηα. Ήηαλ άδεην.
 θελόο  γεκάηνο
ε
 Λέκε όηη ην θεθάιη θάπνηνπ είλαη άδεην, όηαλ είλαη δ
βιάθαο ή θνπηόο.  αδεηάδσ ♫ ά-δεηνο
ε
 „αληίζεηα‟
ζ
αδειθόο [ν], αδειθή [ε] νπζηαζηηθό (αδειθνί,
η
αδειθέο)
θ
 Ο αδειθόο ζνπ είλαη ην αγόξη πνπ έρεη ηνπο
ι
ίδηνπο γνλείο κε ζέλα. Η αδειθή ζνπ είλαη ην
θνξίηζη πνπ έρεη ηνπο ίδηνπο γνλείο κε ζέλα.
κ
 αδειθάθη, αδειθνύιεο, αδειθνύια
λ
♫ α-δει-θόο  „ε νηθνγέλεηα‟
μ
- Λέκε θαη αδεξθόο, αδεξθή.
ηνλ πιεζπληηθό ιέκε θαη ηα αδέξθηα.
ν
π
αδέζπνηνο, αδέζπνηε, αδέζπνην επίζεην
ξ
(αδέζπνηνη, αδέζπνηεο, αδέζπνηα)
 ηαλ έλα δών είλαη αδέζπνην, γπξίδεη ζηνπο
ζ
δξόκνπο ρσξίο λα έρεη ηδηνθηήηε γηα λα ην
η
θξνληίζεη.  Ο θύξηνο Μηράιεο βξήθε ζηελ απιή
ηνπ ηέζζεξα αδέζπνηα θνπηαβάθηα. ♫ α-δέ-ζπν-ηνο π
θ
αδηάβξνρνο, αδηάβξνρε, αδηάβξνρν επίζεην
ρ
(αδηάβξνρνη, αδηάβξνρεο, αδηάβξνρα)
ς
 ηαλ θάηη είλαη αδηάβξνρν, ηόηε δελ κπνξεί
λα πεξάζεη λεξό κέζα ηνπ.  Σν ξνιόη ηνπ Κώζηα
σ

άδεηνο, άδεηα, άδεην επίζεην (άδεηνη, άδεηεο,
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--- αδηαζεζία ---------------------------------------- αδηέμνδν
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είλαη αδηάβξνρν θαη ην θνξάεη όηαλ κπαίλεη ζηε
ζάιαζζα.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σν αδηάβξνρν είλαη απηό πνπ
θνξάκε, όηαλ δε ζέινπκε λα βξερόκαζηε από ηε
βξνρή.  βξέρσ, βξνρή ♫ α-δη-ά-βξν-ρνο

αδηαζεζία [ε] νπζηαζηηθό (αδηαζεζίεο)
 αδηάζεηνο

αδηάζεηνο, αδηάζεηε, αδηάζεην επίζεην

(αδηάζεηνη, αδηάζεηεο, αδηάζεηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αδηάζεηνο, είλαη ζαλ
άξξσζηνο θαη δελ αηζζάλεηαη θαιά.  ηαλ είζαη
αδηάζεηνο, έρεηο αδηαζεζία. ♫ α-δη-ά-ζε-ηνο

αδηαθνξία [ε] νπζηαζηηθό  αδηάθνξνο
αδηάθνξνο, αδηάθνξε, αδηάθνξν επίζεην

(αδηάθνξνη, αδηάθνξεο, αδηάθνξα)
 Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη αδηάθνξνο γηα ηε κόδα θη
όιν θνξάεη θάηη παιηά ξνύρα. Γελ ελδηαθέξεηαη γηα
ηε κόδα.  ηαλ είζαη αδηάθνξνο γηα θάηη, ηόηε
αδηαθνξείο γη‟ απηό, δείρλεηο δειαδή αδηαθνξία.
♫α-δη-ά-θν-ξνο

αδηέμνδν [ην] νπζηαζηηθό (αδηέμνδα)

 Σν αδηέμνδν είλαη έλαο δξόκνο πνπ είλαη
θιεηζκέλνο ζην ηέινο ηνπ θαη δελ κπνξείο
λα πεξάζεηο.  Ο δξόκνο όπνπ βξίζθεηαη ην ζπίηη
ηνπ θπξίνπ Μηράιε νδεγεί ζε αδηέμνδν. ην ηέινο
ηνπ δξόκνπ ππάξρεη έλαο ςειόο άζπξνο ηνίρνο.
♫ α-δη-έ-μν-δν
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άδηθνο --------------------------------------------- αδύλαηνο--

α
άδηθα)
β
 Η Υηνλάηε έθνςε ηελ ηνύξηα ζε νθηώ ίζα
γ
θνκκάηηα. Γελ έδσζε κεγαιύηεξν θνκκάηη ζε
δ
θαλέλαλ. Γελ ήζειε λα είλαη άδηθε.  δίθαηνο
 Ήηαλ δίθαηε θαη δελ έθαλε αδηθία. Γελ αδίθεζε
ε
θαλέλαλ. ♫ ά-δη-θνο
δ
αδπλακία [ε] νπζηαζηηθό (αδπλακίεο)  αδύλακνο ε
ζ
αδύλακνο, αδύλακε, αδύλακν επίζεην (αδύλακνη, η
αδύλακεο, αδύλακα)
θ
 Η Ρνδαιία ηξηγπξλνύζε ζηνπο δξόκνπο θαη δελ
είρε θάεη ηξεηο κέξεο. Έλησζε πνιύ αδύλακε.
ι
 δπλαηόο  Γελ είρε αξθεηή δύλακε, είρε
κ
αδπλακία. ♫ α-δύ-λα-κνο
λ
αδπλαηίδσ ξήκα (αδπλάηηζα, ζα αδπλαηίζσ)
μ
 αδύλαηνο
ν
αδύλαηνο, αδύλαηε, αδύλαην επίζεην (αδύλαηνη, π
αδύλαηεο, αδύλαηα)
ξ
 ηαλ θάπνηνο είλαη αδύλαηνο, δε δπγίδεη πνιιά
ζ
θηιά.  Ο Κώζηαο είλαη αδύλαηνο, ελώ ν ζείνο
η
Αιέθνο ςειόο θαη ρνληξόο.  ιεπηόο  παρύο,
ρνληξόο
π
θ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ρ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο
αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ,
ς
θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη,
σ
ρνξνπεδώ

άδηθνο, άδηθε, άδηθν επίζεην (άδηθνη, άδηθεο,
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--- αέξαο ------------------------------------------- αεξνπιάλν
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 Η Αζελά είλαη αδύλαηε ζηελ αξηζκεηηθή. Γελ ηελ
θαηαιαβαίλεη εύθνια. ηε γξακκαηηθή όκσο είλαη
πνιύ θαιή.  ηαλ ράλεηο θηιά θαη γίλεζαη
αδύλαηνο, αδπλαηίδεηο. ♫ α-δύ-λα-ηνο

αέξαο [ν] νπζηαζηηθό (αέξεδεο)

 Σνλ αέξα ηνλ αλαπλένπκε θη έηζη κπνξνύκε θαη
δνύκε. Γελ έρεη κπξσδηά θαη δελ κπνξνύκε λα ηνλ
δνύκε.  «Άλνημε ην παξάζπξν γηα λα κπεη ιίγνο
θαζαξόο αέξαο» είπε ε ζεία Καηεξίλα ζηνλ ζείν
ηακάηε.
Αέξα ιέκε θαη ηνλ άλεκν.
 Ο αέξαο όκσο δπλάκσζε θαη ν ζείνο ηακάηεο
αλαγθάζηεθε λα θιείζεη γξήγνξα ην παξάζπξν.
 ηαλ αεξίδεηο έλα δσκάηην, αλνίγεηο πόξηεο θαη
παξάζπξα γηα λα κπεη αέξαο.
♫ α-έ-ξαο  „Ο θαηξόο‟

αεξίδσ ξήκα (αέξηζα, ζα αεξίζσ)  αέξαο
αέξην [ην] νπζηαζηηθό (αέξηα)

 Σα αέξηα δελ είλαη νύηε ζηεξεά νύηε πγξά. Ο
αέξαο πνπ αλαπλένπκε είλαη αέξην. Σν νμπγόλν θαη
ην πδξνγόλν είλαη αέξηα. Μεξηθά αέξηα όπσο ην
γθάδη είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία καο. ♫ α-έ-ξη-ν

αεξνδξόκην [ην] νπζηαζηηθό (αεξνδξόκηα)
 αεξνπιάλν

αεξνπιάλν [ην] νπζηαζηηθό (αεξνπιάλα)

 Με ην αεξνπιάλν κπνξνύκε λα ηαμηδεύνπκε
πεηώληαο ζ‟ όιν ηνλ θόζκν.  αεξνζθάθνο
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αεξνπόξνο ---------------------------------------------αεδία- Σα αεξνπιάλα πξνζγεηώλνληαη θαη
απνγεηώλνληαη ζηα αεξνδξόκηα. Σα νδεγνύλ νη
πηιόηνη. Μέζα ζηα αεξνπιάλα δνπιεύνπλ νη
αεξνζπλνδνί πνπ θξνληίδνπλ ηνπο επηβάηεο.
♫ α-ε-ξν-πιά-λν

α
β
γ
δ
ε
αεξνπόξνο [ν] νπζηαζηηθό (αεξνπόξνη)
 Ο αεξνπόξνο είλαη απηόο πνπ νδεγεί αεξνπιάλα. δ
 πηιόηνο  Έλα αεξνπνξηθό ηαμίδη, είλαη έλα
ε
ηαμίδη κε αεξνπιάλν. ♫ α-ε-ξν-πό-ξνο
ζ
η
αεξόζηαην [ην] νπζηαζηηθό (αεξόζηαηα)
 Σν αεξόζηαην είλαη έλαο κεγάινο ζάθνο γεκάηνο θ
κε δεζηό αέξα ή κε θάπνην άιιν αέξην, ειαθξύηεξν
ι
από ηνλ αέξα. Σν αεξόζηαην κπνξεί λα
κ
ζεθσζεί ςειά ζηνλ αέξα θαη λα κεηαθέξεη
λ
κεξηθνύο αλζξώπνπο κέζα ζ‟ έλα κεγάιν
θαιάζη πνπ ππάξρεη δεκέλν ζην θάησ
μ
κέξνο ηνπ. ♫ α-ε-ξό-ζηα-ην
ν
αεξνζπλνδόο [ε] νπζηαζηηθό
π
(αεξνζπλνδνί)  αεξνπιάλν
ξ
ζ
αεηόο [ν] νπζηαζηηθό (αεηνί)
 Ο αεηόο είλαη έλα κεγάιν πνπιί κε δπλαηό
η
ξάκθνο θαη κπηεξά λύρηα. Οη αεηνί έρνπλ ηηο θσιηέο π
ηνπο ζηα βνπλά. ♫ α-ε-ηόο  „ηα δώα‟
θ
Γεο ραξηαεηόο
ρ
αεδία [ε] νπζηαζηηθό (αεδίεο)
ς
 ηαλ ληώζσ αεδία γηα θάηη, ληώζσ πνιύ άζρεκα
σ
κε θάηη πνπ είλαη άζρεκν, ραιαζκέλν ή βξόκηθν.
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--- αζάλαηνο------------------------------------- αζιεηηζκόο
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 Ο Κώζηαο έθαγε κία ραιαζκέλε ζνθνιάηα θη
έλησζε αεδία.
 Αεδία είλαη απηό πνπ καο θάλεη λα ληώζνπκε
δπζάξεζηα.  «Σν θαγεηό είλαη ζθέηε αεδία!»
είπε ν θύξηνο Μηράιεο ζηε ζεία ηνπ. «Γελ
ηξώγεηαη!» ζπλέρηζε.  Ο Κώζηαο αεδίαζε κε απηό
πνπ έθαγε. Σν βξήθε αεδηαζηηθό. ♫ αε-δί-α

αζάλαηνο, αζάλαηε, αζάλαην επίζεην (αζάλαηνη,

αζάλαηεο, αζάλαηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αζάλαηνο, ηόηε δεη γηα πάληα,
αηώληα.  Καλέλαο άλζξσπνο δελ είλαη αζάλαηνο.
 ζλεηόο ♫ α-ζά-λα-ηνο

άζιεκα [ην] νπζηαζηηθό (αζιήκαηα)
 Σν πνδόζθαηξν, ην κπάζθεη, ην ηξέμηκν θαη ην
ηέληο είλαη αζιήκαηα.  ζπνξ  αζιεηήο,
αζιεηηζκόο ♫ ά-ζιε-κα  „ηα αζιήκαηα‟

αζιεηήο [ν], αζιήηξηα [ε] νπζηαζηηθό (αζιεηέο,

αζιήηξηεο)
 Οη αζιεηέο γπκλάδνληαη ζπλέρεηα γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε αγώλεο.  Ο Κώζηαο νλεηξεύεηαη
λα γίλεη κεγάινο αζιεηήο. Ολεηξεύεηαη λα παίμεη
πνδόζθαηξν ζηελ Δζληθή καο νκάδα.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο δηαβάδεη αζιεηηθή εθεκεξίδα
θάζε κέξα. Γηαβάδεη εθεκεξίδα πνπ αζρνιείηαη κε
ηνπο αζιεηέο θαη ηα αζιήκαηα. αζιεηηζκόο
♫ α-ζιε-ηήο  „ηα αζιήκαηα‟

αζιεηηζκόο [ν] νπζηαζηηθό

 Η Αιίθε δηαβάδεη έλα βηβιίν γηα ηνλ αζιεηηζκό
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ηα αζιήκαηα -----------------------------------------------------
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Δδώ παξνπζηάζακε κεξηθά αζιήκαηα ηνπ ζηίβνπ.
ς
Πξνζπάζεζε λα ζπκεζείο θαη άιια αζιήκαηα
ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ.
σ
άικα ζε ύςνο
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--- αζώνο ---------------------------------------------------- αίκα
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ζηελ αξραία Διιάδα. Γειαδή γηα ηα αζιήκαηα ζηελ
αξραία Διιάδα.
 ηαλ θάλεηο αζιεηηζκό, θάλεηο θάπνην άζιεκα.
 Ο Νίθνο θαη ν Κώζηαο παίδνπλ πνδόζθαηξν ζε
νκάδα. Κάλνπλ αζιεηηζκό.  αζιεηήο, αζιεηηθόο
♫ α-ζιε-ηη-ζκόο

αζώνο, αζώα, αζών επίζεην (αζώνη, αζώεο, αζώα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αζώνο, δελ έρεη θάλεη θάηη
θαθό.  «Γελ έζπαζα εγώ ην παξάζπξν. Δίκαη
αζώνο!» είπε ν Κώζηαο ζηνλ θύξην Μηράιε.
 έλνρνο
 Έλα αζών παηδί είλαη αγλό, ρσξίο θαθία. Σν ίδην
θη έλα αζών αζηείν ή πείξαγκα.  Η Αζελά δελ
κπνξεί λα θαηαιάβεη όηη ηα πεηξάγκαηα ηνπ Νίθνπ
είλαη αζώα θαη ζπκώλεη.  άθαθνο ♫ α-ζώ-νο

αίζνπζα [ε] νπζηαζηηθό (αίζνπζεο)

 Η αίζνπζα είλαη έλα κεγάιν δσκάηην πνπ ρσξάεη
πνιινύο αλζξώπνπο. Σέηνηα δσκάηηα είλαη νη
αίζνπζεο ηνπ ζηλεκά ή ηνπ ζρνιείνπ. ♫ αί-ζνπ-ζα

αίκα [ην] νπζηαζηηθό (αίκαηα)

 ηαλ έρνπκε θάπνηα πιεγή, ηξέρεη αίκα. Δίλαη ην
θόθθηλν πγξό πνπ θπθινθνξεί παληνύ κέζα ζην
ζώκα καο.
 Λέκε όηη παγώλεη ην αίκα ζηηο θιέβεο ζνπ, όηαλ
θνβάζαη πνιύ. Αθόκε ιέκε όηη αλάβνπλ ηα αίκαηα,
όηαλ είζαη έηνηκνο γηα θαβγά. Λέκε επίζεο όηη
αλεβαίλεη ην αίκα ζην θεθάιη ζνπ, όηαλ ζπκώλεηο
- Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο είλαη αίκα ζνπ; Ση ζνπ είλαη;
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αηκνδόηεο ----------------------------------------- αίζζεζε -πάξα πνιύ.  ηαλ θάπνηνο δίλεη ιίγν από ην
αίκα ηνπ γηα θάπνηνλ άξξσζην, είλαη αηκνδόηεο.
ηαλ έλαο άξξσζηνο ράλεη πνιύ αίκα, αηκνξξαγεί.
♫ αί-κα

α
β
γ
δ
αηκνδόηεο [ν], αηκνδόηξηα [ε] (αηκνδόηεο,
ε
αηκνδόηξηεο) νπζηαζηηθό  αίκα
δ
αηκνξξαγώ ξήκα (αηκνξξάγεζα,
ε
ζα αηκνξξαγήζσ)  αίκα
ζ
η
αίληγκα [ην] νπζηαζηηθό (αηλίγκαηα)
 Έλα αίληγκα είλαη έλα παηρλίδη κε ιόγηα. Κάλνπκε θ
κία εξώηεζε θαη πξέπεη λα βξνύκε, λα καληέςνπκε
ι
ηελ απάληεζε; Φειόο-ςειόο θαιόγεξνο θαη θόθαια
κ
δελ έρεη, ηη είλαη;
(απάληεζε: Ο θαπλόο). ♫ αί-ληγ-κα
λ
μ
αηζζάλνκαη ξήκα (αηζζάλζεθα, ζα αηζζαλζώ)
ν
 ηαλ αηζζάλεζαη ραξνύκελνο, θνπξαζκέλνο ή
ζπκσκέλνο, ηόηε έηζη είζαη εθείλε ηελ ζηηγκή.
π
Μεξηθέο θνξέο αηζζαλόκαζηε σξαία, άιιεο θνξέο
ξ
αηζζαλόκαζηε άζρεκα.  ληώζσ
 ηαλ αηζζάλεζαη θάηη, ην αθνπκπάο ή ην κπξίδεηο ζ
η
γηα λα δεηο πώο είλαη.  Ο Κώζηαο αθνύκπεζε ην
ρέξη ηνπ ζηνλ πάγν θαη αηζζάλζεθε πόζν θξύνο
π
ήηαλ.  Αίζζεκα είλαη απηό πνπ αηζζαλόκαζηε.
θ
αίζζεζε ♫ αη-ζζά-λν-καη
ρ
αίζζεζε [ε] νπζηαζηηθό (αηζζήζεηο)
ς
 Οη αηζζήζεηο καο είλαη ε όξαζε, ε αθνή, ε
σ
όζθξεζε, ε αθή θαη ε γεύζε θαη καο επηηξέπνπλ λα
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--- αηηία -------------------------------------------------άθαξδνο
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βιέπνπκε, λ‟ αθνύκε, λα κπξίδνπκε, λ‟ αγγίδνπκε θαη
λα θαηαιαβαίλνπκε αλ έλα θαγεηό είλαη γιπθό, μηλό
ή αικπξό.
 ηαλ ράλεηο ηηο αηζζήζεηο ζνπ, ιηπνζπκάο.
♫ αί-ζζε-ζε

αηηία [ε] νπζηαζηηθό (αηηίεο)

 Η Αζελά δελ ήμεξε ηελ αηηία πνπ άξγεζε ν
Κώζηαο. Γελ ήμεξε γηαηί άξγεζε ν Κώζηαο.
♫ αη-ηί-α

αηρκαισηίδσ, αηρκαισηίδνκαη ξήκα

(αηρκαιώηηζα, ζα αηρκαισηίζσ)
 ηαλ αηρκαισηίδεηο θάπνηνλ, ηνλ πηάλεηο θαη δελ
ηνλ αθήλεηο λα θύγεη.  Ο ζείνο Αιέθνο έιεγε
ηζηνξίεο γηα ηνλ παηέξα ηνπ πνπ ηνλ είραλ
αηρκαισηίζεη νη Γεξκαλνί.  ηαλ αηρκαισηίδεηο
θάπνηνλ, ηνλ πηάλεηο αηρκάισην. ♫ αηρ-κα-ισ-ηί-δσ

αηρκάισηνο, αηρκάισηε, αηρκάισην επίζεην
(αηρκάισηνη, αηρκάισηεο, αηρκάισηα)
 αηρκαισηίδσ

αηώλαο [ν] νπζηαζηηθό (αηώλεο)

 Έλαο αηώλαο είλαη εθαηό ρξόληα.
 Δίρε θίλεζε ζηνλ δξόκν θαη ν θύξηνο Γηάλλεο
έθαλε έλαλ αηώλα λα θηάζεη ζην ζπίηη. Άξγεζε
πνιύ. ♫ αη-ώ-λαο

άθαξδνο, άθαξδε, άθαξδν επίζεην (άθαξδνη,
άθαξδεο, άθαξδα)
 Λέλε πσο ν θύξηνο Μηράιεο είλαη άθαξδνο
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αθαηαιαβίζηηθνο -------------------------------------αθνή-άλζξσπνο. Πσο δελ έρεη βνεζήζεη θαλέλαλ πνηέ
ηνπ.  άζπιαρλνο, ζθιεξόο, ζθιεξόθαξδνο
 ζπκπνλεηηθόο, πνλόςπρνο ♫ ά-θαξ-δνο
Γεο θαξδηά

αθαηαιαβίζηηθνο, αθαηαιαβίζηηθε,
αθαηαιαβίζηηθν επίζεην (αθαηαιαβίζηηθνη,
αθαηαιαβίζηηθεο, αθαηαιαβίζηηθα)
 Ο Νίθνο ιέεη επίηεδεο αθαηαιαβίζηηθα πξάγκαηα
γηα λα κελ θαηαιαβαίλεη ε Αζελά θαη λα ζπκώλεη.
Λέεη πξάγκαηα πνπ δελ θαηαιαβαίλεη θαλείο.
 θαηαιαβαίλσ ♫ α-θα-ηα-ια-βί-ζηη-θνο

αθαηάζηαηνο, αθαηάζηαηε, αθαηάζηαην επίζεην

(αθαηάζηαηνη, αθαηάζηαηεο αθαηάζηαηα
 ηαλ θάπνηνο είλαη αθαηάζηαηνο,
δελ ηαθηνπνηεί, δε βάδεη ηα πξάγκαηά ηνπ
ζηε ζέζε ηνπο.  αλνηθνθύξεπηνο
 Σν δσκάηην ηνπ Κώζηα ήηαλ αθαηάζηαην
κεηά ην απνγεπκαηηλό παηρλίδη κε η‟ απηνθηλεηάθηα
ηνπ. Γελ ήηαλ ηαθηνπνηεκέλν.  αηαθηνπνίεηνο
 ηαθηνπνηεκέλνο ♫ α-θα-ηά-ζηα-ηνο

αθηλεζία [ε] νπζηαζηηθό (αθηλεζίεο)  αθίλεηνο
αθίλεηνο, αθίλεηε, αθίλεην επίζεην (αθίλεηνη,

αθίλεηεο, αθίλεηα)
 Οη επηά λάλνη βξήθαλ ηε Υηνλάηε μαπισκέλε θαη
αθίλεηε πάλσ ζην πάησκα. Γελ θνπληόηαλ
θαζόινπ.  Βξηζθόηαλ ζε αθηλεζία. ♫ α-θί-λε-ηνο

αθνή [ε] νπζηαζηηθό  αθνύσ
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--- αθνινπζώ -------------------------------------αθνπζηηθό
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αθνινπζώ, αθνινπζνύκαη ξήκα (αθνινύζεζα,

ζα αθνινπζήζσ)
 Ο θύξηνο Γηάλλεο αθνινπζεί ζπρλά ην ιεσθνξείν
κε ην απηνθίλεηό ηνπ, όηαλ πεγαίλεη ζηε δνπιεηά
ηνπ. Πεγαίλεη πίζσ από ην ιεσθνξείν.
 πξνεγνύκαη
 Ο ρεηκώλαο αθνινπζεί ην θζηλόπσξν. Έξρεηαη
κεηά ην θζηλόπσξν.
 Η Κνθθηλνζθνπθίηζα αθνινύζεζε ην κνλνπάηη
θαη κπήθε ζην δάζνο. Πξνρώξεζε ζην κνλνπάηη.
 Η Αζελά αθνινύζεζε ηηο ζπκβνπιέο ηεο γηαγηάο
ηεο. Έθαλε απηό πνπ ηεο είπε ε γηαγηά ηεο.
♫ α-θν-ινπ-ζώ

Σν απηνθίλεην αθνινπζεί ην ιεσθνξείν.

αθνπκπώ θαη αθνπκπάσ ξήκα (αθνύκπεζα, ζα

αθνπκπήζσ)
 ηαλ αθνπκπάο θάηη, βάδεηο ην ρέξη ζνπ ή θάπνην
άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζνπ πάλσ ηνπ.
 «Μελ αθνπκπάο ηελ πιεγή ηεο Αζελάο, γηαηί
πνλάεη» είπε ε Διέλε ζηελ Αιίθε.  αγγίδσ
 Η Αιίθε αθνύκπεζε ηε βαιίηζα ηεο ζην πάησκα
θαη πήγε λα δεη ηη είρε πάζεη ε Αζελά. Άθεζε ηε
βαιίηζα ηεο γηα ιίγν ζην πάησκα.
 βάδσ, αθήλσ ♫ α-θνπ-κπώ

αθνπζηηθό [ην] νπζηαζηηθό (αθνπζηηθά)
 ηαλ κηιάκε ζην ηειέθσλν, βάδνπκε ζην απηί καο
ην αθνπζηηθό.
 ηαλ θάπνηνο δελ αθνύεη θαιά, θνξάεη
αθνπζηηθό γηα λ‟ αθνύεη θαιύηεξα.
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αθνύσ ----------------------------------------------- αθξίβεηα- ηαλ θάπνηνο ζέιεη λ‟ αθνύεη κνπζηθή
κόλνο ηνπ, θνξάεη αθνπζηηθά γηα λα κελ
ελνριεί ηνπο άιινπο. ♫ α-θνπ-ζηη-θό

α
β
γ
αθνύσ, αθνύγνκαη ξήκα (άθνπζα, ζα αθνύζσ)
δ
 ηαλ αθνύο θάηη, θαηαιαβαίλεηο ηνπο ήρνπο πνπ
ε
θηάλνπλ ζη‟ απηηά ζνπ.  «Άθνπζεο ηνλ ζθύιν πνπ
γάβγηδε ρζεο βξάδπ;» ξώηεζε ν θύξηνο Μηράιεο ηνλ δ
Κώζηα.
ε
 Αθνύζηεθε πσο ε ζεία Καηεξίλα ζα θάλεη έθζεζε
ζ
δσγξαθηθήο ηνλ Μάην. Δίλαη αιήζεηα; Γηαδόζεθε ην
η
λέν.
θ
 Ο Κώζηαο δελ αθνύεη θαλέλαλ θαη θάλεη πάληα
ηνπ θεθαιηνύ ηνπ. Γελ ππαθνύεη.
ι
 ηαλ δελ αθνύο θαιά, έρεηο πξόβιεκα αθνήο.
κ
♫ α-θνύ-σ
λ
άθξε [ε] νπζηαζηηθό (άθξεο)
μ
 Η άθξε είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο ελόο πξάγκαηνο.
ν
 Ο Κώζηαο θάζεηαη ζηελ άθξε ηνπ θαλαπέ.
π
 άθξν, ηέξκα, ηέινο
 Η Αζελά έθαλε ζηελ άθξε γηα λα πεξάζεη ν
ξ
θύξηνο Μηράιεο. Παξακέξηζε, πήγε πην πέξα.
ζ
 Η Διέλε θάζηζε ζε κία άθξε θη άξρηζε
η
λα θιαίεη, επεηδή ηε κάισζε ε κακά ηεο.
ε κία γσλίηζα. ♫ ά-θξε
π
θ
ρ
Σν θάδξν είλαη ζηελ άθξε ηνπ δηαδξόκνπ
ς
σ
αθξίβεηα [ε] νπζηαζηηθό  αθξηβόο
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αθξηβόο, αθξηβή, αθξηβό επίζεην (αθξηβνί,

αθξηβέο, αθξηβά)
 ηαλ θάηη είλαη αθξηβό, πιεξώλνπκε γη‟ απηό
πνιιά ρξήκαηα.  «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά
είλαη πνιύ αθξηβά ηνλ ρεηκώλα» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα.
 θηελόο  Οη ηηκέο ησλ ιαραληθώλ είλαη πνιύ
πςειέο, ππάξρεη κεγάιε αθξίβεηα. ♫ α-θξη-βόο

αθξηβώο επίξξεκα

 Ο Κώζηαο κάο είπε αθξηβώο ηη έγηλε ζηε ρζεζηλή
εθδξνκή. Μαο είπε ηη έγηλε ζη‟ αιήζεηα, ρσξίο λα
μεράζεη νύηε λα αιιάμεη ηίπνηα.
 Η Αζελά ήξζε αθξηβώο ζηηο επηά. Γελ ήξζε νύηε
πην λσξίο νύηε πην αξγά.  πεξίπνπ ♫ α-θξη-βώο

αθξίδα [ε] νπζηαζηηθό (αθξίδεο)

 Η αθξίδα είλαη έλα έληνκν κε κεγάια θαη δπλαηά
πίζσ πόδηα. Η αθξίδα πεδά ςειά θαη ηξώεη ηα
θύιια ησλ θπηώλ. ♫ α-θξί-δα  „ηα έληνκα‟

αθξναηήξην [ην] νπζηαζηηθό (αθξναηήξηα)
 αθξναηήο

αθξναηήο [ν], αθξνάηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(αθξναηέο, αθξνάηξηεο)
 Αθξναηέο είλαη απηνί πνπ αθνύλ κία εθπνκπή
ζην ξαδηόθσλν ή πνπ παξαθνινπζνύλ κία νκηιία.
 Αθξναηήξην ιέκε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ
είλαη καδεκέλνη ζ‟ έλα κέξνο γηα λα δνπλ έλα ζέακα
ή λ‟ αθνύζνπλ κία νκηιία. ♫ α-θξν-α-ηήο
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αθξνβάηεο ------------------------------------------- αθηίλα--

α
(αθξνβάηεο, αθξνβάηηζζεο)
β
 ην ηζίξθν νη αθξνβάηεο θάλνπλ
γ
αθξνβαηηθά, δειαδή δύζθνιεο αζθήζεηο
δ
ηζνξξνπίαο. ♫ α-θξν-βά-ηεο Γεο ηζίξθν
ε
δ
αθξνβαηηθά [ηα] νπζηαζηηθό  αθξνβάηεο
ε
αθξνγηάιη [ην] νπζηαζηηθό (αθξνγηάιηα)
ζ
 αθξνγηαιηά
η
αθξνγηαιηά [ε] νπζηαζηηθό (αθξνγηαιηέο)
θ
 Η αθξνγηαιηά είλαη ην κέξνο ηεο ζηεξηάο δίπια
ι
ζηε ζάιαζζα. Η αθξνγηαιηά έρεη άκκν ή βόηζαια.
κ
 αθξνζαιαζζηά, αθηή, παξαιία  Η αθξνγηαιηά
ιέγεηαη θαη αθξνγηάιη. ♫ α-θξν-γηα-ιηά
λ
μ
αθξσηήξην θαη αθξσηήξη [ην] νπζηαζηηθό
ν
(αθξσηήξηα)
 Σν αθξσηήξην είλαη κία ζηελή ισξίδα ζηεξηάο
π
πνπ κπαίλεη βαζηά κέζα ζηε ζάιαζζα.
ξ
 θάβνο ♫ α-θξσ-ηή-ξη-ν
ζ
αθηή [ε] νπζηαζηηθό (αθηέο)
η
 Η Αζελά θνιύκπεζε κέρξη ηελ αθηή θαη μάπισζε π
πάλσ ζηελ πγξή άκκν. Δίλαη ην κέξνο όπνπ ε
ζηεξηά βξέρεηαη από ηε ζάιαζζα.  αθξνζαιαζζηά θ
ρ
♫ α-θηή
ς
αθηίλα [ε] νπζηαζηηθό (αθηίλεο)
σ
 Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ είλαη νη θσηεηλέο γξακκέο

αθξνβάηεο [ν], αθξνβάηηζζα [ε] νπζηαζηηθό
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--- αθηηλίδην -----------------------------------------------αιάηη
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πνπ βγαίλνπλ από ηνλ ήιην.
 Οη αθηίλεο ζε κία ξόδα πνδειάηνπ είλαη νη
κεηαιιηθέο γξακκέο πνπ ελώλνπλ ην θέληξν ηεο
ξόδαο κε ην ιάζηηρν.
 Οη αθηίλεο Υ πεξλνύλ κέζα από ζηεξεά ζώκαηα.
Μ‟ απηέο νη γηαηξνί εμεηάδνπλ ηα θόθαια ή ηα
όξγαλα ηνπ ζώκαηνο καο. ♫ α-θηί-λα

αθηηλίδην [ην] νπζηαζηηθό (αθηηλίδηα)

 Σν αθηηλίδην είλαη έλα θξνύην πνπ από
έμσ έρεη θαθέ θινύδα θαη από κέζα βαζύ πξάζηλν
ρξώκα θαη καύξα ζπνξάθηα. ♫ α-θηη-λί-δη-ν

αθπξώλσ, αθπξώλνκαη ξήκα (αθύξσζα, ζα

αθπξώζσ)
 ηαλ αθπξώλεηο θάηη πνπ είρεο απνθαζίζεη, ηόηε
δελ ην θάλεηο.  Ο Κώζηαο αθύξσζε ηελ εθδξνκή
ζην βνπλό, επεηδή είρε πνιύ άζρεκν θαηξό. Πήγε
όκσο ιίγεο κέξεο κεηά, όηαλ έθηηαμε ν θαηξόο.
 «Μελ μεράζεηο λ‟ αθπξώζεηο ην εηζηηήξηό ζνπ ζην
κεράλεκα, κόιηο κπεηο ζην ιεσθνξείν» είπε ζηνλ
Ίγθιη ε κακά ηνπ. ♫ α-θπ-ξώ-λσ

αιάηη [ην] νπζηαζηηθό (αιάηηα)
 Η Αζελά δνθίκαζε ηε ζνύπα ηεο θαη είπε όηη δελ
είρε πνιύ αιάηη. Ήηαλ αλάιαηε. Γνθίκαζε θαη ηηο
παηάηεο θαη βξήθε όηη είραλ πνιύ αιάηη. Ήηαλ πνιύ
αικπξέο. Σν αιάηη ην βξίζθνπκε ζην ζαιαζζηλό
λεξό θαη ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα γίλνπλ πην
λόζηηκα ηα θαγεηά καο.  Σν αιάηη ην έρνπκε ζην
ηξαπέδη κέζα ζε κία αιαηηέξα. ♫ α-ιά-ηη
Γεο αικπξόο
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αιαηηέξα--------------------------------------------- αιήζεηα--

α
β
αιέζσ, αιέζνκαη ξήκα (άιεζα, ζα αιέζσ)
γ
 ηαλ αιέζεηο θαθέ, ηόηε ιηώλεηο ηνπο θόθθνπο
δ
ηνπ θαη ηνλ θάλεηο ζθόλε.  Γίλεηαη αιεζκέλνο.
ε
♫ α-ιέ-ζσ
δ
αιείθσ, αιείθνκαη ξήκα (άιεηςα, ζα αιείςσ)
ε
 Ο Κώζηαο άιεηςε ην ςσκί ηνπ κε
ζ
βνύηπξν θαη καξκειάδα. Άπισζε
βνύηπξν θαη καξκειάδα πάλσ ζην
η
ςσκί.  Η Αιίθε έβαιε ηελ αινηθή
θ
πνπ ηεο έδσζε ν γηαηξόο γηα ηα ζππξάθηα ηνπ
ι
πξνζώπνπ. ♫ α-ιεί-θσ
- Πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία: αιείθσ-αινηθή!
κ
λ
αιεμίπησην [ην] νπζηαζηηθό (αιεμίπησηα)
μ
 Οη αιεμηπησηηζηέο πεδνύλ από αεξνπιάλα
κε αιεμίπησην. Σα αιεμίπησηα έρνπλ κεγάια
ν
παληά πνπ αλνίγνπλ ζε ζρήκα νκπξέιαο
π
θαη πνιιά ζθνηληά. ♫ α-ιε-μί-πησ-ην
ξ
αιεύξη [ην] νπζηαζηηθό (αιεύξηα)
ζ
 Σν αιεύξη είλαη κία ιεπθή ή θίηξηλε ζθόλε από
η
ζηηάξη ή θαιακπόθη. Με ην αιεύξη θηηάρλνπκε ςσκί
π
θαη γιπθά. ♫ α-ιεύ-ξη
θ
αιήζεηα [ε] νπζηαζηηθό (αιήζεηεο)
ρ
 Ο Κώζηαο είπε όηη έζπαζε ην βάδν. Δίπε ηελ
αιήζεηα, δελ είπε ςέκαηα. Δίπε ηη έγηλε πξαγκαηηθά. ς
σ
 ςέκα  αιεζηλόο ♫ α-ιή-ζεηα

αιαηηέξα [ε] νπζηαζηηθό (αιαηηέξεο)  αιάηη
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--- αιεζηλόο ------------------------------------------- αιιάδσ
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αιεζηλόο, αιεζηλή, αιεζηλό επίζεην (αιεζηλνί,

αιεζηλέο, αιεζηλά)
 «Ο ζείνο Αιέθνο δε καο είπε θάηη από ηε
θαληαζία ηνπ» είπε ν Κώζηαο. «Μαο δηεγήζεθε κία
αιεζηλή ηζηνξία». Μία ηζηνξία πνπ έγηλε ζη‟
αιήζεηα, ζπλέβε πξαγκαηηθά.
 ςεύηηθνο  πξαγκαηηθόο  αιήζεηα
♫ α-ιε-ζη-λόο

αιίκνλν επηθώλεκα

 Λέκε αιίκνλν γηα λα δείμνπκε όηη ιππόκαζηε γηα
θάηη πνπ έγηλε.
 «Αιίκνλν, έραζα ην βηβιίν κνπ!» είπε ν Κώζηαο.
Λέκε αιίκνλν ζε θάπνηνλ γηα λα δείμνπκε όηη ζα
ηηκσξεζεί, αλ δελ θάλεη απηό πνπ πξέπεη.
 «Αιίκνλό ζνπ αλ παο αδηάβαζηνο ζην ζρνιείν»
θώλαμε ε θπξία Μαξγαξίηα. ♫ α-ιί-κν-λν

αιθνόι [ην] νπζηαζηηθό  νηλόπλεπκα
αιιάδσ ξήκα (άιιαμα, ζα αιιάμσ)

 ηαλ αιιάδεηο, γίλεζαη δηαθνξεηηθόο.
 Από ηόηε πνπ ε Αιίθε πήγε ζην Γπκλάζην
άιιαμε πνιύ: ςήισζε θαη αδπλάηηζε.  «Πεξίκελε
λ‟ αιιάμσ κπαηαξίεο ζην γνπόθκαλ θη έξρνκαη λα
πάκε γηα πνδήιαην!» είπε ε Αζελά ζηελ Διέλε.
Γειαδή ε Αζελά ήζειε λα βάιεη άιιεο κπαηαξίεο.
 Ο Νίθνο έγηλε κνύζθεκα από ηε βξνρή θαη πήγε
ζην ζπίηη ηνπ λ‟ αιιάμεη. Να θνξέζεη δειαδή άιια
ξνύρα.  ηαλ αιιάδσ θάηη, θάλσ κία αιιαγή.
♫ αι-ιά-δσ
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αιιαληηθό ----------------------------------------- άικπνπκ--

α
 Σα ζαιάκη, ηα ινπθάληθα θαη ην δακπόλ είλαη
β
αιιαληηθά. ♫ αι-ια-ληη-θό
γ
δ
αιιεινγξαθώ ξήκα (αιιεινγξάθεζα, ζα
αιιεινγξαθήζσ)
ε
 ηαλ αιιεινγξαθείο κε θάπνηνλ, γξάθεηο θαη
δ
ηνπ ζηέιλεηο γξάκκαηα θη εθείλνο ζνπ απαληάεη
ε
επίζεο κε γξάκκαηα.  Η Αιίθε αιιεινγξαθεί
ζ
ζπρλά από ηελ Κξήηε κε ηελ Αζελά πνπ δεη ζηελ
Αζήλα.  Η Αζελά έρεη ζπρλή αιιεινγξαθία κε
η
ηελ Αιίθε. ♫ αι-ιε-ιν-γξα-θώ
θ
ι
αιιηώηηθνο, αιιηώηηθε, αιιηώηηθν επίζεην
κ
(αιιηώηηθνη, αιιηώηηθεο, αιιηώηηθα)
 «Σν ζπίηη ζνπ είλαη πην κεγάιν θαη πην άλεην.
λ
Δίλαη αιιηώηηθν από ην δηθό κνπ!» είπε ε Αζελά
μ
ζηελ Διέλε. Γελ είλαη ην ίδην. Γε κνηάδεη. Έρεη
δηαθνξέο.  δηαθνξεηηθόο, άιινο ♫ αι-ιηώ-ηη-θνο ν
π
άιινο, άιιε, άιιν αλησλπκία (άιινη, άιιεο, άιια) ξ
 «Θα ζαο πσ έλα άιιν αλέθδνην» είπε ν Νίθνο.
ζ
Έλα δηαθνξεηηθό αλέθδνην.
 «Θέιεηο άιιν θνκκάηη γιπθό, Κώζηα;» ξώηεζε ε
η
θπξία Μαξγαξίηα. Θέιεηο αθόκε έλα θνκκάηη;
π
 Η Αζελά πάληα ζθέθηεηαη πξώηα ηνπο άιινπο.
θ
θέθηεηαη ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, ♫ άι-ινο
ρ
άικπνπκ [ην] νπζηαζηηθό
ς
 Σν άικπνπκ είλαη έλα βηβιίν κε ρνληξό ράξηηλν
σ
εμώθπιιν θαη ιεπθέο ζειίδεο γηα λα βάδνπκε κέζα

αιιαληηθό [ην] νπζηαζηηθό (αιιαληηθά)
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θσηνγξαθίεο ή γξακκαηόζεκα.
♫ άι-κπνπκ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε
ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

αικπξόο, αικπξή, αικπξό επίζεην (αικπξνί,

αικπξέο, αικπξά)
 ηαλ θάηη είλαη αικπξό, έρεη πνιύ αιάηη.
 Η θπξία Μαξγαξίηα βάδεη πνιύ αιάηη ζηα θαγεηά
θαη ηα θάλεη αικπξά. ♫ αι-κπ-ξόο Γεο αιάηη
- Λέκε θαη αξκπξόο.

άινγν [ην] νπζηαζηηθό (άινγα)

 Σν άινγν είλαη έλα κεγάιν δών πνπ ηξέρεη
γξήγνξα. ηαλ θσλάδεη, ην άινγν ριηκηληξίδεη.
 ίππνο  ηαλ ηξέρνπκε πάλσ ζ‟ έλα άινγν,
θάλνπκε ηππαζία. ♫ ά-ιν-γν  „ην αγξόθηεκα‟

αινηθή [ε] νπζηαζηηθό (αινηθέο)  αιείθσ
αιπζίδα [ε] νπζηαζηηθό (αιπζίδεο)
 Ο Πηλόθην είλαη δεκέλνο κε κία ρνληξή
αιπζίδα. Η αιπζίδα είλαη θηηαγκέλε από
κεηαιιηθά δαρηπιίδηα, ελσκέλα κεηαμύ ηνπο
ζε κία ζεηξά. Σα δαρηπιίδηα απηά ηα ιέκε θξίθνπο.
 Η Αζελά θνξά ζηνλ ιαηκό ηεο έλα κηθξό
ζηαπξνπδάθη ζε αζεκέληα αιπζίδα. ♫ α-ιπ-ζί-δα

αιθάβεην [ην] νπζηαζηηθό (αιθάβεηα)

 Σν αιθάβεην είλαη όια ηα γξάκκαηα πνπ έρνπκε
γηα λα γξάθνπκε ιέμεηο. Σν ειιεληθό αιθάβεην έρεη
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άκαμα --------------------------------------------- ακέηξεηνο-24 γξάκκαηα πνπ κπαίλνπλ πάληα ζηελ ίδηα ζεηξά.
Σν πξώην γξάκκα είλαη ην α θαη ην ηειεπηαίν ην σ.
ηαλ βάδεηο ηα γξάκκαηα ζηε ζεηξά απηή, ηα βάδεηο
ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. ♫ αι-θά-βε-ην
- Λέκε θαη ε αιθαβήηα.
- Μπνξείο λα δεηο ην ειιεληθό αιθάβεην ζηα δεμηά
απηήο ηεο ζειίδαο.

άκαμα [ε] νπζηαζηηθό (άκαμεο)
 Η Υηνλάηε θαη ν πξίγθηπαο έθπγαλ κε κία ρξπζή
άκαμα. ♫ ά-κα-μα

ακάμη [ην] νπζηαζηηθό (ακάμηα)
 Σν ακάμη είλαη ην απηνθίλεην.
♫ α-κά-μη Γεο απηνθίλεην

ακαξηία [ε] νπζηαζηηθό (ακαξηίεο)

 ηαλ θάλνπκε κία ακαξηία, θάλνπκε κία πνιύ
θαθή πξάμε. ♫ α-καξ-ηί-α

ακέζσο επίξξεκα

 ηαλ θάλνπκε θάηη ακέζσο, ην θάλνπκε πνιύ
γξήγνξα, ρσξίο λα πεξηκέλνπκε.  «Έια ζην
ζπίηη ακέζσο! Γε ζα ζε πεξηκέλσ θαζόινπ!»
θώλαμε ν Κώζηαο ζηελ Αζελά. ♫ α-κέ-ζσο

ακέηξεηνο, ακέηξεηε, ακέηξεην επίζεην

(ακέηξεηνη, ακέηξεηεο, ακέηξεηα)  ηνλ
νπξαλό ιάκπνπλ ακέηξεηα αζηέξηα θάζε βξάδπ.
Δίλαη ηόζα πνιιά πνπ δελ κπνξνύκε λα ηα
κεηξήζνπκε.  άπεηξνο ♫ α-κέ-ηξε-ηνο
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--- άκκνο --------------------------------------------- ακύλνκαη
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άκκνο [ε] νπζηαζηηθό

 Η άκκνο είλαη πνιύ πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα
πέηξαο. Μνηάδεη κε ζθόλε θαη ζθεπάδεη παξαιίεο θαη
έξεκνπο.
 Άκκν ιέκε θαη ηελ ακκνπδηά. ♫ άκ-κνο

ακκνπδηά [ε] νπζηαζηηθό (ακκνπδηέο)

 Η ακκνπδηά είλαη κία παξαιία κε άκκν.
 Η Αιίθε πεξπαηνύζε ζηελ ακκνπδηά θη έςαρλε
λα βξεη θνρύιηα ζηελ άκκν. ♫ ακ-κνπ-δηά

ακπέιη [ην] νπζηαζηηθό (ακπέιηα)

 Σν ακπέιη είλαη έλα ρσξάθη θπηεκέλν κε πνιιά
θιήκαηα.  ακπειώλαο
 Σν ακπέιη είλαη ην θπηό πνπ καο δίλεη ην ζηαθύιη.
 θιήκα ♫ α-κπέ-ιη

ακύγδαιν [ην] νπζηαζηηθό (ακύγδαια)

 Ο Κώζηαο ιαηξεύεη ηηο ζνθνιάηεο κε ακύγδαια.
Δίλαη νη κηθξνί θαξπνί θιεηζκέλνη κέζα ζε ηζόθιηα
πνπ παίξλνπκε από ηα δέληξα, ηηο ακπγδαιηέο.
 Οη ακπγδαιηέο αλζίδνπλ ηνλ Φεβξνπάξην
πξηλ από η‟ άιια δέληξα. ♫ α-κύ-γδα-ιν

άκπλα [ε] νπζηαζηηθό (άκπλεο)  ακύλνκαη
ακύλνκαη ξήκα (ακύλζεθα, ζα ακπλζώ)
 ην έξγν πνπ έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα ν ηακίαο
ακύλζεθε ελαληίνλ ησλ ιεζηώλ, γηαηί θηλδύλεπε ε
δσή ηνπ. Πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεπηεί γηα λα κελ
ηνπ θάλνπλ θαθό.
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αλάβσ ------------------------------------------------- αλάγθε- ηαλ ακύλεζαη ελαληίνλ θάπνηνπ, βξίζθεζαη ζε
άκπλα.  θάλσ επίζεζε ♫ α-κύ-λν-καη

α
β
γ
αλάβσ ξήκα (άλαςα, ζα αλάςσ)
 ηαλ αλάβσ έλα ζπίξην, ηνπ βάδσ
δ
θσηηά.  Ο ζείνο Αιέθνο άλαςε
ε
ηα μύια ζην ηδάθη γηα λα δεζηαζεί ην ζπίηη.
δ
 ηαλ θάηη αλάβεη, παίξλεη θσηηά θαη θαίγεηαη.
 Σα μύια ήηαλ μεξά θαη άλαςαλ ακέζσο.
ε
 ηαλ αλάβσ κία ζπζθεπή, ηελ θάλσ λα δνπιεύεη.
ζ
 Ο παηέξαο ηνπ Κώζηα άλαςε ηνλ ζεξκνζίθσλα.
η
 Με ηνλ αλαπηήξα αλάβνπκε έλα ηζηγάξν ή
θ
βάδνπκε θσηηά ζε θάηη. ♫ α-λά-βσ
ι
αλαγθάδσ, αλαγθάδνκαη ξήκα (αλάγθαζα, ζα
κ
αλαγθάζσ)
λ
 ηαλ αλαγθάδεηο θάπνηνλ λα θάλεη θάηη, ηνλ
βάδεηο λα θάλεη θάηη ρσξίο λα ην ζέιεη, επεηδή ην
μ
ζέιεηο εζύ.  «Γελ κπνξείο λ‟ αλαγθάζεηο όιν ηνλ
ν
θόζκν λα θάλεη εζπρία, όηαλ θνηκάζαη εζύ» είπε
ζηνλ θύξην Μηράιε ε ζεία ηνπ.  πηέδσ, ππνρξεώλσ π
 αλάγθε, αλαγθαζηηθόο ♫ α-λα-γθά-δσ
ξ
ζ
αλαγθαζηηθόο, αλαγθαζηηθή, αλαγθαζηηθό
η
επίζεην (αλαγθαζηηθνί, αλαγθαζηηθέο,
αλαγθαζηηθά)  αλάγθε
π
θ
αλάγθε [ε] νπζηαζηηθό (αλάγθεο)
ρ
 Ο Κώζηαο δελ πήγε ζην ζρνιείν ρζεο, γηαηί ήηαλ
αλάγθε λα πάεη ζηνλ γηαηξό γηα ην απηί ηνπ.
ς
Υξεηάζηεθε λα πάεη ζηνλ γηαηξό.
σ
 αλαγθάδσ, αλαγθαζηηθόο ♫ α-λά-γθε
51 / 32-33

--- αλαγλσξίδσ ------------------------------ αλαθαιύπησ
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αλαγλσξίδσ, αλαγλσξίδνκαη ξήκα (αλαγλώξηζα,

ζα αλαγλσξίζσ)
 ηαλ αλαγλσξίδεηο θάπνηνλ, ηνλ μέξεηο από πξηλ
θαη ηώξα πνπ ηνλ βιέπεηο πάιη ηνλ μαλαζπκάζαη.
 ην έξγν πνπ είδε ε ζεία Καηεξίλα ν αζηπλνκηθόο
αλαγλώξηζε ηνλ θιέθηε θαη ηνλ θπλήγεζε. Σνλ είρε
μαλαδεί.  θαηαιαβαίλσ
«Αλαγλσξίδσ όηη έθαλα ιάζνο» είπε ν θύξηνο
Μηράιεο ζηνλ Κώζηα. Δίλαη αιήζεηα όηη έθαλα ιάζνο
θαη ην ιέσ.  παξαδέρνκαη  αλαγλώξηζε
♫ α-λα-γλσ-ξί-δσ

αλαγλώξηζε [ε] νπζηαζηηθό (αλαγλσξίζεηο)
 αλαγλσξίδσ

αλαίζζεηνο, αλαίζζεηε, αλαίζζεην επίζεην

(αλαίζζεηνη, αλαίζζεηεο, αλαίζζεηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλαίζζεηνο, κνηάδεη ζαλ λα
θνηκάηαη θαη δελ κπνξεί λα δεη, λ‟ αθνύζεη ή λα
θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπ.  ην έξγν πνπ
είδε ε ζεία Καηεξίλα ν αζηπλνκηθόο έξημε κία
κπνπληά ζηνλ θιέθηε θαη ηνλ έξημε θάησ αλαίζζεην.
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλαίζζεηνο, δελ ελδηαθέξεηαη
γηα ηνπο άιινπο.  αδηάθνξνο  επαίζζεηνο
♫ α-λαί-ζζε-ηνο

αλαθαιύπησ, αλαθαιύπηνκαη ξήκα (αλαθάιπςα,
ζα αλαθαιύςσ)
 ηαλ αλαθαιύπηεηο θάηη, βξίζθεηο θάηη πνπ ήηαλ
- Μέζα ζην όλνκά κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
θαιύπησ. Ση θάλσ; ………………………………………
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αλαθάιπςε --------------------------------- αλαθνηλώλσ-θξπκκέλν ή καζαίλεηο θάηη πνπ δε γλώξηδεο πξηλ.
 Η Αζελά αλαθάιπςε ηα ζνθνιαηάθηα πνπ είρε
θξύςεη ε κακά ηεο θαη ηα έθαγε. Αξγόηεξα ε κακά
ηεο αλαθάιπςε όηη ηα ζνθνιαηάθηα είραλ
εμαθαληζηεί.  ηαλ αλαθαιύπησ θάηη, θάλσ κία
αλαθάιπςε. ♫ α-λα-θα-ιύ-πησ

α
β
γ
δ
ε
δ
αλαθάιπςε [ε] νπζηαζηηθό (αλαθαιύςεηο)
 αλαθαιύπησ
ε
ζ
αλαθαηεύσ θαη αλαθαηώλσ, αλαθαηεύνκαη,
η
αλαθαηώλνκαη ξήκα (αλαθάηεςα, ζα αλαθαηέςσ)
 ηαλ αλαθαηεύεηο δύν ή πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, θ
ηα βάδεηο καδί, ώζηε λα γίλνπλ έλα πξάγκα.
ι
 Η θπξία Μαξγαξίηα αλαθάηεςε λεξό
κ
θαη αιεύξη γηα λα θηηάμεη δπκάξη.
 ηαλ αλαθαηεύεηο ηα πξάγκαηά ζνπ,
λ
ραιάο ηε ζεηξά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο.
μ
 Ο Κώζηαο αλαθάηεςε ηα ξνύρα ζην ζπξηάξη ηνπ
ν
θαη δελ κπνξνύζε λα βξεη ηηο θάιηζεο ηνπ.
 «Γελ είλαη ζσζηό λα αλαθαηεύεζαη ζηε δσή ησλ
π
άιισλ» είπε ζηνλ θύξην Μηράιε ε ζεία ηνπ.
ξ
♫ α-λα-θα-ηεύ-σ
ζ
αλαθνηλώλσ, αλαθνηλώλνκαη ξήκα (αλαθνίλσζα, η
ζα αλαθνηλώζσ)
π
 ηαλ αλαθνηλώλεηο θάηη, ην ιεο ζηνπο άιινπο
θ
αλζξώπνπο είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά.
 Ο Κώζηαο αλαθνίλσζε ζηνπο γνλείο ηνπ όηη δε
ρ
ζα γίλεη ε εθδξνκή πνπ εηνίκαδε κε ηνπο θίινπο ηνπ. ς
 Όζηεξα από ηελ αλαθνίλσζε απηή, θιείζηεθε
σ
ζην δσκάηηό ηνπ. ♫ α-λα-θνη-λώ-λσ
53 / 33-34

--- αλαθνίλσζε ------------------------------ αλαπαπηηθόο
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αλαθνίλσζε [ε] νπζηαζηηθό (αλαθνηλώζεηο)
 αλαθνηλώλσ

αλάκεζα επίξξεκα

 ηαλ είζαη αλάκεζα ζε δύν πξάγκαηα, είζαη ζην
κέξνο πνπ είλαη ζηε κέζε θαη ηα ρσξίδεη.
 Ο ζείνο Αιέθνο βγήθε θσηνγξαθία αλάκεζα
ζηνλ Κώζηα θαη ηελ Αζελά.
 Η ηάμε ηεο Αζελάο πήγε ζην δεκαξρείν αλάκεζα
ζην πξώην θαη ην δεύηεξν δηάιεηκκα,
δειαδή κεηά ην πξώην θαη πξηλ από
ην δεύηεξν.  κεηαμύ ♫ α-λά-κε-ζα

Η Αζελά θάζεηαη αλάκεζα ζηα δύν αγόξηα.

αλαλάο [ν] νπζηαζηηθό (αλαλάδεο)

 Ο αλαλάο είλαη έλα κεγάιν γιπθό θξνύην
πνπ κνηάδεη κε κεγάιν θνπθνπλάξη θαη
θπηξώλεη ζε δεζηά κέξε. Έρεη ζθιεξή
θαθεηηά θινύδα θαη είλαη θίηξηλν από κέζα.
♫ α-λα-λάο

αλαπαπηηθόο, αλαπαπηηθή, αλαπαπηηθό επίζεην
(αλαπαπηηθνί, αλαπαπηηθέο, αλαπαπηηθά)
 Ο θύξηνο Γηάλλεο βξίζθεη ηνλ θαλαπέ
αλαπαπηηθό. Σνλ μεθνπξάδεη θαη ληώζεη θαιά.
 άλεηνο ♫ α-λα-παπ-ηη-θόο

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

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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αλάπεξνο ------------------------------- αλαπνδνγπξίδσ--

α
(αλάπεξνη, αλάπεξεο, αλάπεξα)
β
 ηαλ θάπνηνο δελ έρεη ρέξηα ή πόδηα ή είλαη
γ
ηπθιόο, είλαη αλάπεξνο.  ηαλ είζαη αλάπεξνο,
δ
έρεηο αλαπεξία. ♫ α-λά-πε-ξνο
ε
αλαπλέσ ξήκα (αλάπλεπζα, ζα αλαπλεύζσ)
δ
 ηαλ αλαπλέεηο, παίξλεηο αέξα ζηνπο πλεύκνλέο
ε
ζνπ από ηε κύηε ή θαη ην ζηόκα θαη ηνλ βγάδεηο
μαλά έμσ.  Μόιηο ν Κώζηαο θαη ν Νίθνο αλέβεθαλ ζ
ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ, αλάπλεπζαλ θαζαξό
η
αέξα.  αλαζαίλσ  ηαλ ληώζεηο ηελ αλαπλνή
θ
θάπνηνπ, ληώζεηο όηη αλαπλέεη. ♫ α-λα-πλέ-σ
ι
αλαπλνή [ε] νπζηαζηηθό (αλαπλνέο)  αλαπλέσ
κ
λ
αλαπνδηά [ε] νπζηαζηηθό (αλαπνδηέο)
 Η αλαπνδηά είλαη θάηη άζρεκν ή δπζάξεζην πνπ
μ
ζπκβαίλεη μαθληθά ζε θάπνηνλ.  Ο θύξηνο
ν
Γεκήηξεο ζηελνρσξήζεθε πνιύ κε ηελ αλαπνδηά
π
πνπ ηνπ έηπρε. Μπήθαλ θιέθηεο ζην καγαδί ηνπ.
 Η δαζθάια δελ αληέρεη άιιν ηηο αλαπνδηέο ηνπ
ξ
Νίθνπ. Γελ αληέρεη ηελ θαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
ζ
 αλάπνδνο, αλαπνδνγπξίδσ ♫ α-λα-πν-δηά
η
π
αλαπνδνγπξίδσ, αλαπνδνγπξίδνκαη ξήκα
(αλαπνδνγύξηζα, ζα αλαπνδνγπξίζσ)
θ
ρ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ην καγαδί ηνπ
θπξίνπ Γεκήηξε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο ς
δηθαζηήξην, δηθεγόξνο, ζεξίν, θαεκέλνο, πηάλσ,
σ
ηκήκα, θπιαθή

αλάπεξνο, αλάπεξε, αλάπεξν επίζεην
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--- αλάπνδνο ---------------------------------- αλαξσηηέκαη
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 Ο θύξηνο Γηάλλεο αλαπνδνγύξηζε ην κπνπθάιη
γηα λ‟ αδεηάζεη όιν ην λεξό πνπ είρε κέζα.
Σν γύξηζε αλάπνδα.
 αλάπνδνο, αλαπνδηά ♫ α-λα-πν-δν-γπ-ξί-δσ

αλάπνδνο, αλάπνδε, αλάπνδν

επίζεην (αλάπνδνη, αλάπνδεο αλάπνδα)
 Ο Κώζηαο θόξεζε ην πνπιόβεξ ηνπ από
ηελ αλάπνδε πιεπξά. Από ηελ αληίζεηε πιεπξά.
 «Απηόο ν κήλαο ήηαλ αλάπνδνο γηα κέλα» είπε ν
θύξηνο Γεκήηξεο. Δίρε πνιιά πξνβιήκαηα.
 Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη αλάπνδνο άλζξσπνο.
ια ηνλ ελνρινύλ θαη δελ έρεη θαινύο ηξόπνπο.
 Ο Κώζηαο θόξεζε ην πνπιόβεξ ηνπ από
ηελ αλάπνδε πιεπξά. Σν θόξεζε αλάπνδα.
αλαπνδνγπξίδσ, αλαπνδηά. ♫ α-λά-πν-δνο

αλαπνθάζηζηνο, αλαπνθάζηζηε,
αλαπνθάζηζην επίζεην (αλαπνθάζηζηνη,
αλαπνθάζηζηεο, αλαπνθάζηζηα)
 ηαλ είζαη αλαπνθάζηζηνο, δελ έρεηο
απνθαζίζεη αθόκε γηα θάηη ή ζνπ είλαη δύζθνιν λα
πάξεηο κία απόθαζε.  Ο θαηξόο ήηαλ ηόζν θαθόο
πνπ ν Ίγθιη ήηαλ αλαπνθάζηζηνο γηα ην αλ ζα
πήγαηλε εθδξνκή. Σειηθά δελ πήγε νύηε ν Κώζηαο.
 απνθαζηζκέλνο, απνθαζηζηηθόο
♫ α-λα-πν-θά-ζη-ζηνο

αλαπηήξαο [ν] νπζηαζηηθό (αλαπηήξεο)  αλάβσ
αλαξσηηέκαη ξήκα (αλαξσηήζεθα, ζα
αλαξσηεζώ)
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αλάζα ----------------------------------------- αλαζηαηώλσ- ηαλ αλαξσηηέζαη γηα θάηη, έρεηο απνξία θαη ζα
ήζειεο λα μέξεηο πεξηζζόηεξα γη‟ απηό.  Η Αζελά
θαη ν Κώζηαο αλαξσηήζεθαλ γηαηί άξγεζε ηόζν λα
γπξίζεη ε Ρνδαιία. ♫ α-λα-ξσ-ηηέ-καη

αλάζα [ε] νπζηαζηηθό (αλάζεο)

 Η αλάζα είλαη ε αλαπλνή ζνπ.
 ηαλ δνπιεύεηο ρσξίο αλάζα, δνπιεύεηο
ζπλερώο.
 Η Αζελά ήπηε ην γάια ηεο κε κηαλ αλάζα. Σν ήπηε
ρσξίο δηαθνπή.
 ηαλ αλαζαίλεηο, αλαπλέεηο. ♫ α-λά-ζα

αλαζαίλσ ξήκα (αλάζαλα, ζα αλαζάλσ)  αλάζα

αλάζθεια επίξξεκα

 ηαλ είζαη αλάζθεια, είζαη
μαπισκέλνο κε ηελ πιάηε πξνο ηα
θάησ θαη ην πξόζσπν πξνο ηα πάλσ.
 κπξνύκπηα ♫ α-λά-ζθε-ια
Ο Κώζηαο είλαη
μαπισκέλνο αλάζθεια.

αλαζηαηώλσ, αλαζηαηώλνκαη ξήκα

(αλαζηάησζα, ζα αλαζηαηώζσ)
 ηαλ αλαζηαηώλεηο θάηη, ην θάλεηο άλσ θάησ.
 Η Αζελά αλαζηάησζε όιε ηε γεηηνληά ςάρλνληαο
λα βξεη ηε Ρνδαιία.
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο

αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ, θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη, ρνξνπεδώ
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--- αλαζηελάδσ ------------------------------- αλαηξηρηάδσ
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 ηαλ αλαζηαηώλεζαη, ληώζεηο αγσλία, αλεζπρία
ή άιια έληνλα ζπλαηζζήκαηα.  Η Αζελά
αλαζηαηώζεθε κε ηελ εμαθάληζε ηεο Ρνδαιίαο.
 Ήηαλ αλαζηαησκέλε όιν ην βξάδπ. Η
αλαζηάησζή ηεο ήηαλ κεγάιε. ♫ α-λα-ζηα-ηώ-λσ

αλαζηελάδσ ξήκα (αλαζηέλαμα, ζα αλαζηελάμσ)
 ηαλ αλαζηελάδεηο, αλαπλέεηο βαζηά, γηαηί είζαη
ιππεκέλνο ή θνπξαζκέλνο.
 Ο Κώζηαο αλαζηέλαμε ιππεκέλνο, γηαηί έπξεπε
λ‟ αθήζεη ην πνδόζθαηξν θαη λα γπξίζεη ζην ζπίηη.
 Έβγαιε έλαλ βαζύ αλαζηελαγκό θαη μεθίλεζε γηα
ην ζπίηη. ♫ α-λα-ζηε-λά-δσ

αλάζηεκα [ην] νπζηαζηηθό (αλαζηήκαηα)

 Σν αλάζηεκα είλαη ην ύςνο πνπ έρεη θάζε
άλζξσπνο.  Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηηο γξακκέο
ηνπο αλάινγα κε ην αλάζηεκά ηνπο.
 ύςνο, κπόη ♫ α-λά-ζηε-κα

αλαηνιή [ε] νπζηαζηηθό

 Η αλαηνιή είλαη ην ζεκείν ζηνλ νπξαλό απ‟ όπνπ
βγαίλεη ν ήιηνο ην πξσί. Δίλαη έλα από ηα ηέζζεξα
ζεκεία ηνπ νξίδνληα.  δύζε
 Η αλαηνιή είλαη ε εκθάληζε ηνπ ήιηνπ θάζε πξσί.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά μύπλεζαλ πνιύ πξσί γηα
λα δνπλ ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ από ηελ ηαξάηζα.
 απγή, ράξακα  δύζε, ειηνβαζίιεκα
 αλαηνιηθόο ♫ α-λα-ην-ιή

αλαηξηρηάδσ ξήκα (αλαηξίρηαζα, ζα
αλαηξηρηάζσ )

58 / 36-37

αλαθηιεηό ----------------------------------------αλεβαίλσ- ηαλ αλαηξηρηάδεηο, ηόηε ζεθώλνληαη νη ηξίρεο
ζνπ από θόβν, από θξύν ή από ζπγθίλεζε.
 Η Αζελά ζθέθηεθε όηη ε Ρνδαιία κπνξεί λα είρε
πάζεη θάηη θαθό θαη αλαηξίρηαζε από ηνλ θόβν ηεο.
 ηαλ αλαηξηρηάδεηο, ληώζεηο αλαηξηρίια.
♫ α-λα-ηξη-ρηά-δσ

αλαθηιεηό [ην] νπζηαζηηθό (αλαθηιεηά)

 Η Αζελά έθιαηγε κε αλαθηιεηά, όηαλ έκαζε όηη
ράζεθε ε Ρνδαιία. Έθιαηγε δπλαηά κε
αλαζηελαγκνύο. ♫ α-λα-θη-ιε-ηό

αλαςπθηηθό [ην] νπζηαζηηθό (αλαςπθηηθά)
 Οη ρπκνί θξνύησλ, ε πνξηνθαιάδα θαη ε
ιεκνλάδα είλαη αλαςπθηηθά. Σα αλαςπθηηθά
πίλνληαη θξύα. ♫ α-λα-ςπ-θηη-θό  „ην πάξηη‟

αλεβάδσ ξήκα (αλέβαζα, ζα αλεβάζσ)

 ηαλ αλεβάδεηο θάηη, ην παο από έλα κέξνο πνπ
είλαη ρακειά ζ‟ έλα άιιν κέξνο πνπ είλαη ςειά.
 Οη εξγάηεο αλέβαζαλ ηα έπηπια από ην ηζόγεην
ζηνλ ηξίην όξνθν ηνπ ζπηηηνύ.
 θαηεβάδσ ♫ α-λε-βά-δσ

αλεβαίλσ ξήκα (αλέβεθα, ζα αλεβώ)

 ηαλ αλεβαίλεηο, πεγαίλεηο από έλα κέξνο πνπ
είλαη ρακειά ζ‟ έλα άιιν κέξνο πνπ είλαη ςειά.
 ηελ εθδξνκή ν Κώζηαο θαη νη θίινη ηνπ ήζειαλ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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--- αλέθδνην --------------------------------------------- αλήθσ
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λα αλεβνύλ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ.
 θαηεβαίλσ ♫ α-λε-βαί-λσ

αλέθδνην [ην] νπζηαζηηθό (αλέθδνηα)

 Σν αλέθδνην είλαη κία πνιύ κηθξή ηζηνξία πνπ
καο θάλεη λα γειάκε. ♫ α-λέθ-δν-ην

άλεκνο [ν] νπζηαζηηθό (άλεκνη)

 Ο άλεκνο είλαη αέξαο πνπ θηλείηαη γξήγνξα πάλσ
ζηε γε.  Ο δπλαηόο άλεκνο ζήθσζε κεγάια
θύκαηα ζηε ζάιαζζα.  αέξαο ♫ ά-λε-κνο

άλεξγνο, άλεξγε, άλεξγν επίζεην (άλεξγνη,

άλεξγεο, άλεξγα)
 Ο παηέξαο ηνπ Νίθνπ είλαη άλεξγνο δύν κήλεο.
Γε βξίζθεη δνπιεηά πνπζελά. ♫ ά-λεξ-γνο

άλεηνο, άλεηε, άλεην επίζεην (άλεηνη, άλεηεο,

άλεηα)
 ηαλ θάηη είλαη άλεην, είλαη μεθνύξαζην ή έρεη
πνιύ ρώξν.  Ο Κώζηαο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ
έρνπλ έλα άλεην ζπίηη κε πνιιά δσκάηηα.
 βνιηθόο, επξύρσξνο ♫ ά-λε-ηνο

αλήθσ ξήκα (αλήθα, ζα αλήθσ)

 ηαλ θάηη ζνπ αλήθεη, είλαη δηθό ζνπ.
 Η Ρνδαιία αλήθεη ζηελ Αζελά.
 ηαλ αλήθεηο ζε κία νκάδα, ηόηε είζαη έλα από ηα
κέιε ηεο.  Η ζαύξα αλήθεη ζηα εξπεηά.
♫ α-λή-θσ
- Με αθνύο θαη γειάο. Ση είκαη; ………………………...
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αλεζπρία ------------------------------------------ αλεθόξα--

α
 αλήζπρνο
β
γ
αλήζπρνο, αλήζπρε, αλήζπρν επίζεην (αλήζπρνη,
δ
αλήζπρεο, αλήζπρα)
ε
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλήζπρνο, δελ είλαη ήξεκνο.
 Ο Κώζηαο είρε αλήζπρν ύπλν, γηαηί ηνλ
δ
ελνρινύζε ην δόληη ηνπ όιν ην βξάδπ.
ε
 ηαξαγκέλνο, αλάζηαηνο, αλαζηαησκέλνο
 ήζπρνο, ήξεκνο  ηαλ θάπνηνο είλαη αλήζπρνο, ζ
ληώζεη αλεζπρία. αλεζπρώ ♫ α-λή-ζπ-ρνο
η
θ
αλεζπρώ ξήκα (αλεζύρεζα, ζα αλεζπρήζσ)
ι
 ηαλ αλεζπρείο, είζαη αλήζπρνο, αηζζάλεζαη
κ
αλαζηάησζε θαη αγσλία γηα θάηη πνπ κπνξεί λα
ζπκβεί.  Η Αζελά αλεζπρεί, γηαηί ε Ρνδαιία δε
λ
γύξηζε αθόκε.
μ
 αγσληώ, αλαζηαηώλνκαη  εζπράδσ, εξεκώ
ν
 αλήζπρνο, αλεζπρία, αλεζπρώ ♫ α-λε-ζπ-ρώ
π
αλεθόξα [ε] νπζηαζηηθό (αλεθόξεο)
ξ
 Η αλεθόξα είλαη δξόκνο πνπ πάεη
ζ
πξνο ηα πάλσ.  θαηεθόξα, θαηεθνξηά,
θαηήθνξνο ♫ α-λε-θό-ξα
η
- Λέκε θαη ν αλήθνξνο θαη ε αλεθνξηά.
π
θ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο
ρ
αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ,
ς
θαηαθεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη,
σ
ρνξνπεδώ

αλεζπρία [ε] νπζηαζηηθό (αλεζπρίεο)
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--- αλζίδσ --------------------------------------------- αλίθεηνο
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αλζίδσ ξήκα (άλζηζα, ζα αλζίζσ)

 ηαλ έλα δέληξν αλζίδεη, βγάδεη ινπινύδηα ζηα
θιαδηά ηνπ.  «Σελ άλνημε λα πάκε ζηνλ ζείν Αιέθν,
όηαλ αλζίδνπλ ηα δέληξα» είπε ε Αζελά. «Δίλαη
ηόζν σξαία αλζηζκέλα!»  άλζηζκα ♫ αλ-ζί-δσ

αλζνδνρείν [ην] νπζηαζηηθό (αλζνδνρεία)
 ην αλζνδνρείν βάδνπκε ινπινύδηα
θαη ιίγν λεξό γηα λα ζηνιίζνπκε
ην δσκάηην καο.  βάδν ♫ αλ-ζν-δν-ρεί-ν

αλζνπσιείν [ην] νπζηαζηηθό (αλζνπσιεία)
 ην αλζνπσιείν, ν αλζνπώιεο πνπιάεη
ινπινύδηα. ♫ αλ-ζν-πσ-ιεί-ν

άλζνο [ην] νπζηαζηηθό (άλζε)  ινπινύδη
άλζξσπνο [ν] νπζηαζηηθό (άλζξσπνη)
 Οη άλδξεο, νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά είλαη
άλζξσπνη.  αλζξώπηλνο ♫ άλ-ζξσ-πνο

αλίθαλνο, αλίθαλε, αλίθαλν επίζεην (αλίθαλνη,

αλίθαλεο, αλίθαλα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλίθαλνο λα θάλεη θάηη, δελ
κπνξεί λα ην θάλεη θαζόινπ ή δελ κπνξεί λα ην
θάλεη ζσζηά.  Η Αιίθε ήηαλ ηόζν θνπξαζκέλε
πνπ ήηαλ αλίθαλε λα θάλεη έζησ θη έλα βήκα
παξαπάλσ.  ηθαλόο, επηδέμηνο ♫ α-λί-θα-λνο

αλίθεηνο, αλίθεηε, αλίθεην επίζεην (αλίθεηνη,
αλίθεηεο, αλίθεηα)
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αληςηόο-------------------------------------- αλνηγνθιείλσ- ηαλ θάπνηνο είλαη αλίθεηνο, δελ ηνλ έρνπλ
ληθήζεη ή δελ κπνξνύλ λα ηνλ ληθήζνπλ.
 αήηηεηνο  ληθεκέλνο, εηηεκέλνο ♫ α-λί-θε-ηνο

αληςηόο [ν], αληςηά [ε] νπζηαζηηθό (αληςηνί,

αληςηέο)
 Ο αληςηόο θαη ε αληςηά είλαη ηα παηδηά ηνπ
αδεξθνύ ή ηεο αδεξθήο καο. Αληςηόο θαη αληςηά
είλαη θαη ηα παηδηά ηνπ μαδέιθνπ ή ηεο μαδέιθεο
καο. ♫ α-λη-ςηόο
- ηνλ πιεζπληηθό ιέκε θαη ηα αλίςηα.

αλόεηνο, αλόεηε, αλόεην επίζεην (αλόεηνη,

αλόεηεο, αλόεηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλόεηνο, θάλεη ή ιέεη θάηη
ρσξίο λα ζθεθηεί. Γελ είλαη έμππλνο.
 «Ση αλόεηνο πνπ είλαη ν Νίθνο» ζθέθηεθε ε
Αζελά. «Κπλεγάεη ηε Ρνδαιία πνπ δελ ηνλ πείξαμε
πνηέ ζε ηίπνηα».  θνπηόο, ραδόο  έμππλνο
 ηαλ θάπνηνο είλαη αλόεηνο, θάλεη αλνεζίεο.
♫ α-λό-ε-ηνο

άλνηγκα [ην] νπζηαζηηθό (αλνίγκαηα)  αλνίγσ
αλνηγνθιείλσ ξήκα (αλνηγόθιεηζα, ζα

αλνηγνθιείζσ)
 ηαλ αλνηγνθιείλσ θάηη, ην αλνίγσ θαη ην θιείλσ
πνιιέο θνξέο.
 Ο Κώζηαο αλνηγόθιεηζε ηα κάηηα ηνπ πνιιέο
θνξέο, κέρξη λα ζπλεζίζεη ην θσο πνπ έκπαηλε ζην
δσκάηην. ♫ α-λνη-γν-θιεί-λσ
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--- αλνίγσ -------------------------------------------- αλνηρηόο
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αλνίγσ, αλνίγνκαη ξήκα (άλνημα, ζα αλνίμσ)
 Αλνίγεηο ηελ πόξηα γηα λα κπεηο ή λα βγεηο.
 ηαλ αλνίγεηο έλα κπνπθάιη,
βγάδεηο ην θαπάθη ηνπ.
 Σα καγαδηά αλνίγνπλ ζηηο ελληά ην
πξσί. Η πόξηα ηνπο αλνίγεη ζηηο ελληά.
 ηαλ αλνίγεηο ην θαινξηθέξ,
ην θάλεηο λα δνπιεύεη.  θιείλσ
 άλνηγκα, αλνηρηήξη, αλνηρηόο ♫ α-λνί-γσ

άλνημε [ε] νπζηαζηηθό
 Η άλνημε είλαη κία από ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ
ρξόλνπ, έξρεηαη κεηά ηνλ ρεηκώλα θαη πξηλ από ην
θαινθαίξη.  Η Αζελά έθεξε ζηελ ηάμε αλνημηάηηθα
θξνύηα από ην θηήκα ηνπ ζείνπ Αιέθνπ.
♫ ά-λνη-με  „νη επνρέο-νη κήλεο-νη κέξεο‟

αλνηρηήξη [ην] νπζηαζηηθό (αλνηρηήξηα)
 Σν αλνηρηήξη είλαη έλα κηθξό εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λ‟ αλνίγνπκε κπνπθάιηα ή
θνπηηά.  αλνίγσ, άλνηγκα ♫ α-λνη-ρηή-ξη

αλνηρηόο, αλνηρηή, αλνηρηό επίζεην (αλνηρηνί,
αλνηρηέο, αλνηρηά)
 ηαλ ε πόξηα ή ην παξάζπξν είλαη αλνηρηά, ηα
έρεηο αλνίμεη.  θιεηζηόο
 Ο δξόκνο ήηαλ αλνηρηόο κπξνζηά, δελ είρε
θαζόινπ απηνθίλεηα θαη ν θύξηνο Γηάλλεο έθηαζε
γξήγνξα ζην ζπίηη.
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άλνζηνο----------------------------------------------- αληέρσ- Σν ρξώκα ηνπ νπξαλνύ είλαη αλνηρηό γαιάδην,
ελώ ην ρξώκα ηεο ζάιαζζαο είλαη ζθνύξν γαιάδην.
 ζθνύξνο  αλνίγσ, άλνηγκα,
αλνηρηά ♫ α-λνη-ρηόο

α
β
γ
δ
αλνηρηό-θιεηζηό
ε
δ
άλνζηνο, άλνζηε, άλνζην επίζεην (άλνζηνη,
ε
άλνζηεο, άλνζηα)
ζ
 ηαλ έλα θαγεηό είλαη άλνζην, δελ έρεη θαιή
γεύζε θαη δε καο αξέζεη.
η
 άγεπζηνο  λόζηηκνο, γεπζηηθόο ♫ ά-λν-ζηνο
θ
ι
αληαιιαγή [ε] νπζηαζηηθό (αληαιιαγέο)
 ηαλ θάλεηο κία αληαιιαγή, δίλεηο θάηη πνπ έρεηο κ
θαη παίξλεηο θάηη άιιν.
λ
 Ο Κώζηαο θαη ν Νίθνο έθαλαλ κία αληαιιαγή.
μ
 αιιαγή  Αληάιιαμαλ ηα κνιύβηα ηνπο δίλνληαο
ν
ν έλαο ην κνιύβη ηνπ ζηνλ άιιν. ♫ α-ληαι-ια-γή
π
αληαιιάζζσ ξήκα (αληάιιαμα, ζα αληαιιάμσ) ξ
 αληαιιαγή
ζ
η
άληε θαη άηληε επηθώλεκα
π
 «Άληε, ηειεηώλεηε ην γξάςηκν γηα λα θάλνπκε
θ
δηάιεηκκα» είπε ε δαζθάια. ♫ ά-ληε
ρ
αληέρσ ξήκα (άληεμα, ζα αληέμσ)
ς
 ηαλ αληέρεηο θάηη, έρεηο ηε δύλακε πνπ
σ
ρξεηάδεηαη γηα λα ην αληηκεησπίζεηο.
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--- αληειηαθό -------------------------------------- αληίζεηνο
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 Ο Κώζηαο έθιεηζε η‟ απηηά ηνπ, γηαηί δελ άληερε
άιιν ηηο θσλέο ηνπ θ. Μηράιε.
 ηαλ αληέρεηο, έρεηο αληνρή ♫ α-ληέ-ρσ

αληειηαθό [ην] νπζηαζηηθό (αληειηαθά)
 Σν αληειηαθό είλαη κία θξέκα πνπ βάδνπκε ζην
ζώκα καο γηα λα πξνζηαηεπηνύκε από ηνλ ήιην.
♫ α-ληε-ιη-α-θό

αληηβηνηηθό [ην] νπζηαζηηθό (αληηβηνηηθά)

 Σν αληηβηνηηθό είλαη έλα θάξκαθν πνπ καο δίλεη
ν γηαηξόο, όηαλ είκαζηε άξξσζηνη. Σν αληηβηνηηθό
εκπνδίδεη ηα κηθξόβηα λα γίλνπλ πνιιά ζηνλ
νξγαληζκό καο. ♫ α-ληη-βη-ν-ηη-θό

αληηγξάθσ, αληηγξάθνκαη ξήκα
(αληέγξαςα, ζα αληηγξάςσ)
 Η δαζθάια έγξαςε κία πξόηαζε ζηνλ πίλαθα θαη
ν Κώζηαο ηελ αληέγξαςε γξήγνξα ζην ηεηξάδηό
ηνπ. Έγξαςε ηελ ίδηα πξόηαζε ζην ηεηξάδηό ηνπ.
 Ο Ίγθιη δελ ήζειε λ‟ αληηγξάςεη από ηε δηπιαλή
ηνπ. Γελ ήζειε λα γξάςεη απηό πνπ δηάβαζε ζην
ηεηξάδηό ηεο αιιά ήζειε λα βξεη ηελ απάληεζε
κόλνο ηνπ.  ηαλ αληηγξάθεηο, θηηάρλεηο
αληίγξαθα, θάλεηο αληηγξαθή. ♫ α-ληη-γξά-θσ

αληίζεηνο, αληίζεηε, αληίζεην επίζεην (αληίζεηνη,
αληίζεηεο, αληίζεηα)
- Μέζα ζην όλνκα κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
ήιηνο. Ση είκαη; ……………………………………………
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αληηθείκελν ------------------------------- αληηκεησπίδσ- ηαλ δύν ιέμεηο είλαη αληίζεηεο, είλαη ηειείσο
δηαθνξεηηθέο, έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεκαζία.
Σηο ιέμεηο απηέο ηηο ιέκε θαη αληίζεηα.
 Οη ιέμεηο «θαιόο» θαη «θαθόο» είλαη αληίζεηεο.
 ηαλ θάηη είλαη αληίζεην, έρεη ηειείσο
δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε.  Η θπξία Μαξγαξίηα
νδεγνύζε απξόζεθηα θαη βγήθε θαηά ιάζνο ζηελ
αληίζεηε ισξίδα ηνπ δξόκνπ.  αλάπνδνο
 «Δίκαη αληίζεηνο κε ηελ ηδέα ηεο εθδξνκήο κ‟
απηόλ ηνλ θαηξό» είπε ν Ίγθιη. Γε ζπκθσλώ κε ηελ
ηδέα ηεο εθδξνκήο. ♫ α-ληί-ζε-ηνο  „αληίζεηα‟

αληηθείκελν [ην] νπζηαζηηθό (αληηθείκελα)
 Αληηθείκελν είλαη θάζε πξάγκα γύξσ καο πνπ
κπνξνύκε λα δνύκε θαη λα πηάζνπκε.
 «Σν ζθνπγγάξη, ε θηκσιία θαη ν πίλαθαο είλαη
κεξηθά από ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
θάζε κέξα ζηελ ηάμε καο» είπε ε δαζθάια.
♫ α-ληη-θεί-κε-λν

αληηκεησπίδσ, αληηκεησπίδνκαη ξήκα
(αληηκεηώπηζα, ζα αληηκεησπίζσ)
 ηαλ κία νκάδα πνδνζθαίξνπ ή κπάζθεη
αληηκεησπίδεη κία άιιε, ηόηε αγσλίδεηαη ελαληίνλ
ηεο θαη πξνζπαζεί λα ηε ληθήζεη.
 ηαλ αληηκεησπίδσ θάηη δύζθνιν, πξνζπαζώ λα
ην μεπεξάζσ θαη λα θάλσ ηα πξάγκαηα θαιύηεξα
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,

επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη
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------------------------------------------------------------ αληίζεηα
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γεκάην - άδεην

αλάζθεια – κπξνύκπηα

αξγή - γξήγνξνο

ρνληξόο - ιηγλόο

βαζύ - ξερό

ςειόο - ρακειόο
θαηλνύξηα - παιηά

κηθξό - κεγάιν

πινύζηνο - θησρόο
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αληίν ---------------------------------------------- αληίρεηξαο-γηα κέλα.  Ο θύξηνο Γεκήηξεο αληηκεηώπηζε
πνιιά πξνβιήκαηα κε ην καγαδί ηνπ.
 αληηκεηώπηζε ♫ α-ληη-κε-ησ-πί-δσ

α
β
γ
αληίν επηθώλεκα
δ
 Λέκε αληίν, όηαλ θεύγνπκε από θάπνπ θαη
ε
ζέινπκε λ‟ απνραηξεηήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο.
δ
 γεηα ♫ α-ληί-ν
ε
αληηπαζεηηθόο, αληηπαζεηηθή, αληηπαζεηηθό
ζ
επίζεην (αληηπαζεηηθνί, αληηπαζεηηθέο,
η
αληηπαζεηηθά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αληηπαζεηηθόο, ηόηε θαλείο δε θ
ζέιεη λα θάλεη παξέα καδί ηνπ.  Ο θύξηνο Μηράιεο ι
είλαη αληηπαζεηηθόο. Γελ έρεη πνιινύο θίινπο.
κ
 ζπκπαζεηηθόο ♫ α-ληη-πα-ζε-ηη-θόο
λ
αληίπαινο, αληίπαιε, αληίπαιν επίζεην
μ
(αληίπαινη, αληίπαιεο, αληίπαια)
ν
 Ο Νίθνο θαη ν Ίγθιη ζα παίδνπλ ζε αληίπαιεο
π
νκάδεο ζηνλ απξηαλό αγώλα πνδνζθαίξνπ. Θ‟
αγσληζηνύλ ν έλαο ελάληηα ζηνλ άιιν γηα ηε λίθε.
ξ
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Θα είλαη αληίπαινη.
ζ
♫ α-ληί-πα-ινο
η
αληίρεηξαο [ν] νπζηαζηηθό (αληίρεηξεο)
π
 Ο αληίρεηξαο είλαη ην πην θνληό θαη ην πην παρύ
θ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ην καγαδί ηνπ
ρ
θπξίνπ Γεκήηξε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο ς
δηθαζηήξην, δηθεγόξνο, ζεξίν, θαεκέλνο, πηάλσ,
σ
ηκήκα, θπιαθή
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--- αληνρή ---------------------------------------- αλππνκνλώ
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δάρηπιν ζηελ άθξε ηνπ ρεξηνύ ζνπ. ♫ α-ληί-ρεη-ξαο

αληνρή [ε] νπζηαζηηθό (αληνρέο)  αληέρσ
άληξαο [ν] νπζηαζηηθό (άληξεο)

 ηαλ η‟ αγόξηα κεγαιώζνπλ, γίλνληαη άληξεο.
Ο άληξαο ζε κία νηθνγέλεηα είλαη ν παηέξαο.
 Ο άληξαο ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο είλαη ν θύξηνο
Γηάλλεο, δειαδή είλαη ν ζύδπγνο ηεο.  Ο θύξηνο
Γηάλλεο αγόξαζε έλα αληξηθό παληειόλη θαη ε θπξία
Μαξγαξίηα έλα γπλαηθείν. ♫ ά-ληξαο

αληξηθόο, αληξηθή, αληξηθό επίζεην (αληξηθνί,
αληξηθέο, αληξηθά)  άληξαο

αλππάθνπνο, αλππάθνπε, αλππάθνπν επίζεην

(αλππάθνπνη, αλππάθνπεο, αλππάθνπα)
 ηαλ έλα παηδί είλαη αλππάθνπν, δελ θάλεη απηό
πνπ ηνπ ιέλε νη γνλείο ή νη δάζθαινί ηνπ.
 Ο Νίθνο είλαη αλππάθνπνο καζεηήο θαη γη‟ απηό
δέρεηαη ζπρλά ηηκσξίεο.  απείζαξρνο
 ππάθνπνο, πεηζαξρηθόο ♫ α-λπ-πά-θνπ-νο

αλππνκνλεζία [ε] νπζηαζηηθό  αλππνκνλώ
αλππόκνλνο, αλππόκνλε, αλππόκνλν επίζεην
(αλππόκνλνη, αλππόκνλεο, αλππόκνλα)
 αλππνκνλώ

αλππνκνλώ ξήκα

 ηαλ αλππνκνλείο, δελ κπνξείο λα πεξηκέλεηο λα
70 / 43

αλππόθνξνο ------------------------------------ αλώηεξνο -γίλεη θάηη, βηάδεζαη.  Η Αζελά αλππνκνλεί λα
έξζεη ην θαινθαίξη θαη λα θιείζνπλ ηα ζρνιεία.
 ιαρηαξώ
 ηαλ αλππνκνλείο, είζαη αλππόκνλνο, έρεηο
αλππνκνλεζία. ♫ α-λπ-πν-κν-λώ

αλππόθνξνο, αλππόθνξε, αλππόθνξν επίζεην
(αλππόθνξνη, αλππόθνξεο, αλππόθνξα)
 ηαλ θάηη είλαη αλππόθνξν, είλαη ηόζν
ελνριεηηθό πνπ δελ ην αληέρνπκε άιιν πηα.
 ην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε είρε ζήκεξα
αλππόθνξε δέζηε, θη έηζη εθείλνο άλνημε όια ηα
παξάζπξα.  αθόξεηνο  ππνθεξηόο
 ππνθέξσ ♫ α-λπ-πό-θν-ξνο

αλώκαινο, αλώκαιε, αλώκαιν επίζεην
(αλώκαινη, αλώκαιεο, αλώκαια)
 ηαλ ν δξόκνο είλαη αλώκαινο,
έρεη ιαθθνύβεο θαη δελ είλαη
επίπεδνο.  νκαιόο ♫ α-λώ-κα-ινο

αλώηεξνο, αλώηεξε, αλώηεξν επίζεην (αλώηεξνη,
αλώηεξεο, αλώηεξα)
 Σν θεθάιη βξίζθεηαη ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ
ζώκαηνο. ην πην ςειό ζεκείν ηνπ ζώκαηνο.
 Ο θύξηνο Μηράιεο πηζηεύεη όηη θαλέλαο δελ είλαη
αλώηεξνο απ‟ απηόλ. Πηζηεύεη όηη δελ ππάξρεη
θαλέλαο θαιύηεξνο απ‟ απηόλ.
 Ο δηεπζπληήο έρεη αλώηεξε ζέζε από ηνπο
δαζθάινπο. Έρεη ζέζε κε κεγαιύηεξε δύλακε.
 θαηώηεξνο  (ζαλ νπζηαζηηθό) ινη ηνλ
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--- αμέραζηνο --------------------------------------------- άμηνο
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ζέβνληαη, όπσο πξέπεη λα ζεβόκαζηε όινπο ηνπο
αλσηέξνπο. ♫ α-λώ-ηε-ξνο

αμέραζηνο, αμέραζηε, αμέραζην επίζεην

(αμέραζηνη, αμέραζηεο αμέραζηα)
 ηαλ θάηη είλαη αμέραζην, δελ κπνξεί θαλείο λα
ην μεράζεη.  «ην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ
πέξαζα αμέραζηα Υξηζηνύγελλα» είπε ν Κώζηαο.
 μερλώ ♫ α-μέ-ρα-ζηνο

αμία [ε] νπζηαζηηθό (αμίεο)

 Πνηα είλαη ε αμία απηνύ ηνπ απηνθηλήηνπ; Πόζα
ρξήκαηα πξέπεη λα δώζνπκε γηα λα ην
απνθηήζνπκε; Πόζν θνζηίδεη;  ηηκή
 ηαλ θάπνηνο έρεη αμία, έρεη πνιιέο ηθαλόηεηεο.
 Ο Κώζηαο πήξε άξηζηα κε ηελ αμία ηνπ.
 αμίδσ ♫ α-μί-α

αμίδσ ξήκα (άμηδα, ζα αμίδσ)

 «Πόζν λ‟ αμίδεη άξαγε απηό ην ζπίηη δίπια ζην
καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε;» ζθέθηεθε ε θπξία
Μαξγαξίηα. Πόζα ιεθηά λα θάλεη;  θνζηίδσ
 ηαλ θάπνηνο αμίδεη θάηη, έρεη θάλεη θάηη γηα λ‟
απνδείμεη όηη κπνξεί ή πξέπεη λα ην έρεη.
 Ο Κώζηαο αμίδεη ηνπο θαινύο βαζκνύο πνπ πήξε
ζην ζρνιείν, γηαηί θέηνο δηάβαζε πνιύ. ♫ α-μί-δσ

άμηνο, άμηα, άμην επίζεην (άμηνη, άμηεο, άμηα)

 ηαλ θάπνηνο είλαη άμηνο, έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα
θάλεη θάηη πνιύ θαιά.  Η θπξία Μαξγαξίηα είλαη
άμηα καγείξηζζα.  ηθαλόο  αλάμηνο ♫ ά-μη-νο
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αόξαηνο ---------------------------------------------- απαηηώ--

α
αόξαηεο, αόξαηα)
β
 ηαλ θάπνηνο είλαη αόξαηνο, θαλείο δελ κπνξεί
γ
λα ηνλ δεη.  «Σα κηθξόβηα είλαη αόξαηα ρσξίο
δ
κηθξνζθόπην» είπε ν γηαηξόο ζηνλ Κώζηα.
 νξαηόο ♫ α-ό-ξα-ηνο
ε
δ
απαγνξεύσ, απαγνξεύνκαη ξήκα (απαγόξεπζα,
ε
ζα απαγνξεύζσ)
ζ
 ηαλ απαγνξεύσ θάηη, δε δίλσ ηελ άδεηά κνπ λα
γίλεη.  «Απαγνξεύεηαη λα θαπλίδεη θαλείο κέζα
η
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηαηί είλαη δεκόζηνο ρώξνο.
θ
Η απαγόξεπζε είλαη απζηεξή» είπε ζηνλ άληξα ηεο
ι
ε ζεία Καηεξίλα.  Σν θάπληζκα είλαη
κ
απαγνξεπκέλν εδώ κέζα. Κνίηα, ππάξρεη θαη
απαγνξεπηηθό ζήκα. απαγόξεπζε
λ
 επηηξέπσ ♫ α-πα-γν-ξεύ-σ
μ
ν
απαίζηνο, απαίζηα, απαίζην επίζεην (απαίζηνη,
π
απαίζηεο, απαίζηα)
 Η κεηξηά ηεο Υηνλάηεο είλαη απαίζηα: θξόληηζε
ξ
κε θάζε ηξόπν λα θάλεη θαθό ζηε Υηνλάηε. Γελ είλαη
ζ
όκσο κόλν θαθηά. Έρεη θαη απαίζην πξόζσπν.
η
Γειαδή πνιύ άζρεκν. ♫ α-παί-ζη-νο
π
απαίηεζε [ε] νπζηαζηηθό (απαηηήζεηο)  απαηηώ θ
ρ
απαηηώ ξήκα (απαίηεζα, ζα απαηηήζσ)
 ηαλ απαηηώ, δεηώ κε πνιύ έληνλν ηξόπν λα
ς
- Γελ κπνξείο λα κε δεηο. Ση είκαη; …..…………………. σ

αόξαηνο, αόξαηε, αόξαην επίζεην (αόξαηνη,
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--- απαιόο -------------------------------------- απαξαίηεηνο
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γίλεη θάηη πνπ ζέισ.  Ο θύξηνο Γηάλλεο απαηηεί
από ηα παηδηά ηνπ λα δηαβάδνπλ όια ηα καζήκαηα
πξηλ αξρίζνπλ λα παίδνπλ.  Έρεη ηελ απαίηεζε
λα δηαβάδνπλ όια ηα καζήκαηα. ♫ α-παη-ηώ

απαιόο, απαιή, απαιό επίζεην (απαινί, απαιέο,

απαιά)
 ηαλ θάηη είλαη απαιό, είλαη καιαθό θαη
επράξηζην.  «Σν κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο έρεη
πνιύ απαιό δέξκα» είπε ε Αζελά.  ζθιεξόο
 ηαλ θάλνπκε θάηη απαιά, ην θάλνπκε κε καιαθό
θαη απαιό ηξόπν, πξνζεθηηθά.
 Ο ζείνο ηακάηεο πήξε απαιά ην κσξό ζηελ
αγθαιηά ηνπ. ♫ α-πα-ιόο

απάληεζε [ε] νπζηαζηηθό (απαληήζεηο)
 Η απάληεζε είλαη απηό πνπ ιέκε, όηαλ καο
ξσηνύλ θάηη.  «Κώζηα, ν Νίθνο ζε ξώηεζε αλ ζα
πάηε εθδξνκή. Ση απάληεζε ηνπ έδσζεο;» είπε ε
Αζελά.  εξώηεζε  ηαλ απαληάο, κηιάο ζε
θάπνηνλ πνπ ζε ξσηάεη θάηη. ♫ α-πά-ληε-ζε

απαληώ θαη απαληάσ, απαληηέκαη ξήκα
(απάληεζα, ζα απαληήζσ)  απάληεζε

απαξαίηεηνο, απαξαίηεηε,

απαξαίηεην επίζεην (απαξαίηεηνη, απαξαίηεηεο,
απαξαίηεηα)
 ηαλ θάηη είλαη απαξαίηεην, ην έρεηο αλάγθε θαη
δελ κπνξεί λα γίλεη αιιηώο.  «Πάκε λα κνπ
δσγξαθίζεηο θάηη, Αζελά» είπε ε ζεία Καηεξίλα.
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απαζρνιεκέλνο ----------------------------------- απεηιώ-«Έρεηο ηηο απαξαίηεηεο κπνγηέο καδί ζνπ;»
α
 αλαγθαίνο  (ζαλ νπζηαζηηθό) «Ναη, ζεία, έρσ όια β
ηα απαξαίηεηα» είπε ε Αζελά. ♫ α-πα-ξαί-ηε-ηνο

γ
δ
απαζρνιεκέλνο, απαζρνιεκέλε,
απαζρνιεκέλν κεηνρή (απαζρνιεκέλνη,
ε
απαζρνιεκέλεο, απαζρνιεκέλα)
δ
 ηαλ θάπνηνο είλαη απαζρνιεκέλνο, έρεη πνιιή
δνπιεηά θαη δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη άιιν. Γελ ζέιεη ε
λα ηνλ απαζρνινύλ. ♫ α-πα-ζρν-ιε-κέ-λνο
ζ
η
απαζρνιώ, απαζρνινύκαη ξήκα (απαζρόιεζα,
θ
ζα απαζρνιήζσ)  απαζρνιεκέλνο
ι
απείζαξρνο, απείζαξρε, απείζαξρν επίζεην
κ
(απείζαξρνη, απείζαξρεο, απείζαξρα)
λ
 ηαλ θάπνηνο είλαη απείζαξρνο, δελ αθνινπζεί
μ
ηνπο θαλόλεο πνπ ππάξρνπλ.  Ο Κώζηαο είλαη
απείζαξρνο καζεηήο θαη ζπρλά ηηκσξείηαη.
ν
 πεηζαξρεκέλνο, ππάθνπνο ♫ α-πεί-ζαξ-ρνο
π
ξ
απεηιή [ε] νπζηαζηηθό (απεηιέο)  απεηιώ
ζ
απεηιώ, απεηινύκαη ξήκα (απείιεζα, ζα
η
απεηιήζσ)
 ηαλ απεηιείο θάπνηνλ, ιεο όηη ζα ηνπ θάλεηο θάηη π
άζρεκν θαη δπζάξεζην.  Ο θύξηνο Μηράιεο
θ
απείιεζε όηη ζα δείξεη όπνην παηδί κπεη ζηελ απιή
ρ
ηνπ.  Ο θύξηνο Μηράιεο ήηαλ όιν απεηιέο.
ς
«Αιίκνλό ζαο αλ ζαο πηάζσ λα κπαίλεηε ζηελ απιή
σ
κνπ!» είπε ζηα παηδηά. ♫ α-πεη-ιώ
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--- απειπίδνκαη-------------------------------------- απεξγία
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απειπίδνκαη ξήκα (απειπίζηεθα, ζα απειπηζηώ)
 ηαλ απειπίδνκαη, ράλσ ηελ ειπίδα όηη ζα γίλεη
θάηη πνπ πεξίκελα λα γίλεη.
 Η Αζελά απειπίζηεθε κε ηελ εμαθάληζε ηεο
Ρνδαιίαο θη έβαιε ηα θιάκαηα.
 Σελ έπηαζε απειπηζία. ♫ α-πει-πί-δν-καη

απειπηζία [ε] νπζηαζηηθό  απειπίδνκαη
απέλαληη επίξξεκα

 Σν ζπίηη ηνπ θπξίνπ Μηράιε βξίζθεηαη απέλαληη
από ην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε. Βξίζθεηαη
κπξνζηά από ην καγαδί, από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ
δξόκνπ. Σα δύν θηίξηα είλαη αληηθξηζηά.
 αληίθξπ ♫ α-πέ-λα-ληη

απέξαληνο, απέξαληε, απέξαλην επίζεην

(απέξαληνη, απέξαληεο, απέξαληα)
 ηαλ θάηη είλαη απέξαλην, είλαη πάξα πνιύ
κεγάιν θαη κνηάδεη λα κελ έρεη ηέινο.
 Η Αζελά ήηαλ κέζα ζην πινίν θαη ηαμίδεπε γηα λα
πάεη ζηελ Κξήηε. Από ην παξάζπξν θνίηαδε ηε
ζάιαζζα. Σεο θαηλόηαλ απέξαληε. ♫ α-πέ-ξα-ληνο

απεξγία [ε] νπζηαζηηθό (απεξγίεο)

 ηαλ νη εξγαδόκελνη θάλνπλ απεξγία, ζηακαηνύλ
λα δνπιεύνπλ θαη δεηνύλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα θαη
θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  Υζεο ζην
ζρνιείν ηνπ Κώζηα νη δάζθαινη είραλ απεξγία θαη
ηα ζρνιεία έκεηλαλ θιεηζηά.
 Οη δάζθαινη απεξγνύζαλ. ♫ α-πεξ-γί-α
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απεξγώ ------------------------------------------------- απιόο --

α
 απεξγία
β
γ
απίζαλνο, απίζαλε, απίζαλν επίζεην (απίζαλνη,
δ
απίζαλεο, απίζαλα)
 ηαλ θάηη είλαη απίζαλν, είλαη δύζθνιν λα ζπκβεί. ε
 «Δίλαη απίζαλν λα πάκε εθδξνκή ζήκεξα» είπε ν δ
Κώζηαο. «Ο θαηξόο είλαη πνιύ άζρεκνο».
ε
♫ α-πί-ζα-λνο
ζ
απίζηεπηνο, απίζηεπηε, απίζηεπην επίζεην
η
(απίζηεπηνη, απίζηεπηεο, απίζηεπηα)
θ
 ηαλ θάηη είλαη απίζηεπην, δελ είλαη εύθνιν λα
ι
πηζηέςνπκε όηη ζπκβαίλεη.  «Γελ ην πηζηεύσ όηη
ράιαζε ν θαηξόο» είπε ν Κώζηαο. «Δίλαη απίζηεπηε κ
απηή ε αιιαγή ηνπ θαηξνύ. Μόιηο ρζεο είρε ήιην».
λ
 πηζηεύσ ♫ α-πί-ζηεπ-ηνο
μ
ν
απιόο, απιή, απιό επίζεην (απινί, απιέο, απιά)
 «Αζελά, ζα ζνπ θάλσ κία απιή εξώηεζε» είπε ε
π
δαζθάια. Μία εξώηεζε πνπ δελ είλαη δύζθνιε, πνπ
ξ
δε ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζήζεηο πνιύ γηα λα ηελ
ζ
απαληήζεηο.  δύζθνινο, ζύλζεηνο, πνιύπινθνο
 Σα θνξέκαηα ηεο ζείαο Καηεξίλαο είλαη απιά. Γελ η
έρνπλ πνιιά ρξώκαηα θαη ζρέδηα.  «Γηα λ‟ αλνίμεηο
π
ην θνκπηνύηεξ, παηάο απιά απηό ην θνπκπί» είπε ν
θ
θύξηνο Μηράιεο ζηε ζεία ηνπ. ♫ α-πιόο
ρ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
ς
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,
επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη σ

απεξγώ ξήκα (απέξγεζα, ζα απεξγήζσ)
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--- άπιπηνο ---------------------------------------- απόγεπκα

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

άπιπηνο, άπιπηε, άπιπην επίζεην (άπιπηνη,

άπιπηεο, άπιπηα)
 ηαλ θάηη είλαη άπιπην, δελ έρεη πιπζεί, είλαη
βξόκηθν.  «Κώζηα, ηη άπιπηα ρέξηα είλαη απηά!
Πήγαηλε λα ηα πιύλεηο γξήγνξα!» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα.  πιπκέλνο, θαζαξόο  πιέλσ
♫ ά-πιπ-ηνο

απιώλσ, απιώλνκαη ξήκα (άπισζα, ζα απιώζσ)
 ηαλ απιώλσ θάηη, ην αλνίγσ, ην
μεδηπιώλσ γηα λα θαίλεηαη νιόθιεξν.
 Μεηά ην θαγεηό ε θπξία Μαξγαξίηα
άξρηζε λ‟ απιώλεη ηα ξνύρα ζην κπαιθόλη.
 Μόιηο κπήθε κέζα, είδε ηνλ Κώζηα λα έρεη
ηα πόδηα ηνπ πάλσ ζην ηξαπέδη ηνπ ζαινληνύ.
«Κώζηα, κελ απιώλεηο ηα πόδηα ζνπ ζην ηξαπέδη!»
θώλαμε.
 καδεύσ  άπισκα ♫ α-πιώ-λσ

απνγεηώλσ, απνγεηώλνκαη ξήκα (απνγείσζα,

ζα απνγεηώζσ)
 ηαλ απνγεηώλσ
ην αεξνπιάλν, ην θάλσ λα ζεθσζεί ζηνλ αέξα θαη
λα πεηάμεη.  Ο ζείνο Σάθεο άξγεζε λα γπξίζεη
ζπίηη από ην ηαμίδη ηνπ ζην Παξίζη, επεηδή ν θαηξόο
ήηαλ θαθόο θαη ην αεξνπιάλν απνγεηώζεθε κε
θαζπζηέξεζε.  πξνζγεηώλσ ♫ α-πν-γεη-ώ-λσ

απόγεπκα [ην] νπζηαζηηθό (απνγεύκαηα)

 Σν απόγεπκα είλαη κεηά ην κεζεκέξη θαη πξηλ από
ην βξάδπ.  Ο θύξηνο Γηάλλεο δηαβάδεη ηηο
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απνγνήηεπζε ------------------------------------απνζήθε-απνγεπκαηηλέο εθεκεξίδεο θάζε κέξα.
♫ α-πό-γεπ-κα  „ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο‟

α
β
γ
απνγνήηεπζε [ε] νπζηαζηηθό (απνγνεηεύζεηο)
δ
 απνγνεηεύσ
ε
απνγνεηεύσ, απνγνεηεύνκαη ξήκα
δ
(απνγνήηεπζα, ζα απνγνεηεύζσ)
ε
 ηαλ απνγνεηεύεηο θάπνηνλ, ηνλ ζηελνρσξείο,
γηαηί δελ θάλεηο θάηη ηόζν θαιά όζν εθείλνο
ζ
πηζηεύεη όηη κπνξείο. ηαλ απνγνεηεύεζαη,
η
ζηελνρσξηέζαη, επεηδή θάηη δελ έγηλε όπσο ήζειεο ή
θ
πίζηεπεο όηη κπνξνύζε λα γίλεη. Νηώζεηο
απνγνήηεπζε.  Ο Ίγθιη απνγνεηεύηεθε πνπ
ι
έβξερε θαη δελ κπνξνύζε λα πάεη γηα πνδόζθαηξν.
κ
 Η απνγνήηεπζή ηνπ ήηαλ κεγάιε.
λ
♫ α-πν-γν-ε-ηεύ-σ
μ
απόδεημε [ε] νπζηαζηηθό (απνδείμεηο)
ν
 Η απόδεημε είλαη ην ραξηί πνπ καο δίλνπλ, όηαλ
π
πιεξώλνπκε ρξήκαηα.
ξ
 Ο ζείνο Σάθεο πήξε απόδεημε γηα ηα παπνύηζηα
πνπ αγόξαζε. ♫ α-πό-δεη-με
ζ
η
απνζεθεύσ, απνζεθεύνκαη ξήκα (απνζήθεπζα,
π
ζα απνζεθεύζσ)  απνζήθε
θ
απνζήθε [ε] νπζηαζηηθό (απνζήθεο)
ρ
 Η απνζήθε είλαη έλα κέξνο όπνπ κπνξνύκε λα
ς
βάινπκε θάπνηα πξάγκαηα, κέρξη λα ηα
σ
ρξεζηκνπνηήζνπκε.  ηαλ απνζεθεύεηο θάηη,
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--- απνθάησ ------------------------------------- απνθνηκίδσ
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δελ ην ρξεζηκνπνηείο αιιά ην θπιάο θάπνπ κέρξη
λα ην ρξεηαζηείο μαλά. ♫ α-πν-ζή-θε

απνθάησ επίξξεκα  θάησ
απνθιείσ, απνθιείνκαη ξήκα (απέθιεηζα, ζα

απνθιείζσ)
 ηαλ απνθιείεηο έλαλ δξόκν, ηνλ θιείλεηο, εκπνδίδεηο άιινπο αλζξώπνπο λα πεξάζνπλ απ‟ απηόλ.
 Ο δηπιαλόο ηνπ Κώζηα απνθιείζηεθε από ηελ
νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, επεηδή ηξαπκαηίζηεθε. Γελ
κπόξεζε λα πάξεη κέξνο.
 ηαλ ιεο «Απνθιείεηαη!», ελλνείο πσο θάηη δε ζα
γίλεη κε θαλέλαλ ηξόπν.
 «Απνθιείεηαη λα βξεζεί ε Ρνδαιία!» θώλαμε
απνγνεηεπκέλε ε Αζελά. ♫ α-πν-θιεί-σ

απνθνηκηέκαη ξήκα (απνθνηκήζεθα, ζα

απνθνηκεζώ)
 ηαλ απνθνηκηέζαη, ζε παίξλεη ν ύπλνο.
 Ο Κώζηαο ήηαλ ηόζν θνπξαζκέλνο από ην
πνδόζθαηξν πνπ απνθνηκήζεθε
κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε.
 θνηκάκαη ♫ α-πν-θνη-κηέ-καη

απνθνηκίδσ, απνθνηκίδνκαη ξήκα (απνθνίκηζα,

ζα απνθνηκίζσ)
 ηαλ θάηη ζε απνθνηκίδεη, ζε θάλεη λα λπζηάδεηο
θαη λα ζέιεηο λα θνηκεζείο.  «Η ηειεόξαζε κε
απνθνίκηζε. Πάσ γηα ύπλν» είπε ν Κώζηαο.
 θνηκίδσ ♫ α-πν-θνη-κί-δσ
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Απνθξηά-------------------------------------- απνκαθξύλσ--

α
 Η Απνθξηά ή νη Απνθξηέο είλαη νη ηξεηο εβδνκάδεο β
πξηλ από ηελ Καζαξή Γεπηέξα. Σηο κέξεο απηέο
γ
ζπλεζίδνπκε λα καζθαξεπόκαζηε.
δ
 «Σηο Απνθξηέο έρεη θαξλαβάιη ζηελ Πάηξα. Θα
ε
πάκε κακά;» ξώηεζε ε Αζελά. ♫ Α-πν-θξηά
- Λέκε θαη Απόθξηα.
δ
ε
απνθηώ θαη απνθηάσ, απνθηηέκαη ξήκα
ζ
(απέθηεζα, ζα απνθηήζσ)
 ηαλ απνθηάο θάηη, ην θάλεηο δηθό ζνπ.
η
 Ο Ίγθιη νλεηξεύεηαη λα γίλεη ηξαγνπδηζηήο ή
θ
πνδνζθαηξηζηήο γηα λ‟ απνθηήζεη πνιιά ρξήκαηα.
ι
♫ α-πν-θηώ
κ
απνιύσ, απνιύνκαη ξήκα (απέιπζα, ζα
λ
απνιύζσ)
μ
 ηαλ απνιύεηο θάπνηνλ, ηνλ ζηακαηάο από ηε
ν
δνπιεηά ηνπ.  Η εηαηξεία πνπ είλαη δίπια ζην
γξαθείν ηνπ Γηάλλε απέιπζε πέληε ππαιιήινπο.
π
 πξνζιακβάλσ ♫ α-πν-ιύ-σ
ξ
ζ
απνκαθξύλσ, απνκαθξύλνκαη ξήκα
(απνκάθξπλα, ζα απνκαθξύλσ)
η
 ηαλ απνκαθξύλεηο θάηη, ην παίξλεηο από εθεί
π
πνπ είλαη θαη ην παο θάπνπ αιινύ πην καθξηά. ηαλ
θ
απνκαθξύλεζαη από θάπνπ, θεύγεηο από εθεί θαη
παο πην καθξηά.  Ο θύξηνο Μηράιεο απνκάθξπλε ρ
ηα ζθπιάθηα από ηελ απιή ηνπ. Σα έβγαιε έμσ απ‟
ς
απηήλ θαη η‟ άθεζε ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ.
σ
 καθξηά ♫ α-πν-κα-θξύ-λσ

Απνθξηά [ε] νπζηαζηηθό (Απνθξηέο)
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--- απνξξνθεηήξαο ------------------------- απνζηνιέαο
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απνξξνθεηήξαο [ν] νπζηαζηηθό
(απνξξνθεηήξεο)
 Ο απνξξνθεηήξαο είλαη ην κεράλεκα πνπ έρνπκε
πάλσ από ηελ ειεθηξηθή θνπδίλα γηα λα ξνπθά θαη
λα βγάδεη έμσ από ην ζπίηη ηνπο αηκνύο θαη ηηο κπξσδηέο, όηαλ καγεηξεύνπκε. ♫ α-πνξ-ξν-θε-ηή-ξαο

απνξώ ξήκα (απόξεζα, ζα απνξήζσ)

 ηαλ απνξείο γηα θάηη, δελ κπνξείο λα ην

εμεγήζεηο. Έρεηο απνξία.  «Απνξώ πώο έπεζε
ηόζν πνιύ ρηόλη κέζα ζε ιίγε ώξα» είπε ν Κώζηαο.
 απνξία ♫ α-πν-ξώ

απνζκεηηθό [ην] νπζηαζηηθό (απνζκεηηθά)
 Σν απνζκεηηθό ζπξέη δηώρλεη ηηο άζρεκεο

κπξσδηέο.  Η θπξία Μαξγαξίηα ρξεζηκνπνηεί
απνζκεηηθό ρώξνπ κε άξσκα ινπινπδηώλ γηα λα
δηώρλεη ηηο κπξσδηέο πνπ κέλνπλ ζην ζπίηη κεηά ην
καγείξεκα. ♫ α-πν-ζκε-ηη-θό

απόζηαζε [ε] νπζηαζηηθό (απνζηάζεηο)

 Η απόζηαζε κεηαμύ δύν πξαγκάησλ είλαη ν

ρώξνο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηνπο.
 Ο Κώζηαο θαη ν θύξηνο Μηράιεο είλαη γείηνλεο. Η
απόζηαζε αλάκεζα ζηα ζπίηηα ηνπο είλαη πνιύ
κηθξή. ♫ α-πό-ζηα-ζε

απνζηνιέαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (απνζηνιείο)

 Ο απνζηνιέαο είλαη απηόο πνπ ζηέιλεη έλα γξάκκα

ή έλα δέκα ζε θάπνηνλ, ζπλήζσο κε ην ηαρπδξνκείν.
 παξαιήπηεο  ζηέιλσ ♫ α-πν-ζην-ιέ-αο
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απνηέιεζκα ------------------------------------- απόηνκνο--

α
 Σν απνηέιεζκα, θαιό ή θαθό, είλαη απηό πνπ
β
γίλεηαη, επεηδή θάηη άιιν έγηλε πην πξηλ.
γ
 Η Αζελά έηξερε ζηε βξνρή λα βξεη ηε Ρνδαιία. Σν
δ
απνηέιεζκα ήηαλ λα βξαρεί θαη λ‟ αξξσζηήζεη.
 Σν απνηέιεζκα ελόο αγώλα δείρλεη πνηνο λίθεζε
ε
θαη πνηνο έραζε.
δ
 - Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ρζεο ζην
ε
πνδόζθαηξν, Κώζηα;
- Υάζακε 2-0, κπακπά.  θαηάιεμε
ζ
 «Με ην ζηξόπη πνπ κνπ δώζαηε κνπ θόπεθε
η
ακέζσο ν βήραο!» είπε ε Αζελά ζηνλ γηαηξό. «Δίλαη
θ
πνιύ απνηειεζκαηηθό». ♫ α-πν-ηέ-ιε-ζκα
ι
απόηνκνο, απόηνκε, απόηνκν επίζεην (απόηνκνη, κ
απόηνκεο, απόηνκα)
λ
 ηαλ έλα κέξνο είλαη απόηνκν, είλαη πνιύ
αλεθνξηθό ή θαηεθνξηθό θαη ην αλεβαίλνπκε ή ην
μ
θαηεβαίλνπκε κε κεγάιε δπζθνιία.
ν
 «Πξνζνρή! Δίλαη επηθίλδπλν λα ηξέρεηε εδώ,
π
ν δξόκνο είλαη πνιύ απόηνκνο!» είπε ν θύξηνο
Γεκήηξεο ζηνλ Κώζηα θαη ηνλ Νίθν.  επίπεδνο
ξ
 ηαλ θάηη είλαη απόηνκν, γίλεηαη μαθληθά, εθεί
ζ
πνπ δελ ην πεξηκέλνπκε.
η
 Όζηεξα από ηε απόηνκε αιιαγή ηνπ θαηξνύ,
ν Κώζηαο θαη ν Νίθνο απνθάζηζαλ λα κελ πάλε
π
εθδξνκή. Ο θαηξόο άιιαμε απόηνκα.  μαθληθόο
θ
 ηαλ θάπνηνο είλαη απόηνκνο, κηιάεη άγξηα θαη
ρ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
ς
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,
επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη σ

απνηέιεζκα [ην] νπζηαζηηθό (απνηειέζκαηα)
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--- απνηύπσκα -------------------------------------- απνπζία
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δελ έρεη επγεληθνύο ηξόπνπο.  Σα παηδηά
θνβνύληαη ηνλ θύξην Μηράιε, γηαηί είλαη πνιύ
απόηνκνο άλζξσπνο. Μηιάεη ηόζν απόηνκα!
 άγξηνο  γιπθόο, επγεληθόο  απόηνκα
♫ α-πό-ην-κνο

απνηύπσκα [ην] νπζηαζηηθό (απνηππώκαηα)

 Έλα απνηύπσκα είλαη ην ζεκάδη πνπ αθήλεη θάηη
πάλσ ζε θάηη άιιν.
 Γαθηπιηθό απνηύπσκα είλαη ην ζεκάδη πνπ
αθήλεη ην δάρηπιν καο.  Οη αζηπλνκηθνί είπαλ
ζηνλ θύξην Γεκήηξε όηη ζα βξνπλ ηνπο θιέθηεο από
ηα δαθηπιηθά ηνπο απνηππώκαηα.
 ίρλνο ♫ α-πν-ηύ-πσ-κα
Σα απνηππώκαηα ηεο Ρνδαιίαο.

απνηπρία [ε] νπζηαζηηθό (απνηπρίεο)
 ηαλ θάηη πνπ πξνζπαζείο λα θάλεηο, δελ
θαηαθέξλεηο λα ην θάλεηο θαζόινπ ή όπσο ην
ήζειεο, ηόηε είλαη απνηπρία.
 Παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ε Αζελά πήξε
θαθό βαζκό ζηελ νξζνγξαθία. Η απνηπρία ηεο ηε
ζηελνρώξεζε πνιύ.  επηηπρία ♫ α-πν-ηπ-ρί-α

απνπζία [ε] νπζηαζηηθό (απνπζίεο)

 ηαλ θάλεηο κία απνπζία, δελ είζαη εθεί πνπ
πξέπεη λα είζαη ή πνπ είζαη ζπλήζσο.
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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απνπζηάδσ ------------------------------------- απνθεύγσ--

α
β
γ
δ
ε
απνπζηάδσ ξήκα (απνπζίαζα, ζα απνπζηάζσ)
δ
 απνπζία
ε
απόθαζε [ε] νπζηαζηηθό (απνθάζεηο)
ζ
 ηαλ παίξλεηο κία απόθαζε, δηαιέγεηο αλάκεζα
η
ζε δηάθνξα πξάγκαηα απηό πνπ ζέιεηο πην πνιύ.
θ
 Η Αζελά πήξε ηελ απόθαζε λα γίλεη δσγξάθνο
ζαλ ηε ζεία ηεο θαη λα κελ αθνινπζήζεη ην
ι
επάγγεικα ηνπ κπακπά ηεο.
κ
 ηαλ παίξλεηο θάηη απόθαζε, δέρεζαη πσο δελ
λ
κπνξεί λ‟ αιιάμεη.  Η Αζελά ην είρε πάξεη
απόθαζε όηη ράζεθε ε Ρνδαιία θαη δελ έςαρλε πηα
μ
λα ηελ βξεη.  ηαλ απνθαζίδεηο λα θάλεηο θάηη,
ν
έρεηο ζθεθηεί θαιά από πξηλ θαη μέξεηο γηαηί ζα ην
π
θάλεηο. ♫ α-πό-θα-ζε
ξ
απνθαζίδσ ξήκα (απνθάζηζα, ζα απνθαζίζσ)
ζ
 απόθαζε
η
απνθεύγσ ξήκα (απέθπγα, ζα απνθύγσ)
π
 ηαλ απνθεύγεηο θάπνηνλ ή θάηη, πξνζπαζείο λα θ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ρ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο
ς
αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ, θαηασ
θεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη, ρνξνπεδώ
 «Ο Νίθνο θάλεη πνιιέο απνπζίεο ζην ζρνιείν
ηειεπηαία. Μήπσο είλαη άξξσζηνο;» ξώηεζε ε
δαζθάια ηνλ Κώζηα.  παξνπζία
 ηαλ απνπζηάδεηο, δελ είζαη εθεί πνπ πξέπεη λα
είζαη ή πνπ είζαη ζπλήζσο.  ιείπσ ♫ α-πνπ-ζί-α
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--- απνραηξεηώ -------------------------------- απξόζεθηνο
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είζαη καθξηά ηνπ, λα κελ πιεζηάδεηο, γηαηί ζ‟ ελνριεί
ή ζνπ θάλεη θαθό.
 ηαλ απνθεύγεηο έλαλ θίλδπλν, θάλεηο θάηη γηα
λα ηνπ μεθύγεηο.  Σελ ηειεπηαία ζηηγκή ν Νίθνο
απέθπγε ηε κπάια πνπ πέξαζε πάλσ από ην
θεθάιη ηνπ.  γιηηώλσ ♫ α-πν-θεύ-γσ

απνραηξεηώ θαη απνραηξεηίδσ, απνραηξεηηέκαη /
απνραηξεηίδνκαη ξήκα (απνραηξέηεζα,
ζα απνραηξεηήζσ)
 ηαλ απνραηξεηάο θάπνηνλ, ηνλ ραηξεηάο ηε
ζηηγκή πνπ ρσξίδεηε.
 ηαλ ηέιεησζε ε γηνξηή, όινη νη θαιεζκέλνη ηεο
θπξίαο Μαξγαξίηαο απνραηξεηίζηεθαλ
επραξηζηεκέλνη. ♫ α-πν-ραη-ξε-ηώ

απνρσξίδνκαη ξήκα (απνρσξίζηεθα, ζα

απνρσξηζηώ)
 ηαλ απνρσξίδεζαη θάπνηνλ ή θάηη, θεύγεηο
καθξηά ηνπ, ηνλ αθήλεηο κόλν ηνπ.
 Η Αζελά ιαηξεύεη ηε Ρνδαιία θαη δε ζέιεη λα ηελ
απνρσξίδεηαη πνηέ. ♫ α-πν-ρσ-ξί-δν-καη

απόςε επίξξεκα
 ηαλ ιεο απόςε, ελλνείο ζήκεξα ην βξάδπ.
 απνςηλόο ♫ α-πό-ςε

απξόζεθηνο, απξόζεθηε, απξόζεθην επίζεην
(απξόζεθηνη, απξόζεθηεο, απξόζεθηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη απξόζεθηνο, δε
ζπγθεληξώλεηαη ζ‟ απηό πνπ θάλεη θαη γη‟ απηό δελ
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απξνζεμία -------------------------------------------- αξαηόο-ην θάλεη θαιά.  «Αζελά, είζαη απξόζεθηε ζήκεξα
θαη θάλεηο δεκηέο. Πξόζεμε ιίγν, ζε παξαθαιώ!»
είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.  αθεξεκέλνο
 πξνζεθηηθόο  ηαλ θάηη γίλεηαη απξόζεθηα,
γίλεηαη ρσξίο πξνζνρή.  αθεξεκέλα
 πξνζεθηηθά  ηαλ θάλεηο θάηη από απξνζεμία,
θάλεηο θάηη θαθό ή θάηη ιάζνο, ρσξίο λα ην ζέιεηο,
επεηδή δελ είζαη πξνζεθηηθόο.  αθεξεκάδα
 πξνζνρή ♫ α-πξό-ζε-θηνο
- Λέκε θαη ν απξόζερηνο.

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
απξνζεμία [ε] νπζηαζηηθό (απξνζεμίεο)
θ
 απξόζεθηνο
ι
αξάδσ ξήκα (άξαμα, ζα αξάμσ)
κ
 ηαλ κία βάξθα ή έλα πινίν αξάδεη θάπνπ,
ζηακαηάεη ην ηαμίδη ηνπ θαη ξίρλεη άγθπξα θνληά ζηε λ
ζηεξηά.
μ
 ηαλ αξάδεηο θάπνπ ή ηελ αξάδεηο, μαπιώλεηο
ν
θάπνπ ή απιά μεθνπξάδεζαη ρσξίο λα θάλεηο ηίπνηα
π
άιιν. ♫ α-ξά-δσ
ξ
αξαηόο, αξαηή, αξαηό επίζεην (αξαηνί, αξαηέο,
ζ
αξαηά)
η
 Ο θύξηνο Μηράιεο έρεη αξαηά καιιηά. Γειαδή έρεη
π
ζην θεθάιη ηνπ ιίγεο ηξίρεο πνπ βξίζθνληαη καθξηά
ε κία από ηελ άιιε. Αλάκεζα ηνπο θαίλεηαη ην
θ
θεθάιη ηνπ.  ππθλόο
ρ
 ηαλ κία ζάιηζα είλαη αξαηή, είλαη ζαλ λεξό
ς
θαη ζέιεη ιίγν αιεύξη γηα λα γίλεη πην περηή.
σ
 ππθλόο, περηόο ♫ α-ξαη-όο
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--- αξαθάο ------------------------------------------------- αξγία
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αξαθάο [ν] νπζηαζηηθό
 Ο αξαθάο είλαη θπηό κε κηθξνύο
πξάζηλνπο ζηξνγγπινύο θαξπνύο πνπ
ηξώγνληαη. Ο αξαθάο είλαη όζπξην, όπσο νη θαθέο
θαη ηα θαζόιηα.  κπηδέιη ♫ α-ξα-θάο

αξάρλε [ε] νπζηαζηηθό (αξάρλεο)
 Η αξάρλε είλαη έλα έληνκν ρσξίο θηεξά, κε κηθξό
ζώκα, νθηώ καθξηά θαη ιεπηά πόδηα θη όπνπ βξεζεί
πιέθεη ηνλ ηζηό ηεο, πνπ είλαη έλα πνιύ ςηιό δίρηπ
ζαλ δαληέια. Ο ηζηόο είλαη παγίδα γη‟ άιια έληνκα
πνπ κπιέθνληαη ζ‟ απηόλ, θη έηζη ε αξάρλε κπνξεί
λα ηα θάεη κε ηελ εζπρία ηεο.
♫ α-ξά-ρλε  „ηα έληνκα‟

αξγά επίξξεκα
 ηαλ θάηη γίλεηαη αξγά, παίξλεη πνιύ ρξόλν γηα
λα γίλεη, δε γίλεηαη γξήγνξα.  Η Αζελά ηώξα
καζαίλεη πνδήιαην, γη‟ απηό δελ ηξέρεη, πεγαίλεη
αξγά.  ζηγά  γξήγνξα, βηαζηηθά
 ηαλ είλαη αξγά, έρεη πεξάζεη πνιιή ώξα θαη δελ
ππάξρεη πηα ρξόλνο γηα θάηη.
 «Γε ζα παίμεηε άιιν παηδηά, είλαη αξγά πηα.
Γξήγνξα γηα ύπλν!» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 λσξίο  αξγόο, αξγώ ♫ αξ-γά

αξγία [ε] νπζηαζηηθό (αξγίεο)
 Αξγία είλαη ε εκέξα ή νη εκέξεο πνπ δε
δνπιεύνπκε θαη δελ πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν, γηαηί
γηνξηάδνπκε θάπνηα γηνξηή. ♫ αξ-γί-α
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αξγνπνξεκέλνο -------------------------------------άξζξν--

α
β
αξγνπνξεκέλν επίζεην (αξγνπνξεκέλνη,
αξγνπνξεκέλεο, αξγνπνξεκέλα)  αξγώ
γ
δ
αξγόο, αξγή, αξγό επίζεην (αξγνί, αξγέο, αξγά)
ε
 ηαλ θάπνηνο είλαη αξγόο, ηνπ ρξεηάδεηαη πνιύο
ρξόλνο γηα λα θάλεη θάηη, δελ κπνξεί λα ην θάλεη
δ
γξήγνξα.  γξήγνξνο  αξγά, αξγώ ♫ αξ-γόο
ε
 „αληίζεηα‟
ζ
αξγώ ξήκα (άξγεζα, ζα αξγήζσ)
η
 ηαλ αξγήζεηο λα θάλεηο θάηη, δελ ην θάλεηο ηελ
θ
ώξα πνπ πξέπεη, αιιά πην αξγά.  Άξγεζε λα
ι
γπξίζεη από ην πνδόζθαηξν ν Κώζηαο, θαη νη γνλείο
κ
ηνπ αλεζύρεζαλ. «Μελ αξγήζεηο μαλά έηζη!» ηνπ
είπαλ.  θαζπζηεξώ  βηάδνκαη  ηαλ θάπνηνο λ
είλαη αξγνπνξεκέλνο, θηάλεη θάπνπ ύζηεξα από ηελ μ
ώξα πνπ ζα έπξεπε λα είλαη εθεί. αξγόο ♫ αξ-γώ
ν
π
αξέζσ ξήκα (άξεζα, ζα αξέζσ)
 ηαλ ζνπ αξέζεη θάπνην πξάγκα ή ζνπ αξέζεη
ξ
λα θάλεηο θάηη, ζ‟ επραξηζηεί πνιύ, ζε θάλεη λα
ζ
ραίξεζαη.  Σνπ Κώζηα ηνπ αξέζεη πνιύ ην
η
πνδόζθαηξν, ελώ ηεο Αζελάο ηεο αξέζεη λα
π
δσγξαθίδεη. ♫ α-ξέ-ζσ
- Πξνζνρή! Σν ξήκα ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά
θ
ζην γ΄ πξόζσπν!
ρ
ς
άξζξν [ην] νπζηαζηηθό (άξζξα)
 Άξζξα είλαη ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπκε ζ‟
σ

αξγνπνξεκέλνο, αξγνπνξεκέλε,
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--- αξηζκεηηθή --------------------------------------- αξθεηόο
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εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.  Η θπξία Μαξγαξίηα
γξάθεη άξζξα γηα κία γλσζηή εθεκεξίδα. ♫ άξ-ζξν

αξηζκεηηθή [ε] νπζηαζηηθό

 ην κάζεκα ηεο αξηζκεηηθήο καζαίλνπκε λα
κεηξάκε, λα πξνζζέηνπκε, λ‟ αθαηξνύκε, λα
πνιιαπιαζηάδνπκε θαη λα δηαηξνύκε αξηζκνύο.
 αξηζκόο ♫ α-ξηζ-κε-ηη-θή

αξηζκόο [ν] νπζηαζηηθό (αξηζκνί)

 Πεο κνπ έλαλ αξηζκό από ην 1 έσο ην 5. Αλ ζέιεηο
λα βξεηο ηελ απάληεζε, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 92-93
γηα λα κάζεηο θη άιια πνιιά γηα ηνπο αξηζκνύο.
 Ο αξηζκόο ηειεθώλνπ είλαη ν αξηζκόο πνπ
παίξλνπκε γηα λα ηειεθσλήζνπκε ζε θάπνηνλ.
 αξηζκεηηθή ♫ α-ξηζ-κόο  „νη αξηζκνί‟

αξηζηεξόο, αξηζηεξή, αξηζηεξό επίζεην

(αξηζηεξνί, αξηζηεξέο, αξηζηεξά)
 Λέλε πσο ην αξηζηεξό ρέξη είλαη ηεο θαξδηάο,
γηαηί βξίζθεηαη από ηελ πιεπξά πνπ είλαη ε θαξδηά.
 δεμηόο  ηελ Διιάδα ην ηηκόλη ηνπ απηνθηλήηνπ
βξίζθεηαη πάληα αξηζηεξά, ελώ ζηελ Αγγιία ην
έρνπλ δεμηά. ♫ α-ξη-ζηε-ξόο

αξθεηόο, αξθεηή, αξθεηό επίζεην (αξθεηνί,

αξθεηέο, αξθεηά)
 ηαλ θάηη είλαη αξθεηό, καο θηάλεη, ρσξίο λα
είλαη νύηε πνιύ νύηε ιίγν.  «Κώζηα, ζήκεξα δελ
είραηε ζρνιείν θαη είρεο αξθεηό ρξόλν γηα
πνδόζθαηξν» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.  «Έπαημεο
αξθεηά Κώζηα, θηάλεη γηα ζήκεξα»! ♫ αξ-θε-ηόο
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αξθνύδα ------------------------------------------- αξλνύκαη--

αξθνύδα [ε] νπζηαζηηθό (αξθνύδεο)
 Η αξθνύδα είλαη έλα κεγάιν δών πνπ δεη ζηα δάζε

θαη ηα βνπλά. Έρεη θαθέ, γθξη ή άζπξν ηξίρσκα,
καθξηά κνπζνύδα θαη κεγάια λύρηα.  Πνιιά παηδηά έρνπλ έλαλ κεγάιν αξθνύδν γηα λα παίδνπλ θαη
λα θνηκνύληαη καδί ηνπ. Μνηάδεη κε αιεζηλή αξθνύδα
αιιά είλαη παηρλίδη. Άιια παηδηά έρνπλ αξθνπδάθηα,
δειαδή κηθξά γνύληλα παηρληδάθηα πνπ κνηάδνπλ κε
αξθνύδεο. ♫ αξ-θνύ-δα  „ηα δώα‟

αξθνύδνο [ν] νπζηαζηηθό (αξθνύδνη)  αξθνύδα
αξκέγσ, αξκέγνκαη ξήκα (άξκεμα, ζα αξκέμσ)

 ηαλ αξκέγεηο κία θαηζίθα ή κία αγειάδα,
παίξλεηο ην γάια ηνπο γηα λα ην πηεηο ή λα θηηάμεηο
ηπξί, βνύηπξν ή γηανύξηη. ♫ αξ-κέ-γσ

άξλεζε [ε] νπζηαζηηθό (αξλήζεηο)  αξλνύκαη
αξλί [ην] νπζηαζηηθό (αξληά)

 Αξλί ιέκε ην κηθξό πξόβαην.
 Αξλί είλαη ην θξέαο ηνπ πξόβαηνπ.
 Αξλί ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ είλαη αζώνο
θαη άθα-θνο.
 Σν αξλάθη είλαη ην κηθξό ηνπ αξληνύ. ♫ αξ-λί

αξλνύκαη θαη αξληέκαη ξήκα (αξλήζεθα, ζα

αξλεζώ)
 ηαλ αξλείζαη θάηη, δελ ην δέρεζαη, ιεο όρη.
 Ο Κώζηαο αξλήζεθε ην δεύηεξν γιπθό, γηαηί
πνλνύζε ε θνηιηά ηνπ.  δέρνκαη ♫ αξ-λνύ-καη
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---------------------------------------------------------- νη αξηζκνί
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Οη αξηζκνί
Με ηνπο αξηζκνύο κεηξάκε:
0 κεδέλ
1 έλαο / κία / έλα
2 δύν
3 ηξεηο / ηξία
4 ηέζζεξηο / ηέζζεξα
5 πέληε
6 έμη
7 επηά / εθηά
8 νθηώ / νρηώ
9 ελληά / ελλέα
10 δέθα

11 έληεθα
12 δώδεθα
13 δεθαηξία / δεθαηξείο
14 δεθαηέζζεξα /
δεθαηέζζεξηο
15 δεθαπέληε
16 δεθαέμη / δεθάμη
17 δεθαεπηά / δεθαεθηά
18 δεθανθηώ / δεθανρηώ
19 δεθαελληά / δεθαελλέα
20 είθνζη

100 εθαηό
101 εθαηόλ έλα
200 δηαθόζηνη / δηαθόζηεο / δηαθόζηα
300 ηξηαθόζηα
400 ηεηξαθόζηα
500 πεληαθόζηα
600 εμαθόζηα
700 επηαθόζηα
800 νθηαθόζηα
900 ελληαθόζηα
1000 ρίιηνη / ρίιηεο / ρίιηα
2000 δύν ρηιηάδεο
1.000.000 έλα εθαηνκκύξην
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Πξόζεμεο
όηη
νη αξηζκνί
από ην 11
σο ην 19
γξάθνληαη
ζε κία ιέμε;

νη αξηζκνί ----------------------------------------------------------

ην παξακύζη ήηαλ 1 ιύθνο θαη 3 γνπξνπλάθηα: α
β
γ
Πόζα
δ
ινπινύδηα
ε
πνηίδεη ην
δ
γνπξνπλάθη;
ε
ζ
ην παξακύζη νη λάλνη είλαη 7. η
Δδώ πόζνη είλαη; Μέηξεζέ
θ
ηνπο. Δίλαη πεξηζζόηεξνη;
ι
κ
λ
μ
Οη λάλνη κπήθαλ ζηε ζεηξά.
ν
Πόζνη είλαη ηώξα; Ση θξαηάεη
ν πξώηνο; Πνηνο είλαη όγδννο
π
ζηε ζεηξά κεηά ηνπο λάλνπο;
ξ
πξώηνο, δεύηεξνο, ηξίηνο, ηέηαξηνο, πέκπηνο,
ζ
έθηνο, έβδνκνο, όγδννο, έλαηνο, δέθαηνο
η
ελδέθαηνο, δσδέθαηνο, δέθαηνο ηξίηνο,
π
δέθαηνο ηέηαξηνο, δέθαηνο πέκπηνο,
θ
δέθαηνο έθηνο, δέθαηνο έβδνκνο, δέθαηνο όγδννο,
ρ
δέθαηνο έλαηνο, εηθνζηόο, εηθνζηόο πξώηνο,
ηξηαθνζηόο, ηεζζαξαθνζηόο, πεληεθνζηόο,
ς
εμεθνζηόο, εβδνκεθνζηόο, νγδνεθνζηόο,
σ
ελελεθνζηόο, εθαηνζηόο
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--- αξπάδσ ------------------------------------- αξξσζηαίλσ
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αξπάδσ, αξπάδνκαη ξήκα (άξπαμα, ζα αξπάμσ)
 ηαλ αξπάδεηο θάηη, ην πηάλεηο γξήγνξα γηα λα κε
ζνπ θύγεη.  Η Διέλε άξπαμε ην ηειεπηαίν
θνκκάηη γιπθό, πξηλ ηεο ην πάξεη θάπνηνο άιινο.
 γξαπώλσ  αθήλσ
 Λέκε όηη αξπάδεηο κία αξξώζηηα, όηαλ ηελ θνιιάο
από θάπνηνλ άιινλ. ηαλ ιέκε όηη θάπνηνο ηηο
αξπάδεη, ελλννύκε όηη ηξώεη μύιν από θάπνηνλ.
♫ αξ-πά-δσ
- Πόηε ιέκε όηη θάηη αξπάδεη θσηηά;

αξξαβσληάδσ, αξξαβσληάδνκαη ξήκα
(αξξαβώληαζα, ζα αξξαβσληάζσ)
 ηαλ νη γνλείο αξξαβσληάδνπλ θάπνην παηδί
ηνπο, θάλνπλ κία γηνξηή όπνπ ε θόξε ή ν γηνο
δίλνπλ ππόζρεζε ζε θάπνηνλ όηη ζα ηνλ
παληξεπηνύλ. ηαλ αξξαβσληάδεζαη θάπνηνλ, ηνπ
δίλεηο ηελ ππόζρεζε κπξνζηά ζ‟ όινπο πσο ζα ηνλ
παληξεπηείο.  ηαλ αξξαβσληάζηεθαλ ε ζεία
Καηεξίλα θαη ν ζείνο ηακάηεο, θάιεζαλ όιε ηελ
νηθνγέλεηα.  Μεηά ηνλ αξξαβώλα ηεο ε ζεία
Καηεξίλα έιεγε ζε όινπο πσο ν ζείνο ηακάηεο είλαη
ν αξξαβσληαζηηθόο ηεο. ♫ αξ-ξα-βσ-ληά-δσ

αξξαβσληαζηηθόο [ν], αξξαβσληαζηηθηά [ε]
νπζηαζηηθό (αξξαβσληαζηηθνί, αξξαβσληαζηηθηέο)
 αξξαβσληάδσ

αξξσζηαίλσ ξήκα (αξξώζηεζα, ζα
αξξσζηήζσ)  άξξσζηνο
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αξξώζηηα ------------------------------------------- αξραίνο--

αξξώζηηα [ε] νπζηαζηηθό (αξξώζηηεο) 
άξξσζηνο

άξξσζηνο, άξξσζηε, άξξσζην επίζεην

(άξξσζηνη, άξξσζηεο, άξξσζηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη άξξσζηνο, ληώζεη πνιύ
άζρεκα, είλαη αδύλακνο θαη θακηά θνξά πνλάεη θαη
ρξεηάδεηαη γηαηξό.  Ο Κώζηαο είλαη άξξσζηνο κε
γξίπε θη ν γηαηξόο ηνπ απαγόξεπζε λα βγεη έμσ
ζήκεξα θαη αύξην.  Ο Κώζηαο αξξώζηεζε, έρεη
ππξεηό θαη πνλάεη ν ιαηκόο ηνπ. «Μελ
αλεζπρείο, Αζελά. Η αξξώζηηα ηνπ
είλαη ειαθξηά θαη ζα πεξάζεη
γξήγνξα» είπε ν γηαηξόο.
αζζέλεηα ♫ άξ-ξσ-ζηνο

αξζεληθόο, αξζεληθή, αξζεληθό επίζεην

(αξζεληθνί, αξζεληθέο, αξζεληθά)  αγόξη,
ζειπθόο

αξραίνο, αξραία, αξραίν επίζεην (αξραίνη,

αξραίεο, αξραία)
 Αξραίνο είλαη απηόο πνπ ππήξρε ηα πνιύ παιηά
ρξόληα.
 Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ ζε δώδεθα ζενύο.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) «Σελ Πέκπηε ζα πάκε όιε ε
ηάμε ζηελ Οιπκπία λα δνύκε η‟ αξραία» είπε ε
Αζελά. Σα εξείπηα από ηα αξραία ρξόληα.
 Σν αγαπεκέλν κάζεκα ηεο Αιίθεο ζην γπκλάζην
είλαη η‟ αξραία. Σν κάζεκα πνπ δηδάζθεη ηνλ αξραίν
πνιηηηζκό θαη ηελ αξραία γιώζζα. ♫ αξ-ραί-νο
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--- αξρή ----------------------------------------- αξρηηέθηνλαο
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αξρή [ε] νπζηαζηηθό (αξρέο)

 Η αξρή είλαη εθεί πνπ μεθηλάεη θάηη.
 Ο Νίθνο έραζε ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ζηελ
ηειεόξαζε, γηαηί έπαηδε κε ηε Ρνδαιία. Καη λα
θαληαζηείο όηη ζηελ αξρή ε Ρνδαιία θνβόηαλ ηνλ
Νίθν θαη δελ ηνλ άθελε λα ηε ρατδέςεη.
 ηέξκα, ηέινο
 ηηο αξρέο επηεκβξίνπ αλνίγνπλ ηα ζρνιεία.
ηαλ αξρίδεη ν κήλαο επηέκβξηνο.
 αξρίδσ ♫ αξ-ρή

αξρεγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (αξρεγνί)

 Ο αξρεγόο δίλεη νδεγίεο ζε κία νκάδα
αλζξώπσλ θαη θξνληίδεη έηζη ώζηε ηα κέιε ηεο λα
δνπλ θαη λα δνπιεύνπλ θαιά καδί. ♫ αξ-ρε-γόο

αξρίδσ ξήκα (άξρηζα, ζα αξρίζσ)

 ηαλ αξρίδεηο θάηη, ην θάλεηο γηα πξώηε θνξά θαη
ζπλερίδεηο λα ην θάλεηο γηα θάπνην θαηξό ή θάπνηεο
ώξεο.  Ο Κώζηαο άξρηζε λα παίδεη πνδόζθαηξν,
όηαλ ήηαλ ηεζζάξσλ ρξνλώλ.
 ηαλ θάηη αξρίδεη, γίλεηαη εθείλε ηε ζηηγκή θάηη
θαηλνύξην θαη ζπλερίδεηαη, κέρξη λα ζηακαηήζεη.
 Σν ζρνιείν αξρίδεη ηνλ επηέκβξην θαη ζηακαηάεη
ηνλ Ινύλην.
 Σα παξακύζηα αξρίδνπλ κε ηε θξάζε «κηα θνξά
θη έλαλ θαηξό...»  μεθηλώ  ζηακαηώ, ηειεηώλσ
 αξρή ♫ αξ-ρί-δσ

αξρηηέθηνλαο [ν], αξρηηεθηόληζζα [ε] νπζηαζηηθό
(αξρηηέθηνλεο, αξρηηεθηόληζζεο)
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άξσκα ------------------------------------------- αζήκαληνο- Ο αξρηηέθηνλαο είλαη απηόο πνπ θάλεη ηα ζρέδηα
ησλ θηηξίσλ πνπ ρηίδνληαη. ♫ αξ-ρη-ηέ-θην-λαο

άξσκα [ην] νπζηαζηηθό (αξώκαηα)
 Σν άξσκα είλαη κία επράξηζηε κπξσδηά όπσο
απηή ησλ ινπινπδηώλ.  κπξσδηά
 Σν άξσκα είλαη έλα πγξό κε έληνλε κπξσδηά πνπ
ην βάδνπκε πάλσ ζην ζώκα καο γηα λα κπξίδνπκε
σξαία.  αξσκαηηθόο ♫ ά-ξσ-κα

αζαλζέξ [ην] νπζηαζηηθό
 Μέζα ζε κία πνιπθαηνηθία παίξλνπκε ην
αζαλζέξ γηα λ‟ αλέβνπκε ή λα θαηέβνπκε πνιινύο
νξόθνπο πην γξήγνξα θαη πην μεθνύξαζηα
απ‟ ό,ηη κε ηηο ζθάιεο. Σν αζαλζέξ δνπιεύεη
κε ειεθηξηζκό. ♫ α-ζαλ-ζέξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

αζβέζηεο [ν] νπζηαζηηθό (αζβέζηεο)
 Ο αζβέζηεο είλαη άζπξε ζθόλε πνπ όηαλ ηελ
αλαθαηέςνπκε κε λεξό κνηάδεη κε ιάζπε. Σνλ
ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο νηθνδνκέο. ♫ α-ζβέ-ζηεο

αζήκαληνο, αζήκαληε, αζήκαλην επίζεην
(αζήκαληνη, αζήκαληεο, αζήκαληα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη αζήκαληνο, ηίπνηα δελ ηνλ
μερσξίδεη από ηνπο άιινπο.
 Πνιινί λόκηδαλ όηη ε Βνύια Παηνπιίδνπ ήηαλ
αζήκαληε αζιήηξηα, κέρξη πνπ θέξδηζε ην ρξπζό
κεηάιιην ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο.
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--- αζήκη ------------------------------------------------ άζθεζε
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 ηαλ θάηη είλαη αζήκαλην, δελ ππάξρεη ιόγνο λα
καο απαζρνιεί.  «Διάηε, θύξηε Μηράιε, ε δεκηά
είλαη αζήκαληε. Έλα ζπαζκέλν ηδάκη είλαη κόλν,
δελ έπαζε θαλείο ηίπνηα» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 κηθξόο  ζεκαληηθόο, κεγάινο, ζπνπδαίνο
 ζεκαζία ♫ α-ζή-κα-ληνο

αζήκη [ην] νπζηαζηηθό
 Σν αζήκη είλαη έλα κέηαιιν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θηηάρλνπκε θνζκήκαηα,
όπσο βξαρηόιηα ή δαρηπιίδηα θαη δηάθνξα
αληηθείκελα, όπσο καραηξνπίξνπλα ή βάδα. Σν
ρξώκα ηνπ είλαη ζαλ ιεπθό.  ηαλ θάηη είλαη
αζεκέλην είλαη θηηαγκέλν από αζήκη. ♫ α-ζή-κη

αζζελήο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (αζζελείο)
 Ο αζζελήο είλαη απηόο πνπ πάεη ζηνλ γηαηξό, γηαηί
δελ αηζζάλεηαη θαιά ζηελ πγεία ηνπ.  άξξσζηνο
 Σν αζζελνθόξν είλαη έλα κεγάιν απηνθίλεην πνπ
κεηαθέξεη ηνπο αζζελείο ζην λνζνθνκείν. αζζέλεηα
♫ α-ζζε-λήο  „ζην λνζθνθνκείν‟

αζζελνθόξν [ην] νπζηαζηηθό (αζζελνθόξα)
 αζζελήο

άζθεζε [ε] νπζηαζηηθό (αζθήζεηο)
 Οη αζθήζεηο γπκλαζηηθήο είλαη νη θηλήζεηο πνπ
θάλνπκε γηα λα γπκλάζνπκε ην ζώκα καο.
 ην ζρνιείν κάο βάδνπλ αζθήζεηο γηα λα
θαηαιάβνπκε θαιά ην κάζεκα θαη γηα λα δείμνπκε
όηη ην κάζακε. ♫ ά-ζθε-ζε
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αζπίδα-------------------------------------------------αζηείνο--

α
 Σ‟ αξραία ρξόληα ζηηο κάρεο νη ζηξαηηώηεο
β
θξαηνύζαλ αζπίδα γηα λα πξνζηαηεύνληαη
γ
από ηα ρηππήκαηα ησλ ερζξώλ ηνπο.
δ
Η αζπίδα ήηαλ κία ζθιεξή πιάθα πνπ θξαηνύζε ν
ζηξαηηώηεο κε ην έλα ρέξη κπξνζηά ζην ζηήζνο ηνπ, ε
ελώ ζην άιιν είρε ην ζπαζί. ♫ α-ζπί-δα
δ
ε
αζπξίδσ ξήκα (άζπξηζα, ζα αζπξίζσ)  άζπξνο
ζ
άζπξνο, άζπξε, άζπξν επίζεην (άζπξνη, άζπξεο, η
άζπξα)
θ
 ηαλ θάηη είλαη άζπξν, ην ρξώκα ηνπ είλαη ζαλ ην
ι
γάια.  ιεπθόο  καύξνο  Σν απηνθίλεην ηνπ
κ
θπξίνπ Γηάλλε άζπξηζε από ην ρηόλη. Έγηλε άζπξν.
 καπξίδσ ♫ ά-ζπξνο  „ηα ρξώκαηα‟
λ
μ
αζηαθόο [ν] νπζηαζηηθό (αζηαθνί)
ν
 Ο αζηαθόο δεη ζηε ζάιαζζα, έρεη ηέζζεξα
δεπγάξηα πόδηα θαη δύν κεγάιεο δαγθάλεο κπξνζηά π
γηα λα πηάλεη ηελ ηξνθή ηνπ. Σνλ ςαξεύνπκε γηα ην
ξ
θξέαο ηνπ πνπ είλαη λόζηηκν αιιά θαη πνιύ αθξηβό.
ζ
♫ α-ζηα-θόο  „ε ζάιαζζα‟
η
αζηείνο, αζηεία, αζηείν επίζεην (αζηείνη, αζηείεο, π
αζηεία)
θ
 ηαλ θάηη είλαη αζηείν ή όηαλ θάπνηνο είλαη
αζηείνο, καο δηαζθεδάδεη θαη καο θάλεη λα γειάκε.
ρ
 δηαζθεδαζηηθόο  ζνβαξόο  (ζαλ νπζηαζηηθό) ς
Έλα αζηείν είλαη κία ηζηνξία πνπ ιέκε ή θάηη πνπ
σ
θάλνπκε θαη καο θάλεη λα γειάκε. ♫ α-ζηεί-νο

αζπίδα [ε] νπζηαζηηθό (αζπίδεο)
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--- αζηέξη ------------------------------------------ αζηξάθηεη
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αζηέξη [ην] νπζηαζηηθό (αζηέξηα)

 Σα αζηέξηα ιάκπνπλ ζηνλ νπξαλό ηε λύρηα.
 Αζηέξηα ιέκε κεξηθέο θνξέο θαη
ηνπο δηάζεκνπο εζνπνηνύο ή ηξαγνπδηζηέο.
 αζηεξίαο, αζηξνλαύηεο ♫ α-ζηέ-ξη
- Λέκε θαη ην άζηξν.

αζηεξίαο [ν] νπζηαζηηθό (αζηεξίεο)

 Ο αζηεξίαο είλαη έλα δών ηεο ζάιαζζαο πνπ
κνηάδεη κε αζηέξη, γηαηί έρεη πέληε πόδηα γύξσ από
ην ζώκα ηνπ. Μεξηθέο θνξέο ην θύκα βγάδεη
αζηεξίεο ζηελ παξαιία πνπ μεξαίλνληαη ζηνλ ήιην.
 αζηέξη ♫ α-ζηε-ξί-αο  „ε ζάιαζζα‟

αζηξάγαινο [ν] νπζηαζηηθό (αζηξάγαινη)

 Ο αζηξάγαινο βξίζθεηαη πάλσ από ηε θηέξλα
θαη θάησ από ηε γάκπα ζνπ.
♫ α-ζηξά-γα-ινο  „ην ζώκα καο‟

αζηξαπή [ε] νπζηαζηηθό (αζηξαπέο)

 ηαλ πέθηνπλ αζηξαπέο, είλαη ζαλ λα
ζθίδεηαη ν νπξαλόο από κία δπλαηή ιάκςε,
κεηά αθνύγεηαη βξνληή θη αξρίδεη ε θαηαηγίδα.
 Ο Ίγθιη έηξεμε γξήγνξα ζαλ αζηξαπή θη έθηαζε
ακέζσο ζην ζρνιείν. Έηξεμε πνιύ γξήγνξα.
 «Καζαξόο νπξαλόο, αζηξαπέο δε θνβάηαη» ιέκε
όηαλ δελ έρνπκε ιόγν λα θνβόκαζηε γηα ό,ηη
θάλακε.  αζηξάθησ ♫ α-ζηξα-πή

αζηξάθηεη ξήκα (άζηξαςε, ζα αζηξάςεη)

 ηαλ πέθηεη αζηξαπή, ιέκε όηη αζηξάθηεη.
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αζηξνλαύηεο ------------------------------ αζπλήζηζηνο- «Αζηξάθηεη θαη βξνληάεη, γξήγνξα ζπίηη, γηαηί
ζα βξέμεη!» είπε ν ζείνο Αιέθνο ζηελ Αζελά.
 αζηξαπή ♫ α-ζηξά-θηεη
- Πξνζνρή! Σν ξήκα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηξίην
πξόζσπν εληθνύ.

αζηξνλαύηεο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (αζηξνλαύηεο)
 Ο αζηξνλαύηεο είλαη απηόο πνπ ηαμηδεύεη κέζα
ζε δηαζηεκόπινην.  Σν όλεηξν
ηνπ Νίθνπ είλαη λα γίλεη αζηξνλαύηεο θαη
λα θηάζεη κέρξη ην θεγγάξη.
 αζηέξη, άζηξν, λαύηεο ♫ α-ζηξν-λαύ-ηεο

αζηπλνκία [ε] νπζηαζηηθό

 Η δνπιεηά ηεο αζηπλνκίαο είλαη λα θξνληίδεη έηζη
ώζηε λα δεη ν θόζκνο κε αζθάιεηα θαη λα ζέβνληαη
νη πνιίηεο ηνπο λόκνπο. ηελ αζηπλνκία δνπιεύνπλ
νη αζηπλνκηθνί.  Η αζηπλνκία ςάρλεη λα βξεη
ηνπο θιέθηεο πνπ κπήθαλ ζην καγαδί ηνπ θπξίνπ
Γεκήηξε.  αζηπλνκηθόο ♫ α-ζηπ-λν-κί-α

αζηπλνκηθόο [ν], αζηπλνκηθίλα [ε] νπζηαζηηθό
(αζηπλνκηθνί, αζηπλνκηθίλεο)
 Ο αζηπλνκηθόο είλαη απηόο πνπ δνπιεύεη
γηα ηελ αζηπλνκία.  (ζαλ επίζεην) ηελ
αζηπλνκηθή καο ηαπηόηεηα είλαη
ε θσηνγξαθία καο θαη όια καο ηα ζηνηρεία,
δειαδή ην όλνκα, ε δηεύζπλζε θαη
ε ειηθία καο. ♫ α-ζηπ-λν-κη-θόο

αζπλήζηζηνο, αζπλήζηζηε, αζπλήζηζην επίζεην
(αζπλήζηζηνη, αζπλήζηζηεο, αζπλήζηζηα)
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--- αζθάιεηα ---------------------------------------- άζρεκνο

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

 ηαλ θάηη είλαη αζπλήζηζην, δελ είλαη ζπλεζηζκέλν, είλαη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ μέξνπκε.
 Ξαθληθά αθνύζηεθε έλαο αζπλήζηζηνο ζόξπβνο
από ηελ θνπδίλα θαη ν Κώζηαο έηξεμε λα δεη ηη
ζπκβαίλεη.  πεξίεξγνο, δηαθνξεηηθόο, ζπάληνο
 ζπλεζηζκέλνο  ζπλήζεηα ♫ α-ζπ-λή-ζη-ζηνο

αζθάιεηα [ε] νπζηαζηηθό

 ηαλ ππάξρεη αζθάιεηα, αηζζαλόκαζηε
πξνζηαηεπκέλνη από θάζε θίλδπλν.
 Από ηόηε πνπ ν θύξηνο Γεκήηξεο έβαιε θάγθεια
ζηα παξάζπξα ηνπ καγαδηνύ ηνπ, αηζζάλεηαη
κεγαιύηεξε αζθάιεηα.  ζηγνπξηά, πξνζηαζία
 θίλδπλνο, αλαζθάιεηα ♫ α-ζθά-ιεη-α

άζθαιηνο [ε] νπζηαζηηθό (άζθαιηνη)

 Με άζθαιην ζηξώλνπκε έλαλ δξόκν από ρώκα,
θη έηζη ηα απηνθίλεηα ηξέρνπλ πην γξήγνξα θαη δε
γεκίδνπλ ζθόλε. ηαλ γίλεηαη απηό, ν λένο δξόκνο
ιέγεηαη θη απηόο άζθαιηνο.  Η Αζελά ραίξεηαη λα
ηξέρεη ζηελ άζθαιην κε ην πνδήιαην. ♫ ά-ζθαι-ηνο

άζρεκνο, άζρεκε, άζρεκν επίζεην (άζρεκνη,

άζρεκεο, άζρεκα)
 ηαλ θάηη είλαη άζρεκν, δε καο αξέζεη λα ην
θνηηάδνπκε.  Η θαθηά βαζίιηζζα ήηαλ άζρεκε θαη
δήιεπε ηε Υηνλάηε, πνπ ήηαλ όκνξθε.
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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αζρνιία ----------------------------------------- αηέιεησηνο- όκνξθνο, σξαίνο
 ηαλ θάηη είλαη άζρεκν, καο θάλεη λα ληώζνπκε
δπζάξεζηα.
 Η Αζελά είδε έλα άζρεκν όλεηξν θαη μύπλεζε.
 δπζάξεζηνο  σξαίνο  άζρεκα ♫ ά-ζρε-κνο

α
β
γ
δ
ε
αζρνιία [ε] νπζηαζηηθό (αζρνιίεο)
δ
 ηαλ έρεηο κία αζρνιία, αθηεξώλεηο ηνλ ρξόλν
ε
ζνπ ζε θάηη.  ηαλ ε Αζελά είλαη ζην ζπίηη,
αζρνιείηαη ζπλέρεηα κε θάηη. Γηαβάδεη, παίδεη
ζ
θνπθινζέαηξν ή αθνύεη κνπζηθή. Λέεη πσο έρεη έλαλ η
ζσξό αζρνιίεο.  ηαλ έρεηο κία αζρνιία,
θ
αζρνιείζαη κε θάηη. ♫ α-ζρν-ιί-α
ι
αζρνινύκαη ξήκα (αζρνιήζεθα, ζα αζρνιεζώ) κ
 αζρνιία
λ
μ
άηαθηνο, άηαθηε, άηαθην επίζεην (άηαθηνη,
άηαθηεο, άηαθηα)
ν
 ηαλ έλα παηδί είλαη άηαθην, ελνριεί ηνπο άιινπο π
κε ηε θαζαξία ηνπ ή κε άιια πξάκαηα πνπ δε ζα
ξ
έπξεπε λα θάλεη.  αλππάθνπνο  θξόληκνο,
ήζπρνο, ππάθνπνο  ηαλ έλα παηδί είλαη άηαθην,
ζ
θάλεη αηαμίεο. ♫ ά-ηα-θηνο
η
π
αηέιεησηνο, αηέιεησηε, αηέιεησην επίζεην
θ
(αηέιεησηνη, αηέιεησηεο, αηέιεησηα)
 Κάηη πνπ είλαη αηέιεησην, θξαηάεη πνιιή ώξα, θη ρ
έηζη είλαη ζαλ λα κελ ηειεηώλεη πνηέ.  Η Αιίθε
ς
ήηαλ ηόζν θνπξαζκέλε, πνπ ν δξόκνο γηα ην ζπίηη
σ
ηήο θάλεθε αηέιεησηνο.  καθξύο, κεγάινο
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--- αηειηέ ---------------------------------------------- αηύρεκα
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 ζύληνκνο, κηθξόο  ηειεηώλσ ♫ α-ηέ-ιεησ-ηνο
- Λέκε θαη αηειείσηνο.

αηειηέ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν αηειηέ είλαη ν ρώξνο πνπ δνπιεύεη έλαο
δσγξάθνο ή έλαο γιύπηεο.
 εξγαζηήξην ♫ α-ηε-ιηέ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

αηκόο [ν] νπζηαζηηθό (αηκνί)
 ηαλ βξάδεη ην λεξό, ιηγνζηεύεη ζηγά ζηγά, γίλεηαη
αηκόο θαη θεύγεη πάλσ από ηελ θαηζαξόια.
Ο αηκόο είλαη δεζηόο θαη κνηάδεη κε
ζύλλεθν. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα
ηνλ πηάζνπκε, αθήλεη ζην ρέξη καο λεξό.
 αρλόο ♫ α-ηκόο

αηκόζθαηξα [ε] νπζηαζηηθό

 Η αηκόζθαηξα είλαη ην ζηξώκα αέξα πνπ
ππάξρεη γύξσ από ηε γε θαη άιινπο πιαλήηεο.
♫ α-ηκό-ζθαη-ξα

άηνκν [ην] νπζηαζηηθό (άηνκα)
 Έμσ από ην ζηλεκά ππήξραλ πνιιά άηνκα πνπ
πεξίκελαλ λα πάξνπλ ην εηζηηήξηό ηνπο. Ήηαλ
καδεκέλνη πνιινί άλζξσπνη. ♫ ά-ην-κν

αηύρεκα [ην] νπζηαζηηθό (αηπρήκαηα)

 ηαλ καο ζπκβαίλεη έλα αηύρεκα, γίλεηαη
θάηη πνιύ άζρεκν ρσξίο λα ην πεξηκέλνπκε.
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άηπρνο----------------------------------------- απζόξκεηνο- ηύρε, ηπρεξόο, άηπρνο ♫ α-ηύ-ρε-κα

α
β
Ο θύξηνο Γηάλλεο έπαζε έλα κηθξό αηύρεκα:
γ
κία γιάζηξα έπεζε ζην θεθάιη ηνπ.
δ
ε
άηπρνο, άηπρε, άηπρν επίζεην (άηπρνη, άηπρεο,
άηπρα)
δ
 ηαλ θάπνηνο είλαη άηπρνο, δελ έρεη ηύρε, δελ
ε
έξρνληαη ηα πξάγκαηα όπσο ηα ζέιεη. Αλ είλαη πνιύ
ζ
άηπρνο, ηίπνηα δελ ηνπ πάεη θαιά.  Ο Κώζηαο
η
ήηαλ πνιύ άηπρνο ρζεο. Έπεζε θαη ρηύπεζε ην
πόδη ηνπ ζην πνδόζθαηξν.  ηπρεξόο  Η αηπρία θ
ηνπ Κώζηα δελ πεξηγξάθεηαη. ♫ ά-ηπ-ρνο
ι
κ
απγή [ε] νπζηαζηηθό
 Σν θαινθαίξη ν ζείνο Αιέθνο ζεθώλεηαη ηελ απγή λ
γηα λα θάλεη ηηο πξώηεο ηνπ δνπιεηέο πξηλ πηάζεη
μ
δέζηε. εθώλεηαη πνιύ λσξίο ην πξσί. ♫ απ-γή
ν
απγό [ην] νπζηαζηηθό (απγά)
π
 Απγό γελλάεη ε θόηα. Σν ηξώκε βξαζηό, ηεγαλεηό
ξ
ή νκειέηα. Απγά γελλνύλ θαη όια ηα πνπιηά, ηα
ζ
εξπεηά, ηα ςάξηα θαη ηα έληνκα. Μέζα ζην απγό
κεγαιώλεη ην κηθξό ηνπο, κέρξη λα ην ζπάζεη θαη λα η
βγεη.  ηηο ζνύπεο θαη ηα ληνικαδάθηα βάδνπκε
π
απγνιέκνλν γηα λα λνζηηκέςνπλ. ♫ απ-γό
θ
- Γξάθνπκε θαη αβγό.
ρ
απζόξκεηνο, απζόξκεηε, απζόξκεην επίζεην
ς
(απζόξκεηνη, απζόξκεηεο, απζόξκεηα)
 ηαλ είζαη απζόξκεηνο, θάλεηο θάηη κε πξνζπκία σ
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--- απιάθη -------------------------------------------- απζηεξόο
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ρσξίο πνιιή ζθέςε, γηαηί έηζη ην αηζζάλεζαη. Απηό
πνπ θάλεηο, γίλεηαη απζόξκεηα.  «Πνην παηδάθη
ζα κνπ δώζεη έλα γιπθό θηιί;» ξώηεζε ν θύξηνο
Γηάλλεο κπαίλνληαο ζην ζπίηη. «Δγώ, εγώ, εγώ!»
θώλαμε απζόξκεηα ε Αζελά. ♫ απ-ζόξ-κε-ηνο

απιάθη [ην] νπζηαζηηθό (απιάθηα)

 Σν απιάθη είλαη έλα ζηελό, ξερό θαη καθξύ
άλνηγκα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  Ο Κώζηαο θαη
ε Αζελά έθαλαλ έλα απιάθη γύξσ από ην θάζηξν
πνπ έθηηαμαλ ζηελ άκκν. ♫ απ-ιά-θη

απιή [ε] νπζηαζηηθό (απιέο)

 Η απιή είλαη ν αλνηρηόο ρώξνο έμσ από έλα ζπίηη
ή άιιν θηίξην. Ο ρώξνο απηόο έρεη ζπλήζσο θξάρηε
γύξσ γύξσ θη είλαη ζηνιηζκέλνο
κε ινπινύδηα θαη δέληξα.
 πξναύιην ♫ απ-ιή

Η απιή ηνπ θπξίνπ Μηράιε.

απμάλσ, απμάλνκαη ξήκα (αύμεζα, ζα απμήζσ)

 ηαλ απμάλεηο θάηη, ην θάλεηο πην κεγάιν.
 Με ηελ θαηλνύξηα ρξνληά νη γνλείο ηνπ Κώζηα
αύμεζαλ ην ραξηδηιίθη ηνπ θαηά 50 ιεπηά.
 κεγαιώλσ  ειαηηώλσ  Ο Κώζηαο είπε όηη ε
αύμεζε ήηαλ κηθξή. ♫ απ-μά-λσ

απζηεξόο, απζηεξή, απζηεξό επίζεην (απζηεξνί,
απζηεξέο, απζηεξά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη απζηεξόο, είλαη πνιύ
ζθιεξόο κε ηνπο άιινπο θαη δε ζπγρσξεί ηα ιάζε.
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απηί ----------------------------------- απηνθηλεηόδξνκνο- Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη απζηεξόο κε ηα παηδηά
θαη ηνπο βάδεη ζπλέρεηα ηηο θσλέο.
 απζηεξά ♫ απ-ζηε-ξόο

α
β
γ
δ
απηί [ην] νπζηαζηηθό (απηηά)
 Σα απηηά καο είλαη δύν, έλα από θάζε κεξηά ηνπ
ε
θεθαιηνύ καο θαη καο ρξεζηκεύνπλ γηα λ‟ αθνύκε.
δ
 Ο Κώζηαο δελ πηζηεύεη ζη’ απηηά ηνπ, δειαδή
ε
απηό πνπ αθνύεη ηνπ θαίλεηαη απίζηεπην. ♫ απ-ηί
 „ην ζώκα καο‟
ζ
η
απηόγξαθν [ην] νπζηαζηηθό (απηόγξαθα)
θ
 Σν απηόγξαθν είλαη ε ππνγξαθή ή ηα ιόγηα πνπ
ι
γξάθεη κε ην ίδην ηνπ ην ρέξη έλαο δηάζεκνο
άλζξσπνο, όηαλ θάπνηνο πνπ ηνλ ζαπκάδεη ηνπ
κ
δεηάεη κία αθηέξσζε.  Μεηά ηε ζπλαπιία, ε Αιίθε
λ
έδεηρλε ζε όινπο ην απηόγξαθν ηνπ αγαπεκέλνπ
μ
ηεο ηξαγνπδηζηή. ♫ απ-ηό-γξα-θν
ν
απηνθίλεην [ην] νπζηαζηηθό (απηνθίλεηα)
π
 Σν απηνθίλεην έρεη ηέζζεξηο ξόδεο, πόξηεο γηα
ξ
λα κπαίλνπκε κέζα, ρώξν γηα ηα πξάγκαηα καο ζην
ζ
πίζσ κέξνο θη έλα ηηκόλη γηα λα ην νδεγνύκε.
Με ην απηνθίλεην πάκε όπνπ ζέινπκε.
η
Γηα λα πξνρσξήζεη ην απηνθίλεην,
π
θαίεη βελδίλε.  ακάμη
θ
 απηνθηλεηάθη ♫ απ-ην-θί-λε-ην
ρ
απηνθηλεηόδξνκνο [ν] νπζηαζηηθό
ς
(απηνθηλεηόδξνκνη)
 Ο απηνθηλεηόδξνκνο είλαη έλαο κεγάινο δξόκνο σ
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--- απηνθόιιεην ------------------------------------- αθαηξώ

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

κε πνιιέο ισξίδεο γηα λα πεγαίλνπλ πνιιά
απηνθίλεηα γξήγνξα από ηε κία πόιε ζηελ άιιε.
 απηνθίλεην, δξόκνο ♫ απ-ην-θη-λε-ηό-δξν-κνο

απηνθόιιεην [ην] νπζηαζηηθό (απηνθόιιεηα)
 Σν απηνθόιιεην είλαη κία εηθόλα πνπ
θνιιάεη από κόλε ηεο, γηαηί έρεη θόιια
από ηε κία ηεο πιεπξά.  θνιιάσ,
θόιια ♫ απ-ην-θόι-ιε-ην

απηνθξάηνξαο [ν], απηνθξάηεηξα [ε] νπζηαζηηθό
(απηνθξάηνξεο, απηνθξάηεηξεο)
 Απηνθξάηνξαο είλαη ν βαζηιηάο πνπ εμνπζηάδεη
πνιιέο ρώξεο. ♫ απ-ην-θξά-ην-ξαο

απηόκαηνο, απηόκαηε, απηόκαην επίζεην

(απηόκαηνη, απηόκαηεο, απηόκαηα)
 ηαλ θάηη είλαη απηόκαην, ιεηηνπξγεί από κόλν
ηνπ ρσξίο λα θάλνπκε θάηη εκείο γη‟ απηό. Λεηηνπξγεί
απηόκαηα.
 ηαλ ν θύξηνο Γεκήηξεο ιείπεη από ην καγαδί
ηνπ, έρεη απηόκαην ηειεθσλεηή γηα λ‟ απαληάεη ζηα
ηειεθσλήκαηα.  απηόκαηα ♫ απ-ηό-κα-ηνο

αθαίξεζε [ε] νπζηαζηηθό (αθαηξέζεηο)  αθαηξώ

αθαηξώ, αθαηξνύκαη ξήκα (αθαίξεζα, ζα

αθαηξέζσ)
 ηαλ αθαηξείο έλαλ αξηζκό από έλαλ άιιν, απηό
πνπ κέλεη είλαη έλαο κηθξόηεξνο αξηζκόο. Κάλεηο
αθαίξεζε.
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αθέληεο ---------------------------------------------- αθήλσ- Η Αζελά αθαίξεζε ηα δύν από ηα πέληε
απηνθόιιεηα πνπ είρε θαη ηα έδσζε ζηελ Διέλε.
Έηζη ηεο έκεηλαλ ηξία.
 ηαλ αθαηξείζαη, ην κπαιό ζνπ ηαμηδεύεη καθξηά
θαη δελ πξνζέρεηο ηη γίλεηαη γύξσ ζνπ.  πξνζζέησ
 αθαίξεζε ♫ α-θαη-ξώ

α
β
γ
δ
ε
δ
αθέληεο [ν], αθέληξα [ε] νπζηαζηηθό (αθέληεο)
 Αθέληεο είλαη απηόο πνπ δίλεη δηαηαγέο θαη
ε
απνθαζίδεη γηα όινπο ηνπο άιινπο.  άξρνληαο
ζ
 ζθιάβνο, ππεξέηεο ♫ α-θέ-ληεο
η
θ
αθεηεξία [ε] νπζηαζηηθό (αθεηεξίεο)
 Η αθεηεξία ελόο ιεσθνξείνπ είλαη εθεί απ‟ όπνπ ι
μεθηλάεη ην ιεσθνξείν πξηλ θάλεη ηελ πξώηε ζηάζε.
κ
 Οη αζιεηέο ελόο αγώλα δξόκνπ ηξέρνπλ από ηελ
λ
αθεηεξία κέρξη ην ηέξκα.  ηέξκα ♫ α-θε-ηε-ξί-α
μ
αθήλσ ξήκα (άθεζα, ζα αθήζσ)
ν
 ηαλ αθήλεηο θάηη, δελ ην θξαηάο πηα, δελ ην
παίξλεηο καδί ζνπ.  Ο Κώζηαο άθεζε ηελ ηζάληα π
ηνπ ζην δσκάηηό ηνπ θαη πήγε ζηελ θνπδίλα λα θάεη. ξ
 παξαηώ  θξαηώ, παίξλσ
ζ
 ηαλ αθήλεηο θάπνηνλ λα θάλεη θάηη, δελ ηνλ
η
εκπνδίδεηο, ηνπ ην επηηξέπεηο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο άθεζε ηνλ Κώζηα λα πάεη
π
εθδξνκή κε ηνπο θίινπο ηνπ.
θ
 επηηξέπσ  εκπνδίδσ, απαγνξεύσ ♫ α-θή-λσ
ρ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηελ εθδξνκή ηνπ
ς
Κώζηα ςάμε ζηηο ιέμεηο απόηνκνο, εθδξνκή,
επηκέλσ, θαθνθαηξία, αθπξώλσ, πξόγξακκα, ζέβνκαη σ
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--- αθεξεκέλνο -------------------------------------- αθξίδσ
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αθεξεκέλνο, αθεξεκέλε, αθεξεκέλν επίζεην
(αθεξεκέλνη, αθεξεκέλεο, αθεξεκέλα)

 ηαλ θάπνηνο είλαη αθεξεκέλνο, δελ πξνζέρεη,
ην κπαιό ηνπ είλαη αιινύ θαη όρη ζ‟ απηό πνπ θάλεη.
 Η Αζελά πεξπαηνύζε αθεξεκέλε θαη δελ είδε
ηελ κπάια πνπ εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηεο.
 απξόζεθηνο  ζπγθεληξσκέλνο, πξνζεθηηθόο
 αθαηξώ ♫ α-θε-ξε-κέ-λνο

άθημε [ε] νπζηαζηηθό (αθίμεηο)
 Η μαθληθή άθημε ηνπ ζείνπ Σάθε από ηελ Κξήηε
ήηαλ κία επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνλ Κώζηα. Σν όηη
ήξζε μαθληθά ήηαλ κία επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνλ
Κώζηα.
 εξρνκόο  αλαρώξεζε ♫ ά-θη-με

αθίζα [ε] νπζηαζηηθό (αθίζεο)

 Η αθίζα είλαη έλα κεγάιν ραξηί θνιιεκέλν ζηνλ
ηνίρν πνπ δείρλεη, αλαθνηλώλεη ή δηαθεκίδεη θάηη.
 Βάδνπκε αθίζεο ζην δσκάηην καο γηα λα ην
νκνξθύλνπκε.
 Ο Κώζηαο έρεη βάιεη κία αθίζα ζηνλ ηνίρν κε ηνλ
αγαπεκέλν ηνπ πνδνζθαηξηζηή. ♫ α-θί-ζα
Γεο θνιιώ

αθξίδσ ξήκα (άθξηζα, ζα αθξίζσ)

 ηαλ θάηη αθξίδεη, θάλεη αθξνύο, δειαδή πνιιέο
θνπζθάιεο καδεκέλεο.
 Η Αζελά ηξειαίλεηαη λα πιέλεηαη κε ζαπνύληα
πνπ αθξίδνπλ πνιύ.
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αθξόινπηξν ----------------------------------- αράξηζηνο - Ο θύξηνο Μηράιεο άθξηζε από ην θαθό ηνπ, όηαλ
βξήθε ζθνππίδηα κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ. Θύκσζε
πνιύ.  αθξόο, αθξόινπηξν ♫ α-θξί-δσ

α
β
γ
δ
αθξόινπηξν [ην] νπζηαζηηθό (αθξόινπηξα)
 ηαλ θάλεηο αθξόινπηξν, πεξλάο αξθεηή ώξα
ε
ζηε κπαληέξα κέζα ζην δεζηό λεξό θαη ηνπο αθξνύο
δ
από ην ζαπνύλη.
ε
 Σν αθξόινπηξν είλαη ην πγξό ζαπνύλη πνπ
βάδεηο ζην λεξό ηεο κπαληέξαο. Μπξίδεη σξαία θαη
ζ
θάλεη πινύζην αθξό.
η
 αθξόο, αθξίδσ ♫ α-θξό-ινπ-ηξν
θ
αθξόο [ν] νπζηαζηηθό (αθξνί)
ι
 ηαλ πιέλεζαη κε ζαπνύλη θαη λεξό, ην ζαπνύλη
κ
θάλεη αθξό, πνιιέο κηθξέο άζπξεο θνπζθάιεο πνπ
λ
κέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.
Αθξό θάλνπλ ε ζάιαζζα θαη ε κπίξα.
μ
 αθξίδσ, αθξόινπηξν
ν
♫ α-θξόο
π
αρ επηθώλεκα
ξ
 Λέκε αρ, όηαλ αηζζαλόκαζηε πόλν, ραξά, ιύπε ή
ζ
επηζπκία.
η
 «Αρ, ηα θαεκέλα ηα ζθπιάθηα, πεηλάλε!»
π
ζθέθηεθε ε ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε. ♫ αρ
θ
αράξηζηνο, αράξηζηε, αράξηζην επίζεην
ρ
(αράξηζηνη, αράξηζηεο, αράξηζηα)
ς
 ηαλ θάπνηνο είλαη αράξηζηνο, μερλάεη ην θαιό
σ
πνπ ηνπ έθαλαλ. ♫ α-ρά-ξη-ζηνο
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--- αριάδη -------------------------------------------- άρξεζηνο
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αριάδη [ην] νπζηαζηηθό (αριάδηα)

 Σν αριάδη είλαη έλα πξάζηλν θζηλνπσξηλό
θξνύην. Δίλαη ζηξνγγπιό ζην θάησ κέξνο θαη
γίλεηαη πην καθξύ θαη πην ζηελό πξνο ην θνηζάλη.
 Σν δέληξν πνπ θάλεη η‟ αριάδηα, είλαη ε αριαδηά.
♫ α-ριά-δη

άρλα [ε] νπζηαζηηθό

 Η άρλα είλαη ν πνιύ κηθξόο ζόξπβνο πνπ θάλεη
θαλείο, όηαλ αλαπλέεη. Σε ιέμε άρλα ηε ρξεζηκνπνηνύκε, όηαλ ζέινπκε λα δείμνπκε πσο θάπνηνο
θάλεη πνιιή εζπρία ή δε ιέεη απνιύησο ηίπνηα.
 Ο Πηηζηθόθνο είδε ηε Ρνδαιία λα πιεζηάδεη θαη
από ηνλ θόβν ηνπ δελ έβγαιε άρλα όιε ηελ εκέξα.
 αρλόο ♫ ά-ρλα

αρλόο [ν] νπζηαζηηθό (αρλνί)

 Ο αρλόο είλαη ν αηκόο πνπ ζρεκαηίδεηαη, όηαλ
θάηη είλαη πνιύ δεζηό.  Ο Νίθνο άλνημε ηνλ
θνύξλν ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο θαη ηα γπαιηά ηνπ
γέκηζαλ αρλνύο.  αηκόο  άρλα ♫ α-ρλόο

άρξεζηνο, άρξεζηε, άρξεζην επίζεην (άρξεζηνη,

άρξεζηεο, άρξεζηα)
 ηαλ θάηη είλαη άρξεζην, ην πεηάκε ή ην δίλνπκε
ζε θάπνηνλ άιινλ, γηαηί δελ ην ρξεζηκνπνηνύκε πηα
ή γηαηί δε ρξεζηκεύεη ζε ηίπνηα.  ρξήζηκνο
 ρξεζηκνπνηώ, ρξεζηκεύσ ♫ ά-ρξε-ζηνο
- Μέζα ζην όλνκα κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
ιάδη. Ση είκαη; ………………………………………………
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άρξσκνο ------------------------------------------------ άρπξν--

άρξσκνο, άρξσκε, άρξσκν επίζεην (άρξσκνη,
άρξσκεο, άρξσκα)
 ηαλ θάηη δελ έρεη ρξώκα ή κνηάδεη ζαλ λα κελ
έρεη ρξώκα, ιέκε πσο είλαη άρξσκν. Σα ηδάκηα, ην
λεξό, νη αηκνί είλαη άρξσκα.
 ηαλ θάπνηνο είλαη άρξσκνο, έρεη ρισκηάζεη.
 ρισκόο  ρξώκα, ρξσκαηηζηόο, ρξσκαηίδσ
♫ ά-ρξσ-κνο

άρπξν [ην] νπζηαζηηθό (άρπξα)
 Σα άρπξα είλαη ηα μεξά θνηζάληα δεκεηξηαθώλ,
όπσο ηνπ ζηηαξηνύ θαη ην θξηζαξηνύ.
Δίλαη μεξά ρόξηα πνπ θαίγνληαη
πνιύ εύθνια. Σα ηξώλε θάπνηα δώα
όπσο ε αγειάδα θαη ην άινγν.
♫ ά-ρπ-ξν
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--- βαγόλη --------------------------------------------------- βάδσ
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Ββ
βαγόλη [ην] νπζηαζηηθό (βαγόληα)

 Σν βαγόλη ελόο ηξέλνπ είλαη ην κέξνο όπνπ
θάζνληαη θαη κεηαθέξνληαη νη επηβάηεο. Έλα ηξέλν
έρεη δύν, ή πεξηζζόηεξα βαγόληα θαη κία κεραλή
πνπ ηα ζέξλεη. ♫ βα-γό-λη

βαδίδσ ξήκα (βάδηζα, ζα βαδίζσ)

 ηαλ βαδίδεηο, πεξπαηάο, δειαδή πξνρσξάο
βάδνληαο ην έλα πόδη κπξνζηά από ην άιιν.
 Η ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε δελ κπνξεί λα βαδίζεη
ρσξίο κπαζηνύλη. ♫ βα-δί-δσ

βάδν [ην] νπζηαζηηθό (βάδα)

 Σν βάδν είλαη έλα δνρείν πνπ ην γεκίδνπκε
κε λεξό γηα λα βάινπκε κέζα ινπινύδηα.
 αλζνδνρείν
 Σν βάδν είλαη θη έλα γπάιηλν δνρείν πνπ κέζα ηνπ
βάδνπκε ηξόθηκα.  Η Αζελά άλνημε ην βάδν κε ην
γιπθό θη άξρηζε λα ηξώεη. ♫ βά-δν

βάδσ ξήκα (έβαια, ζα βάισ)

 ηαλ βάδεηο θάηη θάπνπ, ηνπ αιιάδεηο ζέζε.
 Πξηλ πάεη γηα ύπλν, ε Αζελά παίξλεη όια ηεο ηα
παηρλίδηα από ην ζαιόλη θαη ηα βάδεη ζην δσκάηην
ηεο.  ηνπνζεηώ
 ηαλ βάδεηο ηα ξνύρα ζνπ, ηα θνξάο.
 ηαλ ε νκάδα ζνπ βάδεη ηα πεξηζζόηεξα γθνι
ζην πνδόζθαηξν, θεξδίδεη.
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βαζκόο -------------------------------------------------- βαζύο- Λέκε όηη ην βάδεηο ζηα πόδηα, όηαλ ηξέρεηο καθξηά
από θάηη πνπ ζε θνβίδεη.
 Ο Κώζηαο γθξίληαμε, γηαηί ε θπξία Μαξγαξίηα ηνλ
έβαιε λα δηαβάζεη όια ηα καζήκαηά ηνπ πξνηνύ
πάεη λα παίμεη πνδόζθαηξν. Σνλ ππνρξέσζε λα
δηαβάζεη, ελώ ν Κώζηαο δελ ήζειε. ♫ βά-δσ

α
β
γ
δ
ε
δ
βαζκόο [ν] νπζηαζηηθό (βαζκνί)
ε
 Οη βαζκνί ηνπ ζεξκόκεηξνπ δείρλνπλ αλ έρνπκε
ππξεηό ή όρη ή αλ θάλεη δέζηε ή όρη.
ζ
 «Σν ζεξκόκεηξν ζα θηάζεη ηνπο 35 βαζκνύο»
η
είπε ν θύξηνο Γεκήηξεο. Θα έρεη δέζηε.
θ
 Οη βαζκνί ζην ζρνιείν είλαη αξηζκνί πνπ
δείρλνπλ πόζν θαιά μέξνπκε ηα καζήκαηα καο.
ι
 Ο Κώζηαο παίξλεη πάληα πνιύ θαινύο βαζκνύο
κ
ζηελ νξζνγξαθία. ♫ βαζ-κόο
λ
βάζνο [ην] νπζηαζηηθό (βάζε)  βαζύο
μ
ν
βαζύο, βαζηά, βαζύ επίζεην (βαζηνί, βαζηέο, βαζηά)
π
 ηαλ ην λεξό είλαη βαζύ, ε απόζηαζε από ηελ
ξ
επηθάλεηα κέρξη ηνλ βπζό είλαη κεγάιε.  ξερόο
 Σξώκε ηε ζνύπα ζε βαζύ πηάην.  ξερόο
ζ
 ηαλ έλα ρξώκα είλαη βαζύ, είλαη πνιύ ζθνύξν.
η
 Σα θππαξίζζηα έρνπλ βαζύ πξάζηλν ρξώκα.
π
 ζθνύξν  αλνηρηό, θσηεηλό
θ
 Η ηαρηνπνύηα θαη ν πξίγθηπαο έδεζαλ
επηπρηζκέλνη κέρξη ηα βαζηά ηνπο γεξάκαηα.
ρ
 Η Αζελά δελ μέξεη λα θνιπκπάεη αθόκα θαιά.
ς
ηαλ ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο είλαη κεγάιν, θνβάηαη
σ
γηαηί δελ παηάεη. ♫ βα-ζύο  „αληίζεηα‟
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--- βαιίηζα ---------------------------------------------- βαπόξη
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βαιίηζα [ε] νπζηαζηηθό (βαιίηζεο)
 ηαλ ζέινπκε λα ηαμηδέςνπκε, παίξλνπκε
καδί καο κία βαιίηζα κε ξνύρα. Οη βαιίηζεο
έρνπλ ρεξνύιη γηα λα ηηο θξαηάκε ζην ρέξη θαη
θακηά θνξά ξόδεο γηα λα ηηο ζέξλνπκε όηαλ
είλαη βαξηέο. ♫ βα-ιί-ηζα

βάιηνο [ν] νπζηαζηηθό (βάιηνη)

 Ο βάιηνο είλαη έλα κέξνο κε αθίλεηα λεξά θαη
πνιιή ιάζπε. Μέζα ζηε ιάζπε θπηξώλνπλ
θαιακηέο θαη δνπλ βαηξάρηα θαη πνιιά θνπλνύπηα.
♫ βάι-ηνο

βακβάθη [ην] νπζηαζηηθό (βακβάθηα)
 Σν βακβάθη είλαη θπηό πνπ θπηξώλεη ζε δεζηέο
ρώξεο όπσο ε Διιάδα. Ο θαξπόο ηνπ είλαη
θνπλησηόο, άζπξνο, απαιόο θαη πνιύ ειαθξύο. Με
ην βακβάθη θηηάρλνπκε βακβαθεξά πθάζκαηα αιιά
ην ρξεζηκνπνηνύκε θαη γηα λα θαζαξίζνπκε πιεγέο.
♫ βακ-βά-θη

βαλίιηα [ε] νπζηαζηηθό (βαλίιηεο)

 Η βαλίιηα είλαη ν θαξπόο ελόο θπηνύ πνπ
θπηξώλεη ζ‟ εμσηηθέο ρώξεο. Με ηε ζθόλε πνπ
παίξλνπκε απ‟ απηό ην θπηό δίλνπκε άξσκα
βαλίιηα ζηα παγσηά θαη ηα γιπθά.
♫ βα-λί-ιηα

βαπόξη [ην] νπζηαζηηθό (βαπόξηα)
 Μεηά βαπόξηα ηαμηδεύνπκε ζηε ζάιαζζα.
 πινίν, θαξάβη ♫ βα-πό-ξη
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βάξβαξνο ------------------------------------------ βαξηέκαη--

α
β
(βάξβαξνη, βάξβαξεο, βάξβαξα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη πνιύ ζθιεξόο θαη θάλεη θαθό γ
κε άγξην ηξόπν, είλαη βάξβαξνο.
δ
 «Ο θύξηνο Μηράιεο ζα είλαη πνιύ βάξβαξνο, αλ
αθήζεη ηα θνπηαβάθηα λα πεζάλνπλ από ηελ πείλα» ε
ζθέθηεθε ε ζεία ηνπ.  θαθόο, άθαξδνο
δ
 θαιόο, επγεληθόο ♫ βάξ-βα-ξνο
ε
ζ
βαξέιη [ην] νπζηαζηηθό (βαξέιηα)
η
 Σν βαξέιη είλαη έλα πνιύ κεγάιν ζηξνγγπιό
δνρείν, θηηαγκέλν από ισξίδεο μύινπ. Δίλαη πιαηύ
θ
ζηε κέζε θαη ζηελεύεη ζηηο δύν άθξεο. ε βαξέιηα
ι
βάδνπκε ζπλήζσο θξαζί ή άιια πνηά.
κ
 Βαξέιη είλαη θαη ην πεξηερόκελν ελόο βαξειηνύ.
λ
 «Φέηνο θηηάμακε πνιιά βαξέιηα θξαζί»
είπε ν ζείνο Αιέθνο.
μ
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ζαλ βαξέιη,
ν
όηαλ είλαη πνιύ ρνληξόο. ♫ βα-ξέ-ιη
π
ξ
βαξεηόο, βαξεηή, βαξεηό επίζεην (βαξεηνί,
βαξεηέο, βαξεηά)  βαξηέκαη
ζ
η
βαξηέκαη ξήκα (βαξέζεθα, ζα βαξεζώ)
 ηαλ απηό πνπ θάλεηο δελ είλαη δηαζθεδαζηηθό, ην π
θ
βαξηέζαη. ηαλ δε βξίζθεηο ηη λα θάλεηο ή δελ έρεηο
όξεμε λα θάλεηο θάηη, βαξηέζαη.
ρ
 Ο ζείνο Σάθεο βαξέζεθε ην βηβιίν πνπ δηάβαδε θη
ς
άλνημε ηελ ηειεόξαζε.  «Πξέπεη λα είλαη πνιύ
σ
βαξεηό ην βηβιίν πνπ δηαβάδεη ν Σάθεο, όιν

βάξβαξνο, βάξβαξε, βάξβαξν επίζεην
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--- βάξθα --------------------------------------------- βαζαλίδσ
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ραζκνπξηέηαη» ζθέθηεθε ε γπλαίθα ηνπ.
 αδηάθνξνο  ελδηαθέξσλ ♫ βα-ξηέ-καη

βάξθα [ε] νπζηαζηηθό (βάξθεο)
 Η βάξθα είλαη έλα κηθξό θαξάβη πνπ
θηλείηαη κε θνππηά ή κε κεραλή. Με
ηε βάξθα πάκε γηα ςάξεκα ή γηα βόιηα
ζηε ζάιαζζα. ♫ βάξ-θα

βάξνο [ην] νπζηαζηηθό (βάξε)  βαξύο
βαξύο, βαξηά, βαξύ επίζεην (βαξηνί, βαξηέο,

βαξηά)
 ηαλ θάηη είλαη βαξύ, καο είλαη δύζθνιν λα ην
ζεθώζνπκε.
 Ο Κώζηαο πξνζπάζεζε λα ζεθώζεη ηελ Αζελά
αιιά ήηαλ πνιύ βαξηά γη‟ απηόλ.  ειαθξύο
 ηαλ έλα ξνύρν είλαη βαξύ, είλαη πνιύ δεζηό.
 Η Αζελά βγήθε έμσ κ‟ έλα πνιύ βαξύ παιηό.
 δεζηόο  ειαθξύο
 ηαλ κία δνπιεηά είλαη βαξηά, είλαη δύζθνιε θαη
θνπξαζηηθή.  δύζθνινο  εύθνινο
 ηαλ θάπνηνο πεξλάεη κία βαξηά αξξώζηηα, θάλεη
πνιύ θαηξό λα γίλεη θαιά.  ζνβαξόο  ειαθξύο
 «Ση βάξνο έρεηο Αζελά;» ξώηεζε ν Κώζηαο. Πόζα
θηιά είζαη; ♫ βα-ξύο

βαζαλίδσ, βαζαλίδνκαη ξήκα (βαζάληζα, ζα

βαζαλίζσ)
 ηαλ θάπνηνο ή θάηη ζε βαζαλίδεη, ζε ηαιαηπσξεί,
ζε ζηελαρσξεί ή ζε πνλάεη.  Σελ Αζελά
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βαζαληζηήξην --------------------------------------- βαζηώ-ηε βαζαλίδεη ε ζθέςε πσο ε Ρνδαιία κπνξεί λα
έπαζε θάπνην θαθό.  ηαλ βαζαλίδεηο θάπνηνλ,
ηνπ θάλεηο βαζαληζηήξηα. ♫ βα-ζα-λί-δσ

α
β
γ
δ
βαζαληζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (βαζαληζηήξηα)
 βαζαλίδσ
ε
δ
βάζε [ε] νπζηαζηηθό (βάζεηο)
 Η Ρνδαιία ηξώεη ην θαγεηό ηεο από έλα πιαζηηθό ε
δνρείν πνπ ζηε βάζε ηνπ γξάθεη η‟ όλνκά ηεο. Δθεί ζ
όπνπ ζηεξίδεηαη ην δνρείν. ♫ βά-ζε
η
θ
βαζηιηάο [ν], βαζίιηζζα [ε] νπζηαζηηθό
ι
(βαζηιηάδεο, βαζίιηζζεο)
 Ο βαζηιηάο ή ε βαζίιηζζα θπβεξλνύλ κία ρώξα
κ
πνπ έρνπλ πάξεη από ηνπο γνλείο ηνπο.
λ
 Η ρώξα απηή είλαη ην βαζίιεηό ηνπο. Η βαζηιηθή
μ
νηθνγέλεηα κέλεη ζ‟ έλα κεγάιν παιάηη.
♫ βα-ζη-ιηάο  „ηα παξακύζηα‟
ν
π
βαζηώ θαη βαζηάσ, βαζηηέκαη ξήκα (βάζηαμα, ζα
ξ
βαζηάμσ)
 ηαλ βαζηάο θάηη, ην έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ, ην
ζ
θξαηάο.  Η Αζελά βαζηνύζε ην παιηό ηνπ
η
Κώζηα όζν απηόο έδελε ηα παπνύηζηα ηνπ.
π
 θξαηώ  αθήλσ
θ
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη έγηλε κε ηε Ρνδαιία πνπ
ρ
ράζεθε, ςάμε κέζα ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο
αλαζηαηώλσ, αλεζπρώ, εμαθαλίδνκαη, βξίζθσ, θαηα- ς
θεύγσ, θνπινπξηάδσ, θνπλώ, ραίξνκαη, ρνξνπεδώ
σ
119 / 68-69

--- βάηξαρνο------------------------------------------βαθηίδσ
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 ηαλ θάηη βαζηάεη, είλαη γεξό, ζηεξεό.
 «Γηάλλε, δε ζα βαζηάμεη ν πίλαθαο ζηνλ ηνίρν.
Σν θαξθί πνπ έβαιεο είλαη πνιύ κηθξό» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα.  θξαηώ, αληέρσ ♫ βα-ζηώ

βάηξαρνο [ν] νπζηαζηηθό (βάηξαρνη)
 Ο βάηξαρνο είλαη έλα κηθξό δών κε ιείν
πξάζηλν δέξκα. Πίζσ έρεη δύν κεγάια
πόδηα πνπ κνηάδνπλ κε βαηξαρνπέδηια θαη
κπξνζηά δύν πην κηθξά. Πξνρσξάεη πεδώληαο θαη
θνιπκπώληαο θαη κπνξεί λα δήζεη κέζα θη έμσ από
ην λεξό. ηαλ ν βάηξαρνο ζέιεη λα θσλάμεη, θάλεη
θνπάμ θνπάμ.  βαηξαρνπέδηιν ♫ βά-ηξα-ρνο

βαθηίδσ, βαθηίδνκαη ξήκα (βάθηηζα, ζα
βαθηίζσ)
 ηαλ ν παπάο βαθηίδεη έλα παηδί ζηελ εθθιεζία,
ην βνπηάεη ζην λεξό κε ηε βνήζεηα ηνπ λνλνύ θαη
ηνπ δίλεη έλα όλνκα.  Η ζεία Καηεξίλα θαη ν ζείνο
ηακάηεο ζα βαθηίζνπλ ην κσξό ηνπο Γεκήηξε.
 ηαλ βαθηίδεηο θάηη ή θάπνηνλ ηνπ δίλεηο έλα
όλνκα.  Η Αζελά βάθηηζε ηε γάηα ηεο Ρνδαιία,
γηαηί ε γνύλα ηεο είλαη ξνδ.  Η ζεία Καηεξίλα
θάιεζε πνιύ θόζκν ζηα βαθηίζηα ηνπ γηνπ ηεο.
♫ βα-θηί-δσ
Πώο ζα νλνκάζνπλ ην κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο;
Φάμε ζηηο ιέμεηο βαθηίδσ, κπέκπεο
Γηαηί ε Αζελά βάθηηζε ηε γάηα ηεο Ρνδαιία; Φάμε
ζηηο ιέμεηο βαθηίδσ, ξνδ
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βαθηίζηα --------------------------------------------- βγαίλσ--

α
β
βάθσ, βάθνκαη ξήκα (έβαςα, ζα βάςσ)
γ
 ηαλ βάθεηο θάηη, ην ρξσκαηίδεηο, ηνπ βάδεηο
δ
ρξώκα.  «Φέηνο ην θαινθαίξη ζα βάςνπκε ην
ε
ζπίηη άζπξν» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 ηαλ κία γπλαίθα βάθεηαη, βάδεη καθηγηάδ ζην
δ
πξόζσπό ηεο, ζηα κάηηα, ζηα ρείιηα θαη ζηα
ε
κάγνπια ηεο.
ζ
 Λέκε όηη ηα βάθεηο καύξα, όηαλ είζαη πνιύ
ζηελνρσξεκέλνο.
η
 «Σν βάςηκν ηνπ ζπηηηνύ ζα πάξεη θαηξό λα
θ
ηειεηώζεη» είπε ε Μαξγαξίηα ηελ Αζελά. ♫ βά-θσ
ι
βγάδσ ξήκα (έβγαια, ζα βγάισ)
κ
 ηαλ βγάδεηο θάηη, ην βάδεηο έμσ από εθεί πνπ
λ
ήηαλ.  Ο ζείνο Σάθεο είρε ηαμίδη. Έβγαιε ηα ξνύρα
μ
ηνπ από ηελ ληνπιάπα θαη ηα έβαιε ζηε βαιίηζα
ν
ηνπ.  βάδσ
 ηαλ βγάδεηο θάηη ζην ζώκα ζνπ, απνθηάο θάηη
π
πάλσ ζνπ πνπ δελ ην είρεο πξηλ.
ξ
 Η Αζελά έβγαιε έλα ζππξάθη ζην κάγνπιν.
ζ
 ηαλ βγάδεηο ηα ξνύρα ζνπ, μεληύλεζαη.
 μεληύλνκαη, γδύλνκαη  βάδσ, θνξάσ, ληύλνκαη η
 Λέκε όηη βγάδεηο θάηη από ην κπαιό ζνπ, όηαλ ην
π
θαληάδεζαη ρσξίο λα έρεη ζπκβεί πξαγκαηηθά.
θ
♫ βγά-δσ
ρ
βγαίλσ ξήκα (βγήθα, ζα βγσ)
ς
 ηαλ βγαίλεηο από θάπνπ, πεγαίλεηο έμσ από
σ

βαθηίζηα [ηα] νπζηαζηηθό  βαθηίδσ

εθεί πνπ ήζνπλ.
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--- βέβαηνο -------------------------------------------- βειαλίδη
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 ηαλ ε Αζελά βγήθε από ην ζπίηη γηα λα πάεη
ζην ζρνιείν, είρε πηα μεκεξώζεη.  κπαίλσ
 ηαλ βγαίλεηο έμσ, θεύγεηο από ην ζπίηη θαη
πεγαίλεηο θάπνπ λα δηαζθεδάζεηο.  Οη γνλείο
ηνπ Κώζηα βγαίλνπλ έμσ θάζε άββαην.
 Λέκε όηη βγαίλεη ν ήιηνο, όηαλ εκθαλίδεηαη ζηνλ
νπξαλό θαη γίλεηαη κέξα ή όηαλ θεύγνπλ ηα ζύλλεθα
πνπ ηνλ έθξπβαλ.  θξύβνκαη
 ηαλ βγαίλεηο πξώηνο ζε θάηη, είζαη ν θαιύηεξνο
απ‟ όινπο ζ‟ απηό.  Η Αιίθε βγήθε πξώηε ζην
ηξέμηκν.  ληθώ  ράλσ ♫ βγαί-λσ

βέβαηνο, βέβαηε, βέβαην επίζεην (βέβαηνη, βέβαηεο,
βέβαηα)
 ηαλ θάπνηνο είλαη βέβαηνο πσο θάηη ζα γίλεη, ην
μέξεη πνιύ θαιά, ην πηζηεύεη.
 Ο Κώζηαο είλαη βέβαηνο πσο ε νκάδα ηνπ ζα
ληθήζεη ζην πνδόζθαηξν.
Λέεη κάιηζηα πσο ην πξσηάζιεκα ην έρνπλ
βέβαην. Σν έρνπλ ζίγνπξν.  ζίγνπξνο
 «Θα κπνξέζεηο λα έξζεηο ζην πάξηη κνπ ην
άββαην;» ξώηεζε ε Αζελά ηνλ Ίγθιη. «Καη βέβαηα
ζα έξζσ!» απάληεζε εθείλνο. ♫ βέ-βαη-νο

βειάδσ ξήκα (βέιαμα, ζα βειάμσ)

 Έλα πξόβαην ή κία θαηζίθα βειάδνπλ, θάλνπλ
κπεεε-κπεεεε, θσλάδνπλ δειαδή κε ηνλ δηθό ηνπο
ηξόπν. ♫ βε-ιά-δσ

βειαλίδη [ην] νπζηαζηηθό (βειαλίδηα)

 Σν βειαλίδη είλαη κηθξό, έρεη θαθέ ζθιεξή
θινύδα θη είλαη ε αγαπεκέλε ηξνθή ησλ ζθίνπξσλ.
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βειόλα ---------------------------------------------- βεινύδν - Δίλαη ν θαξπόο ελόο δέληξνπ, ηεο βειαληδηάο.
Σν μύιν ηεο βειαληδηάο είλαη ζθιεξό, γη‟ απηό
ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θηηάμνπκε έπηπια
θαη παηώκαηα. ♫ βε-ια-λί-δη

α
β
γ
δ
βειόλα [ε] νπζηαζηηθό (βειόλεο)
ε
 Η βειόλα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ην ξάςηκν ή
ην θέληεκα έρεη κία κηθξή ηξύπα γηα λα πεξλάκε ηελ δ
θισζηή. Η κύηε ηεο ηξππάεη, γη‟ απηό πξνζέρνπκε
ε
λα κελ ηξππεζνύκε.
ζ
 Τπάξρνπλ θαη κεγάιεο βειόλεο ρσξίο ηξύπα, νη
η
βειόλεο γηα ην πιέμηκν.  Η ζεία Καηεξίλα πήξε
θισζηή θαη βειόλα θαη κε δύν ηξεηο βεινληέο έξαςε θ
ην ζθηζκέλν ηξαπεδνκάληηιν. ♫ βε-ιό-λα
ι
κ
βεινληά [ε] νπζηαζηηθό (βεινληέο)  βειόλα
λ
βέινο [ην] νπζηαζηηθό (βέιε)
μ
 Σν βέινο είλαη έλα όπιν πνπ
ν
ρξεζηκνπνηνύζαλ παιηόηεξα νη Ιλδηάλνη
π
ζηηο κάρεο. Σν βέινο είλαη μύιηλν, ιεπηό
θη έρεη κία κύηε ζηελ άθξε πνπ ηξππάεη. Γηα λα ην
ξ
πεηάμεη θαλείο καθξηά, ρξεηάδεηαη έλα ηόμν.
ζ
 Σν βέινο είλαη έλα δσγξαθηζκέλν ζεκάδη πνπ
η
καο δείρλεη πξνο ηα πνύ λα πάκε. ♫ βέ-ινο
Γεο θέληξν, θαηεύζπλζε
π
θ
βεινύδν [ην] νπζηαζηηθό (βεινύδα)
ρ
 Σν βεινύδν είλαη έλα αθξηβό ύθαζκα κε πνιύ
καιαθό θαη γπαιηζηεξό ρλνύδη. Με ην βεινύδν
ς
θηηάρλνπκε ξνύρα, ηξαπεδνκάληηια θαη ληύλνπκε
σ
θαλαπέδεο θαη πνιπζξόλεο. ♫ βε-ινύ-δν
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--- βελδίλε -------------------------------------------------- βήκα
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βελδίλε [ε] νπζηαζηηθό (βελδίλεο)
 απηνθίλεην, ληεπόδηην

βεξάληα [ε] νπζηαζηηθό (βεξάληεο)

 Η βεξάληα είλαη ν εμσηεξηθόο ρώξνο κπξνζηά ή
πίζσ από έλα δηακέξηζκα πνπ βξίζθεηαη ζε
θάπνηνλ όξνθν πνιπθαηνηθίαο. Καζόκαζηε έμσ ζηε
βεξάληα, όηαλ έρεη θαιό θαηξό. Δίλαη ζαλ κεγάιν
κπαιθόλη. ♫ βε-ξά-ληα

βέξγα [ε] νπζηαζηηθό (βέξγεο)

 Μία βέξγα είλαη έλα καθξύ θαη ιεπηό θιαδί πνπ
ηνπ έρνπκε βγάιεη ηα θύιια. Βέξγα ιέκε θαη θάζε
ιεπηό ξαβδί από μύιν, κέηαιιν ή πιαζηηθό.
 βίηζα, ξαβδί ♫ βέξ-γα

βεξίθνθν [ην] νπζηαζηηθό (βεξίθνθα)
 Σν βεξίθνθν είλαη έλα θξνύην πνπ ηξώκε
ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Δίλαη κηθξό, ζηξνγγπιό,
ζρεδόλ πνξηνθαιί θη έρεη έλα κεγάιν θνπθνύηζη.
 Σν δέληξν πνπ θάλεη βεξίθνθα ην ιέκε βεξηθνθηά.
♫ βε-ξί-θν-θν

βεξλίθη [ην] νπζηαζηηθό (βεξλίθηα)

 Με ην βεξλίθη βάθνπκε ή γπαιίδνπκε ηα παπνύηζηα καο. Δίλαη πγξό θαη κπξίδεη πνιύ. Τπάξρνπλ θαη
βεξλίθηα γηα λα βάθνπκε ή λα γπαιίδνπκε ηα λύρηα
καο, ηα έπηπια ή έλα μύιηλν πάησκα. ♫ βεξ-λί-θη

βήκα [ην] νπζηαζηηθό (βήκαηα)

 Κάλεηο έλα βήκα, όηαλ βάδεηο ην έλα πόδη
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βεκαηίδσ ------------------------------------------- βηάδνκαη-κπξνζηά από ην άιιν γηα λα πεξπαηήζεηο.
 Ο Κώζηαο έθαλε δύν ηξία βήκαηα κε θόπν. Δίρε
ρηππήζεη ην πόδη ηνπ θαη δελ κπνξνύζε λα
πξνρσξήζεη άιιν.
 Σα βήκαηα ελόο ρνξνύ είλαη νη θηλήζεηο πνπ θάλεη
κε ηα πόδηα ηνπ ν ρνξεπηήο γηα λα ρνξέςεη.
 ην ζρνιείν ε Αιίθε έκαζε ηα βήκαηα ηνπ
θαιακαηηαλνύ.  Η Αζελά βεκάηηδε πάλσ θάησ
ζην δσκάηηό ηεο θαη πξνζπαζνύζε λα ζθεθηεί πνύ
πήγε ε Ρνδαιία. ♫ βή-κα

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
βεκαηίδσ ξήκα (βεκάηηζα, ζα βεκαηίζσ)  βήκα η
θ
βήραο [ν] νπζηαζηηθό  βήρσ
ι
κ
βήρσ ξήκα (έβεμα, ζα βήμσ)
 ηαλ θάηη ζ‟ ελνριεί ζηνλ ιαηκό ή όηαλ πνλάεη ν
λ
ιαηκόο ζνπ, βήρεηο, δειαδή βγάδεηο από ην ζηόκα
μ
αέξα θάλνληαο ζόξπβν.
ν
 Η Αζελά βήρεη πνιύ θαη έρεη ππξεηό.
 Ο βήραο ηεο δε ιέεη λα ζηακαηήζεη. ♫ βή-ρσ
π
ξ
βία [ε] νπζηαζηηθό
ζ
 Η βία είλαη ε δύλακε πνπ κπνξεί θαλείο λα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θάλεη θαθό ζε θάπνηνλ
η
άιινλ ή γηα λα ηνλ αλαγθάζεη λα θάλεη θάηη πνπ δε
π
ζέιεη.  ην έξγν πνπ έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα νη
θιέθηεο πήξαλ ηελ ηζάληα κίαο γπλαίθαο κε ηε βία. θ
 δόξη  βηάδνκαη ♫ βί-α
ρ
ς
βηάδνκαη ξήκα (βηάζηεθα, ζα βηαζηώ)
σ
 ηαλ βηάδεζαη, πξνζπαζείο λα θάλεηο θάηη πην
125 / 71

--- βηαζηηθόο --------------------------------- βηβιηνπσιείν
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γξήγνξα, γηαηί δελ έρεηο πνιύ ρξόλν. Σν θάλεηο κε
βηαζύλε. Δίζαη βηαζηηθόο.
 «Βηαζηείηε λα ηειεηώζεηε ην πξσηλό ζαο, ζ‟
αξγήζεηε ζην ζρνιείν» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
 αξγώ  βηαζύλε, βηαζηηθόο ♫ βηά-δν-καη

βηαζηηθόο, βηαζηηθή, βηαζηηθό επίζεην

(βηαζηηθνί, βηαζηηθέο, βηαζηηθά)  βηάδνκαη

βηβιίν [ην] νπζηαζηηθό (βηβιία)

 Σν βηβιίν είλαη πνιιά θύιια ραξηηνύ πηαζκέλα
κεηαμύ ηνπο. Κάζε βηβιίν έρεη έλα εμώθπιιν κε ηνλ
ηίηιν ηνπ βηβιίνπ θαη η‟ όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα. Γηα
λα ην δηαβάζνπκε, γπξίδνπκε ηα θύιια ηνπ.
 βηβιηνζήθε, βηβιηνπσιείν βηβιηνπώιεο
♫ βη-βιί-ν

βηβιηνζήθε [ε] νπζηαζηηθό (βηβιηνζήθεο)

 Η βηβιηνζήθε είλαη έλα έπηπιν όπνπ βάδνπκε
βηβιία.
 Η βηβιηνζήθε είλαη ν ρώξνο πνπ έρεη πνιιά
βηβιία θαη ηξαπέδηα κε θαξέθιεο γη‟ απηνύο πνπ
ζέινπλ λα ηα δηαβάζνπλ.  Η δαζθάια είπε ζηα
παηδηά πσο αλ ζέινπλ, κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ
βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ.  βηβιίν,
βηβιηνπσιείν βηβιηνπώιεο ♫ βη-βιη-ν-ζή-θε

βηβιηνπσιείν [ην] νπζηαζηηθό (βηβιηνπσιεία)
 Ο βηβιηνπώιεο πνπιάεη βηβιία
ζην καγαδί ηνπ, ην βηβιηνπσιείν.
 βηβιίν, βηβιηνζήθε ♫ βη-βιη-ν-πσ-ιεί-ν
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βίδα ----------------------------------------------- βηνκεραλία--

α
 Η βίδα κνηάδεη κε θαξθί. Γηα λα κπεη κέζα ζην
β
μύιν ή ζηνλ ηνίρν, δελ ηε ρηππάκε κε ζθπξί αιιά ηε γ
γπξίδνπκε κε θαηζαβίδη.  ηαλ βηδώλεηο θάηη, ην
δ
ζηεξεώλεηο κε βίδεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα
θαηζαβίδη. Η θπξία Μαξγαξίηα βίδσζε έλα ξάθη
ε
ζηνλ ηνίρν ηεο θνπδίλαο.  μεβηδώλσ ♫ βί-δα
δ
ε
βηδώλσ ξήκα (βίδσζα, ζα βηδώζσ)  βίδα
ζ
βίληεν [ην] νπζηαζηηθό
η
 Ο θύξηνο Γηάλλεο γξάθεη ζην βίληεν ή ζην
θ
ληηβηληί ηα θηλνύκελα ζρέδηα πνπ παίδεη ε
ι
ηειεόξαζε θαη ηα παηδηά ηα βιέπνπλ ηελ Κπξηαθή
πνπ δελ έρνπλ ζρνιείν. ♫ βί-ληε-ν
κ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
λ
πιεζπληηθό αξηζκό. Γεο ληηβηληί
μ
βηνιί [ην] νπζηαζηηθό (βηνιηά)
ν
 Σν βηνιί είλαη έλα μύιηλν κνπζηθό όξγαλν κε
π
ηέζζεξηο ρνξδέο. Γηα λα παίμνπκε βηνιί, ην
ξ
ζηεξίδνπκε αλάκεζα ζηνλ ώκν θαη ην ζαγόλη καο.
Ο ήρνο βγαίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ δνμαξηνύ πνπ
ζ
πεξλάεη απαιά πάλσ από ηηο ρνξδέο.
η
♫ βην-ιί  „ηα κνπζηθά όξγαλα‟
π
βηνκεραλία [ε] νπζηαζηηθό (βηνκεραλίεο)
θ
 Βηνκεραλία είλαη ην ζύλνιν ησλ
ρ
εξγνζηαζίσλ πνπ παξάγνπλ δηάθνξα πξάγκαηα.
ς
 Βηνκεραλία ιέκε θαη ην εξγνζηάζην.  Ο ζείνο
ηνπ Νίθνπ είλαη εξγάηεο ζε βηνκεραλία απηνθηλήησλ σ

βίδα [ε] νπζηαζηηθό (βίδεο)
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--- βηηξίλα ----------------------------------------------βιαθεία
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ζηε Γεξκαλία.  Η Γεξκαλία είλαη βηνκεραληθή ρώξα, γηαηί έρεη πνιιά εξγνζηάζηα. ♫ βη-ν-κε-ρα-λί-α

βηηξίλα [ε] νπζηαζηηθό (βηηξίλεο)

 Η βηηξίλα είλαη ην κεγάιν ηδάκη ζην κπξνζηηλό
κέξνο ελόο καγαδηνύ. Δθεί βιέπεηο ηα πξάγκαηα
πνπ πνπιηνύληαη κέζα ζην καγαδί.
 Η Αζελά θαη ε κακά ηεο βγήθαλ γηα λα ραδέςνπλ
ηηο βηηξίλεο ζηα καγαδηά. ♫ βη-ηξί-λα

βιαβεξόο, βιαβεξή, βιαβεξό επίζεην (βιαβεξνί,
βιαβεξέο, βιαβεξά)  βιάπησ

βιάβε [ε] νπζηαζηηθό (βιάβεο)
 ηαλ έλα κεράλεκα δε ιεηηνπξγεί θαιά, έρεη
θάπνηα βιάβε. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιά, πξέπεη λα
ηε δηνξζώζνπκε.  Ο Κώζηαο δελ κπνξνύζε λα
δεη θηλνύκελα ζρέδηα, γηαηί ε ηειεόξαζε είρε πάζεη
βιάβε.  «Σν πνιύ θξύν είλαη βιαβεξό γηα ηνλ
Πηηζηθόθν» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. «Σνλ βιάπηεη,
ηνπ θάλεη θαθό θαη δελ κπνξεί λα θειαεδήζεη». Γη‟
απηό, ηνλ ρεηκώλα ν Κώζηαο ηνλ παίξλεη ζην
δσκάηηό ηνπ. ♫ βιά-βε

βιάθαο [ν] νπζηαζηηθό (βιάθεο)

 ηαλ θάπνηνο είλαη βιάθαο, δελ είλαη αξθεηά
έμππλνο θαη δπζθνιεύεηαη λα θαηαιάβεη θάπνηα
πξάγκαηα.  ειίζηνο, αλόεηνο  έμππλνο
 ηαλ θάπνηνο είλαη βιάθαο, ιέεη ή θάλεη ζπλέρεηα
βιαθείεο. ♫ βιά-θαο

βιαθεία [ε] νπζηαζηηθό (βιαθείεο)  βιάθαο
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βιάπησ -------------------------------------------- βιέθαξν--

βιάπησ, βιάπηνκαη ξήκα (έβιαςα, ζα βιάςσ)  α
β
γ
βιέκκα [ην] νπζηαζηηθό (βιέκκαηα)  βιέπσ
δ
ε
βιέπσ, βιέπνκαη ξήκα (είδα, ζα δσ)
 ηαλ βιέπεηο θάηη ή θάπνηνλ, ρξεζηκνπνηείο ηα
δ
κάηηα ζνπ γηα λα θαηαιάβεηο ηη ή πνηνο είλαη.
ε
 «Βιέπεηο ην πεξίπηεξν εθείλν;» είπε ε Αζελά
ζ
ζηελ Διέλε. «Δθεί δίπια κέλεη ν Νίθνο».
η
 ηαλ βιέπεηο ηειεόξαζε, παξαθνινπζείο θάηη
θ
ζηελ ηειεόξαζε.
 Αύξην ν Κώζηαο ζα δεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην
ι
ζρνιείν. Θα ηνπο ζπλαληήζεη.  Σν βιέκκα ηεο
κ
Αζελάο έπεζε πάλσ ζε θάηη πνπ έιακπε ζηε κέζε
λ
ηνπ δξόκνπ. Ήηαλ έλα ρξπζό δαρηπιίδη πνπ
μ
θάπνηνο ηξέπεη λα έραζε.  καηηά ♫ βιέ-πσ
ν
βιεθαξίδα [ε] νπζηαζηηθό (βιεθαξίδεο)
π
 Οη βιεθαξίδεο είλαη νη κηθξέο ζθιεξέο ηξίρεο πνπ ξ
έρνπκε γύξσ από ηα βιέθαξα καο.
ζ
 βιέθαξν ♫ βιε-θα-ξί-δα  „ην ζώκα καο‟
η
βιέθαξν [ην] νπζηαζηηθό (βιέθαξα)
π
 Σα βιέθαξα είλαη ην δέξκα πνπ θαιύπηεη ηα
θ
κάηηα καο. Γύξσ από ηα βιέθαξα θπηξώλνπλ νη
ρ
βιεθαξίδεο.  Σα βιέθαξα ηεο Αζελάο έθιεηλαλ
ς
ζηγά ζηγά από ηε λύζηα.  βιεθαξίδα, βιέκκα,
σ
βιέπσ ♫ βιέ-θα-ξν  „ην ζώκα καο‟
βιάβε
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--- βνγθώ ---------------------------------------------- βνήζεηα
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βνγθώ θαη βνγθάσ ξήκα (βόγθεμα, ζα βνγθήμσ)
 ηαλ βνγθάο, θσλάδεηο από πόλν.  Η Αζελά
βόγθεμε από ηνλ πόλν, όηαλ ν Κώζηαο ηήο ηξάβεμε
ηα καιιηά.  θσλάδσ, νπξιηάδσ ♫ βν-γθώ

βόδη [ην] νπζηαζηηθό (βόδηα)
 Σν βόδη είλαη ην αξζεληθό ηεο αγειάδαο πνπ δελ
κπνξεί λα θάλεη κηθξά. Σξώκε ην θξέαο ηνπ.
Παιηόηεξα ην ρξεζηκνπνηνύζαλ νη γεσξγνί γηα λα
νξγώλνπλ ηε γε.
 Βόδη ιέκε θαη θάπνηνλ πνπ είλαη ρνληξόο ή
αλόεηνο.  Σν βνδηλό είλαη ην θξέαο ηνπ βνδηνύ ή
ηεο αγειάδαο. ♫ βό-δη

βνδηλό [ην] νπζηαζηηθό  βόδη
βνήζεηα [ε] νπζηαζηηθό (βνήζεηεο)
 ηαλ δεηάο βνήζεηα από θάπνηνλ, ηνλ έρεηο
αλάγθε, γηαηί δελ ηα θαηαθέξλεηο κόλνο ζνπ ζε θάηη.
 Η Αζελά δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ Κώζηα γηα λα
βξεη ηε Ρνδαιία.
 ηαλ θσλάδεηο «βνήζεηα», ρξεηάδεζαη γξήγνξα
θάπνηνλ, γηαηί θηλδπλεύεηο από θάηη.
 Φσλάδνπκε ηηο πξώηεο βνήζεηεο, όηαλ θάπνηνο
πξέπεη λα πάεη γξήγνξα ζην λνζνθνκείν.
 ηαλ βνεζάο θάπνηνλ, θάλεηο θάηη ρξήζηκν γη‟
απηόλ. ♫ βν-ή-ζεη-α
Από πνηνλ δήηεζε ε Αζελά βνήζεηα γηα λα βξεη ηε
Ρνδαιία; Φάμε ζηε ιέμε βνήζεηα
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βνεζώ ----------------------------------------- βνκβαξδίδσ --

α
β
ζα βνεζήζσ)  βνήζεηα
γ
βνιίδα [ε] νπζηαζηηθό (βνιίδεο)
δ
 ηαλ θάπνηνο ή θάηη ηξέρεη ζαλ βνιίδα, ηξέρεη
ε
πάξα πνιύ γξήγνξα.  Έλα απηνθίλεην πέξαζε
ζαλ βνιίδα κπξνζηά από ηνλ Κώζηα θαη ηνλ Νίθν
δ
θαη παξαιίγν λα ηνπο ρηππήζεη. ♫ βν-ιί-δα
ε
ζ
βνιηθόο, βνιηθή, βνιηθό επίζεην (βνιηθνί,
η
βνιηθέο, βνιηθά)
 Σα θαζίζκαηα ηνπ θαηλνύξηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ
θ
θπξίνπ Γηάλλε είλαη πνιύ βνιηθά. Δίλαη άλεηα θαη
ι
ηνλ θάλνπλ λα ληώζεη επράξηζηα.
κ
 αλαπαπηηθόο  άβνινο ♫ βν-ιη-θόο
λ
βόιηα [ε] νπζηαζηηθό (βόιηεο)
μ
 ηαλ θάλεηο βόιηα, βγαίλεηο από ην ζπίηη ζνπ θαη ν
πεξπαηάο κόλνο ζνπ ή κε θίινπο. ♫ βόι-ηα
π
ξ
βόκβα [ε] νπζηαζηηθό (βόκβεο)
 Η βόκβα είλαη έλα ηξνκεξό όπιν πνπ, όπνπ
ζ
πέζεη, θαηαζηξέθεη ηα πάληα θαη ζθνηώλεη
η
πνιινύο αλζξώπνπο.  ηαλ ηα αεξνπιάλα
π
βνκβαξδίδνπλ έλαλ ηόπν, ξίρλνπλ βόκβεο
θ
γηα λα ηνλ θαηαζηξέςνπλ θαη λα ζθνηώζνπλ
ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. ♫ βόκ-βα
ρ
ς
βνκβαξδίδσ, βνκβαξδίδνκαη ξήκα (βνκβάξδηζα,
σ
ζα βνκβαξδίζσ)  βόκβα

βνεζώ θαη βνεζάσ, βνεζηέκαη ξήκα (βνήζεζα,
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βόξεηνο, βόξεηα, βόξεην επίζεην (βόξεηνη,
βόξεηεο, βόξεηα)  βνξηάο, βνξξάο

βνξηάο [ν] νπζηαζηηθό (βνξηάδεο)

 Ο βνξηάο είλαη ν άλεκνο πνπ έξρεηαη από ηνλ
βνξξά. Δίλαη βόξεηνο θξύνο άλεκνο.
 λνηηάο  βνξξάο, βόξεηνο ♫ βν-ξηάο

βνξξάο [ν] νπζηαζηηθό

 Ο βνξξάο είλαη εθεί πνπ δείρλεη ε ππμίδα.
Βξίζθεηαη αξηζηεξά καο, όηαλ θνηηάκε ηελ αλαηνιή.
Ο ήιηνο βγαίλεη ζηελ αλαηνιή θαη θξύβεηαη ζηε
δύζε. Ο λόηνο έρεη όιε ηελ εκέξα ήιην, ελώ ν
βνξξάο είλαη ε πην ζθνηεηλή θαη θξύα κεξηά.
 λόηνο  ηε Βόξεηα Διιάδα θάλεη πην πνιύ
θξύν απ‟ ό,ηη ζηε Νόηηα. ♫ βνξ-ξάο

βνζθόο [ν] νπζηαζηηθό (βνζθνί)

 Ο βνζθόο είλαη απηόο πνπ θπιάεη
ηα πξόβαηα θαη ηηο γίδεο, όηαλ βόζθνπλ.
Γηα βνεζό ηνπ έρεη έλαλ ζθύιν. Μαδί
νδεγνύλ ηα δώα ζην καληξί.  βόζθσ ♫ βν-ζθόο

βόζθσ ξήκα (βόζθεζα, ζα βνζθήζσ)
 ηαλ ηα δώα βόζθνπλ, είλαη ειεύζεξα ζ‟ έλα κέξνο

κε πνιύ ρνξηάξη θαη ηξώλε.  βνζθόο ♫ βό-ζθσ

βόηαλν [ην] νπζηαζηηθό (βόηαλα)

 Σα βόηαλα είλαη θπηά πνπ ζεξαπεύνπλ δηάθνξεο
αξξώζηηεο. ηα παξακύζηα ππάξρνπλ θαη βόηαλα
πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο γηα
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βόηζαιν -------------------------------------------βνπιηάδσ-♫ βό-ηα-λν

α
β
γ
βόηζαιν [ην] νπζηαζηηθό (βόηζαια)
δ
 Σα βόηζαια είλαη νη κηθξέο ιείεο πέηξεο πνπ
βξίζθνπκε ζηηο παξαιίεο. ♫ βό-ηζα-ιν
ε
δ
βνπβόο, βνπβή, βνπβό επίζεην (βνπβνί, βνπβέο,
ε
βνπβά)
ζ
 ηαλ θάπνηνο είλαη βνπβόο, δελ κπνξεί λα
κηιήζεη. ηαλ θάπνηνο κέλεη βνπβόο, δελ κπνξεί λα η
κηιήζεη, γηαηί θάηη ηνλ ηξόκαμε. ♫ βνπ-βόο
θ
ι
βνπίδσ ξήκα (βνύημα, ζα βνπίμσ)
 Ο θύξηνο Μηράιεο δελ θνηκήζεθε όιε λύρηα, γηαηί κ
έλα θνπλνύπη βνύηδε κέζα ζην απηί ηνπ. Έθαλε
λ
ζπλέρεηα έλαλ κηθξό αιιά ελνριεηηθό ζόξπβν.
μ
♫ βνπ-ί-δσ
ν
βνπιηάδσ ξήκα (βνύιηαμα, ζα βνπιηάμσ)
π
 ηαλ θάηη βνπιηάδεη, ράλεηαη ζηγά ζηγά κέζα ζην ξ
λεξό θαη πεγαίλεη ζηνλ βπζό.
ζ
 Η βάξθα ηνπ ζείνπ Σάθε έπεζε ζηα βξάρηα,
η
ηξύπεζε θαη βνύιηαμε.  βπζίδνκαη
 ηαλ βνπιηάδεηο θάηη, ην θάλεηο λα κπεη θάησ από π
ην λεξό.  Σα θύκαηα ήηαλ ηεξάζηηα
θ
θαη απεηινύζαλ λα βνπιηάμνπλ
ρ
ηε βάξθα ηνπ ζείνπ Σάθε.
ς
 βπζίδσ  Η ζηέγε βνύιηαμε από
ην βάξνο ηνπ ρηνληνύ. ♫ βνπ-ιηά-δσ
σ
λα καγέςνπλ θάπνηνλ.
- Λέκε θαη βνηάλη.
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βνπιώλσ ξήκα (βνύισζα, ζα βνπιώζσ)
 ηαλ θάηη βνπιώλεη, θιείλεη θαη δελ πεξλάεη πηα
ηίπνηα από κέζα ηνπ.  Η κακά ηεο Αζελάο
θώλαμε ηνλ πδξαπιηθό, γηαηί βνύισζε ν λεξνρύηεο.
 ηαλ βνπιώλεηο θάηη, ην θιείλεηο θαιά γηα λα κελ
πεξλάεη ηίπνηα από κέζα ηνπ.  Ο Κώζηαο
βνύισζε η‟ απηηά ηνπ κε ηα ρέξηα γηα λα κελ αθνύεη
ηηο βξνληέο. ♫ βνπ-ιώ-λσ

βνπλό [ην] νπζηαζηηθό (βνπλά)
 Σν βνπλό είλαη έλα πνιύ ςειό θη αλεθνξηθό
κέξνο πνπ γηα λα η‟ αλέβεη θαλείο ζέιεη πνιύ ρξόλν.
Έρεη πιαγηέο θαη πάλσ πάλσ ηελ θνξπθή.
♫ βνπ-λό Γεο θνξπθή

βνύξηζα [ε] νπζηαζηηθό (βνύξηζεο)
 Με ηε βνύξηζα ρηελίδνπκε ηα καιιηά καο.
 Με ηε βνύξηζα γηα ηα δόληηα πιέλνπκε ηα δόληηα
καο.  νδνληόβνπξηζα
 Με ηε βνύξηζα γηα ηα παπνύηζηα θαζαξίδνπκε ηα
παπνύηζηα καο.
 «Κώζηα, δε ζα βγεηο έμσ, αλ δε βνπξηζίζεηο ηα
παπνύηζηα ζνπ, δε βιέπεηο πσο είλαη κέζα ζηε
ζθόλε;» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα.
♫ βνύξ-ηζα

βνπξηζίδσ, βνπξηζίδνκαη ξήκα (βνύξηζηζα, ζα
βνπξηζίζσ)  βνύξηζα

βνπηηά [ε] νπζηαζηηθό (βνπηηέο)  βνπηώ
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βνύηπξν ----------------------------------------------- βξάδπ--

α
 Σν βνύηπξν γίλεηαη από ην γάια ηεο αγειάδαο,
β
ηνπ πξόβαηνπ ή ηεο θαηζίθαο θη έρεη πνιύ ιίπνο.
γ
Με ην βνύηπξν αιείθνπκε ην ςσκί καο ή θηηάρλνπκε
δ
γιπθά. ♫ βνύ-ηπ-ξν
ε
βνπηώ θαη βνπηάσ, βνπηηέκαη ξήκα
δ
(βνύηεμα, ζα βνπηήμσ)
ε
 ηαλ βνπηάο, πέθηεηο κε δύλακε
ζ
ζην λεξό.  «Αθόκα λα βνπηήμεηο
ζηε ζάιαζζα, Αζελά;» είπε ν Κώζηαο.
η
 ηαλ βνπηάο θάηη ή θάπνηνλ ζην λεξό, ηνλ
θ
ζπξώρλεηο θάησ από ην λεξό.  Ο Κώζηαο
ι
βνύηεμε κία θνύθια ηεο Αζελάο ζην λεξό γηα λα
ηελ πιύλεη αιιά ε Αζελά ζύκσζε.  βπζίδσ
κ
 ηαλ θάλεηο βνπηηά πέθηεηο κε δύλακε κέζα ζην
λ
λεξό ηεο ζάιαζζαο ή πέθηεηο θάπνπ από ςειά.
μ
καθξνβνύηη ♫ βνπ-ηώ
ν
βξαβείν [ην] νπζηαζηηθό (βξαβεία)
π
 Σν βξαβείν είλαη θάηη πνιύηηκν πνπ θεξδίδεη
ξ
θάπνηνο, γηαηί ήηαλ ν θαιύηεξνο απ‟ όινπο
ζε θάηη. ♫ βξα-βεί-ν
ζ
η
βξαδηά [ε] νπζηαζηηθό (βξαδηέο)  βξάδπ
π
βξάδπ [ην] νπζηαζηηθό (βξάδηα)
θ
 Σν βξάδπ αξρίδεη από ηε δύζε ηνπ ήιηνπ θαη
ρ
ηειεηώλεη ηα κεζάλπρηα.  πξσί  Υζεο ν θύξηνο
ς
Γηάλλεο δελ έθαγε βξαδηλό ζην ζπίηη.  πξσηλό
σ
 Ούηε είδε ην βξαδηλό δειηίν εηδήζεσλ.

βνύηπξν [ην] νπζηαζηηθό (βνύηπξα)
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 πξσηλόο  Έβαιε ην βξαδηλό ηνπ θνζηνύκη θαη
πήγε ζ‟ έλα πνιύ θαιό εζηηαηόξην κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ.  θαιόο, επίζεκνο
 πξόρεηξνο, θαζεκεξηλόο  Πέξαζε κία πνιύ
όκνξθε βξαδηά. ♫ βξά-δπ
 „ε δηάξθεηα ηεο κέξαο‟

βξάδσ ξήκα (έβξαζα, ζα βξάζσ)
 ηαλ ην λεξό βξάδεη, είλαη θαπηό θαη βγάδεη
θνπζθάιεο θαη αηκνύο. ηαλ βξάδεη ην γάια κέζα
ζε κία θαηζαξόια, κπνξεί λα θνπζθώζεη θαη λα
μερεηιίζεη.
 ηαλ βξάδεηο καθαξόληα ή θάηη άιιν, ηα
καγεηξεύεηο ζηελ θαηζαξόια.
 Λέκε όηη βξάδεηο από ηνλ ζπκό ζνπ, όηαλ είζαη
πνιύ ζπκσκέλνο.
 ηαλ θάηη βξάδεη, γίλεηαη βξαζηό. ♫ βξά-δσ

βξαθί [ην] νπζηαζηηθό (βξαθηά)
 Φνξάο ην βξαθί θάησ από ην παληειόλη ή ηε
θνύζηα ζνπ. Δίλαη ην εζώξνπρν πνπ κπαίλεη γύξσ
από ηε ιεθάλε ζνπ. ♫ βξα-θί

βξαρηόιη [ην] νπζηαζηηθό (βξαρηόιηα)
 Σν βξαρηόιη είλαη ην θόζκεκα πνπ θνξάκε ζην
ρέξη καο. Μπνξεί λα είλαη αζεκέλην, ρξπζό ή
ςεύηηθν. ♫ βξα-ρηό-ιη Γεο θόζκεκα

βξαρληάδσ ξήκα (βξάρληαζα, ζα βξαρληάζσ) 
βξαρλόο
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βξαρλόο ------------------------------------------------ βξίδσ--

α
β
βξαρλέο, βξαρλά)
 ηαλ είζαη βξαρλόο, ε θσλή ζνπ βγαίλεη κε
γ
δπζθνιία, γηαηί είζαη θξπσκέλνο ή θώλαδεο γηα
δ
πνιιή ώξα.  «Ση βξαρλόο πνπ είζαη Κώζηα! Πώο
ε
βξάρληαζεο έηζη; Πηεο δεζηό γάια, γηαηί ζα ράζεηο
ηειείσο ηε θσλή ζνπ, ηόζν βξαρληαζκέλνο πνπ
δ
είζαη» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα. ♫ βξα-ρλόο
ε
ζ
βξάρνο [ν] νπζηαζηηθό (βξάρνη)
η
 Ο βξάρνο είλαη κία πνιύ κεγάιε
πέηξα. Κακηά θνξά έλαο ηόπνο είλαη γεκάηνο
θ
βξάρηα θαη γη‟ απηό δε θπηξώλεη ηίπνηα. ♫ βξά-ρνο ι
- ηνλ πιεζπληηθό ιέκε θαη ηα βξάρηα.
κ
λ
βξέρσ, βξέρνκαη ξήκα (έβξεμα ζα βξέμσ)
 ηαλ βξέρεηο θάηη, ην βάδεηο κέζα ζην λεξό ή
μ
ξίρλεηο πάλσ ηνπ λεξό.  Η Αζελά έβξεμε έλα
ν
παλί θαη θαζάξηζε ην ηξαπέδη από ηηο κπνγηέο.
π
 ηαλ βξέρεη, πέθηνπλ ζηαγόλεο
ξ
λεξνύ από ηνλ νπξαλό.
 Η βξνρή είλαη νη ζηαγόλεο
ζ
λεξνύ πνπ πέθηνπλ από ηα ζύλλεθα.
η
ηαλ ν θαηξόο είλαη βξνρεξόο, βξέρεη
π
ζπλέρεηα ή πάεη λα βξέμεη.
θ
♫ βξέ-ρσ  „Ο θαηξόο‟
ρ
βξίδσ, βξίδνκαη ξήκα (έβξηζα, ζα βξίζσ)
ς
 ηαλ βξίδεηο, ιεο πνιύ άζρεκα ιόγηα ζε θάπνηνλ
σ
γηα λα ηνλ πιεγώζεηο. Λεο βξηζηέο.

βξαρλόο, βξαρλή, βξαρλό επίζεην (βξαρλνί,
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 «Γύν απηνθίλεηα ηξάθαξαλ κπξνζηά ζην ζπίηη
καο θαη νη νδεγνί ηνπο βξίζηεθαλ πνιύ άζρεκα»
είπε ν θύξηνο Γηάλλεο.  Έιεγαλ ζπλέρεηα βξηζηέο.
♫ βξί-δσ

βξηζηά [ε] νπζηαζηηθό (βξηζηέο)  βξίδσ
βξίζθσ, βξίζθνκαη ξήκα (βξήθα, ζα βξσ)

 ηαλ βξίζθεηο θάηη, ην μαλαβιέπεηο, ελώ ην είρεο
ράζεη θαη ην έςαρλεο.  Η Αζελά θαη ν Κώζηαο
βξήθαλ ηε Ρνδαιία ζηελ απνζήθε.
 ηαλ βξίζθεηο θάηη, βιέπεηο θάηη πνπ δελ έςαρλεο
αιιά πνπ ζ‟ ελδηαθέξεη.
 Ο Ίγθιη βξήθε ζηελ απνζήθε έλαλ ζσξό
παηρλίδηα πνπ είρε, όηαλ ήηαλ κηθξόο.
 ηαλ ιύλεηο έλα πξόβιεκα, βξίζθεηο ηε ιύζε ηνπ.
 «Σν βξήθα Αζελά! Γηα λα θηάζνπκε ηηο
θαξακέιεο ζην ηειεπηαίν ξάθη, ζα ζπξώμνπκε ην
ηξαπέδη θνληά θαη ζ‟ αλέβεηο επάλσ» είπε ε Διέλε.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο βξίζθεηαη πάιη ζην Παξίζη γηα
δνπιεηέο. ♫ βξί-ζθσ

βξνκηά [ε] νπζηαζηηθό (βξνκηέο)
 Η βξνκηά είλαη ζεκάδη από ζθόλε, ιάζπε ή
ιίπνο πάλσ ζε θάηη ή ζε θάπνηνλ.
 «Βγάιηε ηα παπνύηζηα ζαο γξήγνξα, θέξαηε όιε
ηε βξνκηά ηνπ δξόκνπ κέζα ζην ζπίηη!» θώλαμε ε
θπξία Μαξγαξίηα.  θαζαξηόηεηα
 ηαλ θάηη είλαη βξόκηθν, είλαη γεκάην βξνκηέο.
 ιεξσκέλνο  θαζαξόο βξνκίδσ ♫ βξν-κηά
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βξνκίδσ ------------------------------------------ βξνρεξόο--

α
β
 Ο Κώζηαο βξνκίδεη πνιύ ηα ξνύρα ηνπ, όηαλ
παίδεη πνδόζθαηξν. Σα ξνύρα ηνπ γίλνληαη βξόκηθα, γ
γεκάηα βξνκηέο.  ιεξώλσ  θαζαξίδσ
δ
 «Πώο βξόκηζαλ έηζη ηα ξνύρα ζνπ, Κώζηα;» είπε
ε
ε θπξία Μαξγαξίηα. Πώο έγηλαλ ηόζν βξόκηθα;
 ιεξώλνκαη  θαζαξίδσ
δ
 βξνκηά, βξνκάσ, βξόκηθνο ♫ βξν-κί-δσ
ε
ζ
βξόκηθνο, βξόκηθε, βξόκηθν επίζεην (βξόκηθνη,
η
βξόκηθεο, βξόκηθα)  βξνκηά
θ
βξνκώ θαη βξνκάσ ξήκα (βξόκεζα, ζα βξνκήζσ) ι
 ηαλ θάηη βξνκάεη, κπξίδεη πνιύ άζρεκα θαη καο
κ
έξρεηαη λα θιείζνπκε ηε κύηε καο.
λ
 βξνκηά, βξνκίδσ, βξόκηθνο ♫ βξν-κώ
μ
βξνληή [ε] νπζηαζηηθό (βξνληέο)  βξνληώ
ν
π
βξνληώ θαη βξνληάσ ξήκα (βξόληεμα, ζα
βξνληήμσ)
ξ
 ηαλ βξνληάο ηελ πόξηα, ηε ρηππάο κε δύλακε
ζ
θαη θάλεη πνιύ ζόξπβν.
η
 ηαλ βξνληάεη, αθνύγνληαη βξνληέο. Βξνληέο
π
είλαη ν δπλαηνί ζόξπβνη πνπ αθνύκε κεηά ηελ
αζηξαπή, όηαλ έξρεηαη θαηαηγίδα.
θ
 κπνπκπνπλίδεη  βξνληή ♫ βξν-ληώ
ρ
βξνρεξόο, βξνρεξή, βξνρεξό επίζεην (βξνρεξνί, ς
σ
βξνρεξέο, βξνρεξά)  βξέρσ

βξνκίδσ ξήκα (βξόκηζα, ζα βξνκίζσ)
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βξνρή [ε] νπζηαζηηθό (βξνρέο)  βξέρσ
βξύζε [ε] νπζηαζηηθό (βξύζεο)
 ηαλ αλνίγνπκε ηε βξύζε ηεο θνπδίλαο ή ηνπ
κπάληνπ, ηξέρεη λεξό. ηαλ θιείλνπκε ηε βξύζε,
ζηακαηάεη ην λεξό λα ηξέρεη.
 Σν λεξό ηεο βξύζεο είλαη ην λεξό ηνπ ζπηηηνύ,
δελ ην αγνξάδνπκε ζε κπνπθάιηα.
♫ βξύ-ζε

βπδαίλσ ξήκα (βύδαμα, ζα βπδάμσ)
 ηαλ έλα κσξό ή έλα κηθξό δών βπδαίλεη,
ξνπθάεη γάια από ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηνπ.
 ζειάδσ
 ηαλ έλα κσξό βπδαίλεη ην δάρηπιν ηνπ, ην βάδεη
ζην ζηόκα ηνπ, γηαηί πεηλάεη ή γηαηί δε ληώζεη θαιά.
 ξνπθάσ ♫ βπ-δαί-λσ

βπζίδσ, βπζίδνκαη ξήκα (βύζηζα, ζα βπζίζσ)
 ηαλ θάηη βπζίδεηαη ζηε ζάιαζζα, πεγαίλεη ζηνλ
πάην.
 «Σν πινίν βπζίζηεθε αιιά νη επηβάηεο
ζώζεθαλ» είπαλ ζηηο εηδήζεηο.  βνπιηάδσ
 ηαλ βπζίδεζαη ζην λεξό, κπαίλεηο κέζα
νιόθιεξνο θαη δε θαίλεζαη πηα.
 βνπηάσ
 Ο Κώζηαο ζθεθηόηαλ ην πινίν πνπ ράζεθε. Ήηαλ
βπζηζκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ.
βπζόο, βύζηζε, βύζηζκα
♫ βπ-ζί-δσ
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βπζόο -------------------------------------------------βύζζηλν --

βπζόο [ν] νπζηαζηηθό (βπζνί)

 Ο βπζόο είλαη ε γε θάησ από ην λεξό ηεο
ζάιαζζαο, ησλ πνηακώλ ή ησλ ιηκλώλ.
 πάηνο  επηθάλεηα  βπζίδσ ♫ βπ-ζόο

βπζζηλήο, βπζζηληά, βπζζηλί επίζεην (βπζζηληνί,
βπζζηληέο, βπζζηληά)  βύζζηλν

βύζζηλν [ην] νπζηαζηηθό (βύζζηλα)

 Σν βύζζηλν είλαη έλα θξνύην πνπ κνηάδεη κε
κηθξό θεξάζη, δελ ηξώγεηαη όκσο σκό, γηαηί είλαη
πνιύ μηλό. Με ην βύζζηλν θηηάρλνπκε γιπθό ή
ζηξόπη.
 Σν θαηλνύξην θόξεκα ηεο Αζελάο είλαη ζθνύξν
θόθθηλν, ζρεδόλ βπζζηλί.
♫ βύζ-ζη-λν
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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 ΙΣΤΔ - ΓΙΟΦΑΝΣΟ θαη
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε
«ΓΙΑΣΙΘΔΣΑΙ ΜΔ ΣΙΜΗ ΠΧΛΗΗ». Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).

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

