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

Αγγειηθή Δπζπκίνπ Ζιίαο Γήκνο
Μαξία Μεηζηάθε Ηνπιία Αληύπα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό
Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Α΄, Β΄, Γ΄ Γεκνηηθνύ
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Αγγειηθή Δπζπκίνπ, Λέθη. Γεκνθξίηεηνπ Παλ. Θξάθεο
Ηιίαο Γήκνο, Δθπαηδεπηηθόο Π.Δ.
Μαξία Μεηζηάθε, Φηιόινγνο
Ινπιία Αληύπα, Λεμηθνγξάθνο
ΚΡΙΣΔ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΔ
Α. Ν. πκεσλίδνπ-Υξηζηίδνπ, Καζεγήηξηα Α.Π.Θ.
Κσλζηαληίλνο Παπαλδξένπ, ρνιηθόο ύκβνπινο
Δκκαλνπήι Υαξίηνο, Δθπαηδεπηηθόο Π.Δ.
ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ
Λήδα Βαξβαξνύζε, Δηθνλνγξάθνο – θηηζνγξάθνο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ
Διέλε Λενληζίλε, Φηιόινγνο
ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ
Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηηνύηνπ
Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηη.
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Dr Αξεηή Καξαζαλάζε-Καηζανύλνπ, Μόληκε
Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ
ΔΞΩΦΤΛΛΟ
Αγγέιηθα Κνξνβέζε, δσγξάθνο
ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα
αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ
“ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο
κε αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε”

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

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό

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

Σόκνο 4νο
(Λ,ι - Μ,κ - Ν,λ - Ξ,μ)

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

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

ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ

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

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

ιαβξάθη ------------------------------------------------- ιάζνο--

Λι
ιαβξάθη [ην] νπζηαζηηθό (ιαβξάθηα)

 Σν ιαβξάθη είλαη έλα ζηελόκαθξν θαη κεγάιν
ςάξη.
 Λέκε όηη έπηαζεο ιαβξάθη, όηαλ
έρεηο κία κεγάιε επηηπρία. ♫ ια-βξά-θη

ιαγόο [ν], ιαγνπδίλα [ε] νπζηαζηηθό (ιαγνί,

ιαγνπδίλεο)
 Ο ιαγόο είλαη έλα ηξηρσηό, κηθξό δών κε καθξηά
απηηά θαη θνληή νπξά πνπ ηξέρεη πνιύ γξήγνξα.
 ηαλ ηξσο ιαγό, ηξσο ην θξέαο ηνπ.
 ηαλ γίλεζαη ιαγόο, θνβάζαη θάηη θαη θεύγεηο
ηξέρνληαο. ♫ ια-γόο  „ην αγξόθηεκα‟

ιάδη [ην] νπζηαζηηθό (ιάδηα)

 Σν ιάδη είλαη έλα παρύ πγξό πνπ ην βγάδνπκε
από ηηο ειηέο θαη ην ρξεζηκνπνηνύκε ζην θαγεηό.
 Λάδη βάδνπκε θαη ζηηο κεραλέο.
 ηαλ ε ζάιαζζα είλαη ιάδη, δελ έρεη θαζόινπ
θύκα. ηαλ βγάδεηο ην ιάδη θάπνηνπ, ηνλ
ηαιαηπσξείο.  ηαλ θάηη είλαη ιαδί, έρεη ην ρξώκα
ηνπ ιαδηνύ. ηαλ ιαδώλεηο ηελ πόξηα, ηεο βάδεηο
ιάδη. ♫ ιά-δη

ιαδώλσ ξήκα (ιάδσζα, ζα ιαδώζσ)  ιάδη
ιάζνο [ην] νπζηαζηηθό (ιάζε)
5 / 228

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

--- ιαζξαίνο --------------------------------------------- ιατθόο
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 ηαλ θάλεηο ιάζνο, θάλεηο θάηη πνπ δελ είλαη
ζσζηό ή πνπ δελ έρεη ην απνηέιεζκα πνπ ζα
ήζειεο.  Ζ Αιίθε έθαλε ιάζνο θαη αληί λα κπεη
ζηελ ηάμε ηεο κπήθε ζηελ ηάμε ηνπ Κώζηα.
 ζσζηό
 ηαλ θάλσ θάηη θαηά ιάζνο, ην θάλσ ρσξίο λα ην
ζέισ.  Ο Ίγθιη έξημε θαηά ιάζνο ηε κπάια ζην
ηδάκη ηνπ θπξίνπ Μηράιε.
 (ζαλ επίζεην) Ο Κώζηαο πήξε ιάζνο αξηζκό θαη
ζήθσζε ην ηειέθσλν έλαο άγλσζηνο θύξηνο.
 ζσζηόο ♫ ιά-ζνο

ιαζξαίνο, ιαζξαία, ιαζξαίν επίζεην (ιαζξαίνη,

ιαζξαίεο, ιαζξαία)
κ  ηαλ έλα εκπόξεπκα είλαη ιαζξαίν, ην έρεη θέξεη
θάπνηνο θξπθά ζηε ρώξα.  «ην αεξνδξόκην ε
λ αζηπλνκία έπηαζε θάπνηνλ πνπ έθεξε ιαζξαία
μ ξνιόγηα ζηελ Διιάδα» είπε ν ζείνο Σάθεο.
ν  Λαζξεπηβάηεο είλαη απηόο πνπ ηαμηδεύεη θξπθά
ρσξίο λα πιεξώζεη εηζηηήξην. ♫ ια-ζξαί-νο
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σ

ιαζξεπηβάηεο [ν], ιαζξεπηβάηηζζα [ε]

νπζηαζηηθό (ιαζξεπηβάηεο, ιαζξεπηβάηηζζεο)
 ιαζξαίνο

ιατθόο, ιατθή, ιατθό επίζεην (ιατθνί, ιατθέο,

ιατθά)
 ηαλ θάηη είλαη ιατθό, είλαη ηνπ ιανύ, έρεη ζρέζε
κε ηνλ ιαό.  Οη παξνηκίεο είλαη ιόγηα ηεο ιατθήο
ζνθίαο.  ηε ιατθή αγνξά, ςσλίδεηο θξνύηα θαη
ιαραληθά. ιαόο ♫ ια-τ-θόο Γεο αγνξά
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ιαίκαξγνο ---------------------------------------------- ιαιώ--

ιαίκαξγνο, ιαίκαξγε, ιαίκαξγν επίζεην

(ιαίκαξγνη, ιαίκαξγεο, ιαίκαξγα)
 ηαλ είζαη ιαίκαξγνο, ηξσο γξήγνξα πνιύ
θαγεηό.  «Πνπό! Έθαγεο δύν πηάηα παηάηεο
κέζα ζε πέληε ιεπηά! Δίζαη πνιύ ιαίκαξγε,
Αζελά!» είπε ε Διέλε.  ηαλ είζαη ιαίκαξγνο,
έρεηο ιαηκαξγία. ♫ ιαί-καξ-γνο

ιαηκόο [ν] νπζηαζηηθό (ιαηκνί)

 Ο ιαηκόο ελώλεη ην θεθάιη κε ην ππόινηπν ζώκα
ζνπ.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα απνθεύγεη ηηο κπινύδεο κε
ςειό ιαηκό, γηαηί ηε ζθίγγνπλ.
♫ ιαη-κόο  „ην ζώκα καο‟
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κ
ιαθθάθη [ην] νπζηαζηηθό (ιαθθάθηα)  ιάθθνο
λ
μ
ιάθθνο [ν] νπζηαζηηθό (ιάθθνη)
ν
 ηαλ αλνίγεηο έλαλ ιάθθν, αλνίγεηο κία
βαζηά ηξύπα ζην ρώκα κ‟ έλα θηπάξη.
π
 Ζ Αζελά θαη ν Κώζηαο αλνίγνπλ
ξ
ιάθθνπο ζηελ άκκν. Σν ιαθθάθη
ζ
είλαη κία βνπιίηζα ζην κάγνπιν ζνπ. ♫ ιάθ-θνο
η
ιαθθνύβα [ε] νπζηαζηηθό (ιαθθνύβεο)
π
 Ζ ιαθθνύβα είλαη κία κηθξή ηξύπα ζην ρώκα.
θ
 Ο θύξηνο Γηάλλεο είλαη θαιόο νδεγόο θαη πάληα
πξνζέρεη ηηο ιαθθνύβεο όηαλ βξέρεη. ♫ ιαθ-θνύ-βα ρ
ς
ιαιώ θαη ιαιάσ ξήκα (ιάιεζα, ζα ιαιήζσ)
σ
 ηαλ έλαο θόθνξαο ιαιεί, θάλεη «θηθηξίθνπ».
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--- ιάκπα --------------------------------------------- ιάξπγγαο
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♫ ια-ιώ

ιάκπα [ε] νπζηαζηηθό (ιάκπεο)

 Αλάβεηο κία ιάκπα γηα λα έρεη θσο ζην ζθνηάδη.
 «Κώζηα, μέξεηο λ‟ αιιάδεηο κία ιάκπα πνπ έρεη
θαεί;» ξώηεζε ε Αζελά.  ιάκπσ ♫ ιά-κπα

ιακπάδα [ε] νπζηαζηηθό (ιακπάδεο)

 Ζ ιακπάδα είλαη έλα κεγάιν θαη ρνληξό
θεξί.  Ζ Αζελά πήξε από ηνλ λνλό ηεο
κία ιακπάδα κε ηνλ Φνίβν θαη ηελ Αζελά
γηα ην Πάζρα.  ιάκπσ ♫ ια-κπά-δα

ιακπεξόο, ιακπεξή, ιακπεξό επίζεην (ιακπεξνί,
ιακπεξέο, ιακπεξά)  ιάκπσ

ιάκπσ ξήκα (έιακςα, ζα ιάκςσ)

 ηαλ θάηη ιάκπεη, δίλεη πνιύ θσο.  ηαλ ν
ήιηνο ιάκπεη, καο θσηίδεη θαη καο δεζηαίλεη.
 ηαλ ιάκπεη ην ζπίηη ζνπ, αζηξάθηεη από
θαζαξηόηεηα.
 Λέκε όηη θάπνηνο ιάκπεη, όηαλ αζηξάθηεη από
πγεία θαη νκνξθηά.  ηαλ θάηη είλαη ιακπεξό,
ιάκπεη, έρεη δειαδή ιάκςε. ιάκπα, ιακπάδα
♫ ιά-κπσ

ιαόο [ν] νπζηαζηηθό (ιανί)

 Λαόο είλαη όινη νη θάηνηθνη ελόο ηόπνπ.
 Ο πξσζππνπξγόο κίιεζε ζηνλ ειιεληθό ιαό από
ηελ ηειεόξαζε. ♫ ια-όο

ιάξπγγαο [ν] νπζηαζηηθό (ιάξπγγεο)  ιαξύγγη
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ιαξύγγη --------------------------------------------- ιαηξεύσ--

ιαξύγγη [ην] νπζηαζηηθό (ιαξύγγηα)

 Σν ιαξύγγη είλαη ην κέζα κέξνο ηνπ ιαηκνύ ζνπ.
 «Σξαγνπδνύζα ζπλέρεηα θαη πόλεζε ην ιαξύγγη
κνπ» είπε ε Αζελά.
 ηαλ ιεο ζε θάπνηνλ «ζα ζνπ ζηξίςσ ην
ιαξύγγη», ελλνείο πσο ζα ηνλ πλίμεηο.  ιάξπγγαο
♫ ια-ξύγ-γη

ιάζπε [ε] νπζηαζηηθό (ιάζπεο)

 Ζ ιάζπε είλαη ρώκα αλαθαηεκέλν κε λεξό.
 Έβξερε θαη νη δξόκνη ήηαλ γεκάηνη ιάζπε. Ζ
Αζελά γύξηζε κε ιαζπσκέλα πόδηα.
 Λέκε όηη ηα καθαξόληα έρνπλ γίλεη
ιάζπε, όηαλ έρνπλ βξάζεη πεξηζζόηεξν
απ‟ όζν πξέπεη.  ηαλ ηα πόδηα
ζνπ είλαη ιαζπσκέλα, ηα έρεηο
ιαζπώζεη θαη είλαη γεκάηα ιάζπεο. ♫ ιά-ζπε

ιαζπώλσ, ιαζπώλνκαη ξήκα (ιάζπσζα, ζα
ιαζπώζσ)  ιάζπε

ιάζηηρν [ην] νπζηαζηηθό (ιάζηηρα)
 Έλα απηνθίλεην, κία κεραλή ή έλα πνδήιαην
έρνπλ ζηηο ξόδεο ηνπο ιάζηηρα.
 Σν ιάζηηρν ζθίγγεη έλα ξνύρν πάλσ ζνπ.
 «Σν ιάζηηρν ζηε θνύζηα κνπ έρεη ραιάζεη» είπε
ε Αζελά.
 Ζ Αζελά θαη ε Διέλε παίδνπλ ιάζηηρν ζηελ απιή
ηνπ θπξίνπ Μηράιε.  ιαζηηράθη ♫ ιά-ζηη-ρν

ιαηξεύσ, ιαηξεύνκαη ξήκα (ιάηξεςα, ζα
ιαηξέςσ)
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--- ιαραληάδσ ------------------------------------------- ιαρείν
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 ηαλ ιαηξεύεηο θάπνηνλ, ηνλ αγαπάο πνιύ.
 Ο Κώζηαο ιαηξεύεη ηνπο γνλείο ηνπ.
 ηαλ ιαηξεύεηο ηνλ Θεό, πηζηεύεηο θαη
πξνζεύρεζαη ζ‟ απηόλ.  ηαλ έρεηο ιαηξεία γηα
θάπνηνλ, ηνλ ιαηξεύεηο. ♫ ια-ηξεύ-σ
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ιάραλν [ην] νπζηαζηηθό (ιάραλα)

ιαραληάδσ ξήκα (ιαράληαζα, ζα ιαραληάζσ)

 ηαλ ιαραληάδεηο, αλαπλέεηο κε δπζθνιία, επεηδή
έρεηο θνπξαζηεί.  Ο Ίγθιη ιαράληαζε, επεηδή
αλέβεθε ηξέρνληαο ηα ζθαιηά ηνπ ζρνιείνπ.
♫ ια-ρα-ληά-δσ

ιαραληθό [ην] νπζηαζηηθό (ιαραληθά)

 Σα ιαραληθά είλαη θπηά πνπ θπηξώλνπλ ρακειά
ζηε γε. Άιινηε ηα ηξώκε σκά θαη ηα θάλνπκε
κ ζαιάηα θη άιινηε ηα καγεηξεύνπκε. Σν καξνύιη, ε
λ πηπεξηά θαη ην ιάραλν είλαη ιαραληθά.
μ  ιάραλν  δαξδαβαηηθό ♫ ια-ρα-λη-θό
 Σν ιάραλν είλαη έλα ζηξνγγπιό
ιαραληθό κε αλνηρηά πξάζηλα ή κνβ θύιια.
 Ο ζείνο Σάθεο έρεη ιαραλόθεπν. πρλά
θόβεη ιαραλόθπιια θαη θηηάρλεη ιαραλόξπδν θαη
ιαραλνληνικάδεο. Δίλαη ηα αγαπεκέλα ηνπ θαγεηά.
♫ ιά-ρα-λν

ιαρείν [ην] νπζηαζηηθό (ιαρεία)

 Σα ιαρεία είλαη ραξηάθηα κε αξηζκνύο. Αλ ν δηθόο
ζνπ αξηζκόο βγεη πξώηνο, θεξδίδεηο πνιιά ιεθηά.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο αγνξάδεη ζπρλά ιαρεία κε
ηελ ειπίδα πσο ζα θεξδίζεη.  ιαρλόο ♫ ια-ρεί-ν
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ιαρλόο--------------------------------------------------- ιέηδεξ--

ιαρλόο [ν] νπζηαζηηθό (ιαρλνί)

 Λαρλόο είλαη ν αξηζκόο πνπ έρεη πάλσ ηνπ θάζε
ιαρείν.  Ο ηπρεξόο ιαρλόο ηνπ εζληθνύ ιαρείνπ
ηειεηώλεη ζε κεδέλ.  ιαρείν ♫ ια-ρλόο

ιαρηάξα [ε] νπζηαζηηθό (ιαρηάξεο)

 Ο πξίγθηπαο πήξε κε ιαρηάξα ζηελ αγθαιηά ηνπ
ηε Υηνλάηε. Ήζειε πάξα πνιύ λα ηελ αγθαιηάζεη.
 Ζ Αιίθε πεξίκελε κε ιαρηάξα η‟ απνηειέζκαηα
ησλ εμεηάζεσλ. Πεξίκελε κε αλππνκνλεζία.
 Ο θύξηνο Μηράιεο έπαζε κεγάιε ιαρηάξα
ζήκεξα. Κόληεςε λα ηνλ ρηππήζεη απηνθίλεην θαη
ηξόκαμε πνιύ.  ηαλ ιαρηαξάο θάηη, ην ζέιεηο
πνιύ. ηαλ όκσο ιαρηαξάο από θάηη, ηξνκάδεηο.
♫ ια-ρηά-ξα

ιαρηαξώ θαη ιαρηαξάσ ξήκα (ιαρηάξεζα, ζα
ιαρηαξήζσ)  ιαρηάξα

ιεβέληεο [ν], ιεβέληηζζα [ε] νπζηαζηηθό

(ιεβέληεο, ιεβέληηζζεο)
 ηαλ θάπνηνο είλαη ιεβέληεο, είλαη πνιύ
γελλαίνο, ηίκηνο θαη δπλαηόο.  Οη ήξσεο ηνπ 1821
ήηαλ ιεβέληεο πνπ πνιέκεζαλ γηα ηελ παηξίδα
ηνπο.  παιηθάξη  ηαλ θάπνηνο είλαη ιεβέληεο,
έρεη ιεβεληηά. ♫ ιε-βέ-ληεο

ιέγσ ξήκα (είπα, ζα πσ)  ιέσ
ιέηδεξ [ην] νπζηαζηηθό (ιέηδεξ)

 Σν ιέηδεξ είλαη έλα κεράλεκα πνπ ζηέιλεη ιεπηέο
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--- ιείνο----------------------------------------------ιεηηνπξγώ
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αθηίλεο θσηόο. Σν ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θάλνπκε
κία εγρείξηζε, γηα λα θόβνπκε ηα κέηαιια θαη γηα λα
ηππώλνπλ θάπνηα είδε εθηππσηώλ. ♫ ιέη-δεξ

ιείνο, ιεία, ιείν επίζεην (ιείνη, ιείεο, ιεία)
 Σν δέξκα ηνπ κσξνύ ηεο ζείαο Καηεξίλαο είλαη
ιείν, δειαδή όηαλ ην πηάλεηο, είλαη ίζην θαη απαιό.
 ηξαρύο, αλώκαινο ♫ ιεί-νο

ιείπσ ξήκα (έιεηςα, ζα ιείςσ)

 ηαλ ιείπεηο από θάπνπ, δελ είζαη εθεί.  Ζ
Αζελά έιεηπε από ηελ ηάμε γηα ιίγεο κέξεο, γηαηί
ήηαλ άξξσζηε.
 ηαλ θάπνηνο ζνπ ιείπεη, είλαη καθξηά, αιιά ηνλ
κ ρξεηάδεζαη θνληά ζνπ.  Ζ Αζελά δελ είλαη θαιά,
γηαηί ηεο ιείπεη ε Ρνδαιία.
λ  ηαλ ιείπεη έλα θνκκάηη από ηελ ηνύξηα, δελ
μ είλαη νιόθιεξε.
ν  ηαλ ιεο «Απηό κνπ έιεηπε!», ζνπ έρεη ζπκβεί
θάηη πνπ δελ ήζειεο. ♫ ιεί-πσ
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ιεηξί [ην] νπζηαζηηθό (ιεηξηά)

 Σν ιεηξί ηνπ θόθνξα είλαη ην θόθθηλν ινθίν πνπ
έρεη πάλσ ζην θεθάιη ηνπ. ♫ ιεη-ξί

ιεηηνπξγώ ξήκα (ιεηηνύξγεζα, ζα ιεηηνπξγήζσ)
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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ιεθάλε ------------------------------------------------- ιεκόλη - ηαλ θάηη ιεηηνπξγεί, δνπιεύεη ζσζηά.
 «Κάζε θνξά πνπ ην αζαλζέξ δε ιεηηνπξγεί,
αλεβαίλνπκε κε ηα πόδηα. Γπζηπρώο ε ιεηηνπξγία
ηνπ ζηακαηάεη ζπρλά» είπε ε Αζελά.
 ηαλ ηα καγαδηά δε ιεηηνπξγνύλ, είλαη θιεηζηά.
 ηαλ έλαο παπάο ιεηηνπξγεί ζε κία εθθιεζία,
είλαη ππεύζπλνο γηα ηε Θεία Λεηηνπξγία.
 ιεηηνπξγία ♫ ιεη-ηνπξ-γώ

ιεθάλε [ε] νπζηαζηηθό (ιεθάλεο)

 Ζ ιεθάλε είλαη έλα δνρείν από πιαζηηθό ή από
κέηαιιν γηα λα πιέλεηο ηα ξνύρα ζνπ.
 ην κπάλην ππάξρεη ε ιεθάλε ηνπ ληπηήξα θαη ε
ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο.
 Ζ ιεθάλε ζνπ είλαη όια ηα θόθαια ηνπ ζώκαηνο
ζνπ πνπ είλαη θάησ από ηε κέζε θαη ζηεξίδνπλ ηα
πόδηα ζνπ. ♫ ιε-θά-λε  „ην κπάλην‟

ιεθέο [ν] νπζηαζηηθό (ιεθέδεο)

 Ο ιεθέο είλαη ην ζεκάδη πνπ αθήλεη ην
κειάλη από ην ζηηιό ζηε κπινύδα ζνπ.
Λεθέδεο κπνξεί λα γίλνπλ από θαθέ, θξαζί,
ζνθνιάηα, ιάδη ή θάηη άιιν. ♫ ιε-θέο

ιεκνλάδα [ε] νπζηαζηηθό (ιεκνλάδεο)  ιεκόλη
ιεκόλη [ην] νπζηαζηηθό (ιεκόληα)

 Σν ιεκόλη είλαη έλα θίηξηλν θξνύην κε πνιύ μηλή
γεύζε.  Σν θαινθαίξη ν θύξηνο Γηάλλεο
πίλεη θξύν ηζάη κε κία θέηα ιεκόλη.
 Λέκε όηη είζαη θίηξηλνο ζαλ ην ιεκόλη,
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--- ιέμε ------------------------------------------------------- ιέπη
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όηαλ είζαη πνιύ ρισκόο.  Ζ ιεκνλάδα είλαη έλα
αλαςπθηηθό κε δάραξε, ιεκόλη θαη λεξό. Σν δέληξν
πνπ θάλεη ιεκόληα είλαη ε ιεκνληά. ♫ ιε-κό-λη

ιέμε [ε] νπζηαζηηθό (ιέμεηο)

 Ζ ιέμε «θαη» έρεη ηξία γξάκκαηα, ελώ ε ιέμε
«γάηα» ηέζζεξα.
 ηαλ δηεγείζαη κία ηζηνξία ιέμε πξνο ιέμε, ηε
ιεο κε θάζε ιεπηνκέξεηα.
 Λέκε όηη δε βγάδεηο ιέμε από έλα θείκελν, όηαλ
δελ θαηαιαβαίλεηο ηίπνηα. Δπίζεο ιέκε όηη
αθνινπζείο ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο κόδαο, όηαλ
ληύλεζαη πνιύ κνληέξλα.  Σν ιεμηιόγην ζνπ είλαη
όιεο νη ιέμεηο πνπ μέξεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ζηε
γιώζζα ζνπ. ♫ ιέ-με

ιεμηθό [ην] νπζηαζηηθό (ιεμηθά)

 Σν ιεμηθό εμεγεί ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο θαη πώο
γξάθνληαη. Σν βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ
είλαη έλα ιεμηθό.  ιέμε ♫ ιε-μη-θό

ιενπάξδαιε [ε] νπζηαζηηθό (ιενπαξδάιεηο)

 Ζ ιενπάξδαιε είλαη κία κεγάιε
άγξηα γάηα ηεο Αθξηθήο. Ζ
ιενπάξδαιε έρεη θίηξηλν ηξίρσκα
κε καύξεο βνύιεο.  πάλζεξαο ♫ ιε-ν-πάξ-δα-ιε

ιέπη [ην] νπζηαζηηθό (ιέπηα)

 Σα ιέπηα είλαη κηθξέο ζθιεξέο πιάθεο
πνπ πξνζηαηεύνπλ ην δέξκα ησλ ςαξηώλ.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα θαζαξίδεη ηα ιέπηα ησλ
ςαξηώλ πξνηνύ ηα ηεγαλίζεη. ♫ ιέ-πη
14 / 232-233

ιεπίδα --------------------------------------------------- ιέζρε--

ιεπίδα [ε] νπζηαζηηθό (ιεπίδεο)

 Ζ ιεπίδα είλαη ην καθξύ θνθηεξό κέξνο από έλα
καραίξη ή έλα ζπαζί.  «Κώζηα, κε βάδεηο ην
δάρηπιν ζνπ ζηε ιεπίδα ηνπ καραηξηνύ, γηαηί ζα
θνπείο!» θώλαμε ε Διέλε. ♫ ιε-πί-δα

ιεπηό [ην] νπζηαζηηθό (ιεπηά)

 Μία ώξα έρεη εμήληα ιεπηά. Έλα επξώ πόζα
ιεπηά έρεη; ♫ ιε-πηό

ιεπηόο, ιεπηή, ιεπηό επίζεην (ιεπηνί, ιεπηέο,

ιεπηά)
 ηαλ είζαη ιεπηόο, έρεηο αδύλαην ζώκα.
 αδύλαηνο  παρύο, ρνληξόο
 ηαλ θάηη είλαη ιεπηό, δελ έρεη κεγάιν όγθν.
 Ο Κώζηαο έθνςε κία ιεπηή θέηα ηπξί, γηαηί δελ
πεηλνύζε πνιύ.  ςηιόο  παρύο, ρνληξόο
 ηαλ έρεηο ιεπηνύο ηξόπνπο, είζαη επγεληθόο.
♫ ιε-πηόο
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ιέξα [ε] νπζηαζηηθό (ιέξεο) ιεξώλσ
ξ
ιεξώλσ, ιεξώλνκαη ξήκα (ιέξσζα, ζα ιεξώζσ) ζ
 ηαλ ιεξώλεηο θάηη, ην θάλεηο βξόκηθν.  Ο
η
Κώζηαο δε θνξάεη άζπξα ξνύρα, γηαηί ιεξώλνπλ
π
πνιύ εύθνια. ήκεξα όκσο ιέξσζε ηε κπινύδα ηνπ
θ
κε ζνθνιάηα.  βξνκίδσ  Δπηπρώο ε κπινύδα
ηνπ έρεη θαθέ ρξώκα θαη δε θαίλεηαη ε ιέξα πάλσ
ρ
ηεο.  βξνκηά ♫ ιε-ξώ-λσ
ς
σ
ιέζρε [ε] νπζηαζηηθό (ιέζρεο)
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--- ιεπθνπιάζηεο ------------------------------------- ιεθηά
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 Ζ ιέζρε είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ πνπ
ζπλαληηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν ζπρλά, επεηδή
έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέξνληα.  Ο Ίγθιη θαη ν
Κώζηαο πεγαίλνπλ ζηελ ίδηα ιέζρε πνδνζθαίξνπ.
 ηε θνηηεηηθή ιέζρε ηξώλε νη θνηηεηέο. ♫ ιέ-ζρε
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ιεύθσκα [ην] νπζηαζηηθό (ιεπθώκαηα)

ιεπθνπιάζηεο [ν] νπζηαζηηθό (ιεπθνπιάζηεο)

 Με ηνλ ιεπθνπιάζηε ζθεπάδεηο έλα θόςηκν ή κία
πιεγή γηα λα ηα θξαηήζεηο θαζαξά.  ραλδαπιάζη
♫ ιεπ-θν-πιά-ζηεο
- Λέκε θαη ην ιεπθνπιάζη.

ιεπθόο, ιεπθή, ιεπθό επίζεην (ιεπθνί, ιεπθέο,

ιεπθά)
 ηαλ θάηη είλαη ιεπθό, είλαη άζπξν.
κ
 Σν δέξκα ηεο Υηνλάηεο είλαη ιεπθό ζαλ ρηόλη.
λ  Σα ιεπθά είδε είλαη θεληήκαηα, ζεληόληα θαη
μ πεηζέηεο.  άζπξνο  καύξνο ♫ ιεπ-θόο

 Σν ιεύθσκα είλαη έλα ηεηξάδην κε ζθέςεηο δηθέο
ζνπ θαη ησλ θίισλ ζνπ.  Ζ Αζελά έγξαςε έλα
ζηηράθη γηα ηελ αγάπε ζην ιεύθσκα ηεο Διέλεο.
Ο ζείνο Σάθεο ράξηζε ζηε γπλαίθα ηνπ έλα ιεύθσκα
ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Έλα βηβιίν κε
θσηνγξαθίεο από ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.
♫ ιεύ-θσ-κα

ιεθηά [ηα] νπζηαζηηθό

 Λεθηά είλαη ηα θέξκαηα θαη ηα ραξηνλνκίζκαηα
πνπ πιεξώλεηο γηα λ‟ αγνξάζεηο θάηη.  Αλ έρεηο
πνιιά ιεθηά, είζαη πινύζηνο.  ρξήκαηα ♫ ιε-θηά
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ιέσ---------------------------------------------------- ιεζηεύσ--

α
β
 ηαλ ιεο θάηη, κηιάο.  Αλ μεθηλήζεη ν Κώζηαο
λα ιέεη, δελ ηνλ ζηακαηάεη θαλείο.
γ
 «Με ιέλε Αζελά, ην δηθό ζνπ όλνκα πνην είλαη»;
δ
 -Ση ζα πεη ε ιέμε ζειήλε, Αζελά; -εκαίλεη
ε
θεγγάξη.
 «Ση ζα έιεγεο λα πεγαίλακε ζηε ζάιαζζα, Κώζηα; δ
Θα ζνπ θαηλόηαλ σξαία;» ηνλ ξώηεζε ν Νίθνο.
ε
 «Πεο καο έλα ηξαγνύδη από ηνλ ηόπν ζνπ, Ίγθιη!»
ζ
θώλαμαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ.
η
 ηαλ ιεο ην κάζεκα απέμσ, δελ θνηηάο θαζόινπ
ζην βηβιίν.  Σα ιόγηα ζνπ είλαη νη θνπβέληεο πνπ
θ
ιεο. ηαλ βγάδεηο ιόγν, θάλεηο κία νκηιία. Λέκε όηη
ι

ιέσ θαη ιέγσ, ιέγνκαη ξήκα (είπα, ζα πσ)

θξαηάο ηνλ ιόγν ζνπ, όηαλ θξαηάο ηελ ππόζρεζή
ζνπ. ♫ ιέ-σ

κ
λ
ιεσθνξείν [ην] νπζηαζηηθό (ιεσθνξεία)
μ
 Σν ιεσθνξείν είλαη έλα κεγάιν απηνθίλεην πνπ
ν
κεηαθέξεη πνιινύο επηβάηεο.  Σν ζρνιηθό
ιεσθνξείν κεηαθέξεη θάζε κέξα ηνλ Νίθν ζην
π
ζρνιείν.  ιεσθόξνο ♫ ιε-σ-θν-ξεί-ν  „ε πόιε‟
ξ
ζ
ιεσθόξνο [ε] νπζηαζηηθό (ιεσθόξνη)
 Ζ ιεσθόξνο είλαη έλαο θαξδύο θαη κεγάινο
η
δξόκνο κέζα ζηελ πόιε.  ιεσθνξείν
π
♫ ιε-σ-θό-ξνο
θ
ιεζηεύσ ξήκα (ιήζηεςα, ζα ιεζηέςσ)  ιεζηήο ρ
ς
Ξέξεηο άιια ζειπθά νπζηαζηηθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε
σ
-νο; …………………………………………………………
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--- ιεζηήο -------------------------------------------------- ιίγνο
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ιεζηήο [ν] νπζηαζηηθό (ιεζηέο)

 Ο ιεζηήο θιέβεη ρξήκαηα ή άιια αληηθείκελα θαη
ηα θάλεη δηθά ηνπ.  «Οη ιεζηέο επηηέζεθαλ ζηελ
ηξάπεδα κέξα κεζεκέξη» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηελ
θπξία Μαξγαξίηα.  θιέθηεο  ηαλ θάπνηνο
ιεζηεύεη κία ηξάπεδα, θιέβεη ηα ρξήκαηα ηεο
ηξάπεδαο. ♫ ιε-ζηήο

ιήγσ ξήκα (έιεμα, ζα ιήμσ)

 ηαλ θάηη ιήγεη, θηάλεη ζ‟ έλα ηέινο ή ζηακαηά.
 Ο αγώλαο έιεμε ηζόπαινο 0-0. Ο δηαηηεηήο είρε
ζθπξίμεη ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνύ.  ηειεηώλσ
 αξρίδσ  Σα γηανύξηηα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο,
δειαδή δελ ηξώγνληαη κεηά από ηελ εκεξνκελία
κ απηή. ♫ ιή-γσ
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ιηαθάδα [ε] νπζηαζηηθό (ιηαθάδεο)

 ηαλ έρεη ιηαθάδα, ε κέξα είλαη ειηόινπζηε.
♫ ιηα-θά-δα

ιηβάδη [ην] νπζηαζηηθό (ιηβάδηα)

 Σν ιηβάδη είλαη έλα ρσξάθη κε ρόξηα θαη
ινπινύδηα. ηα ιηβάδηα βόζθνπλ αγειάδεο θαη
πξόβαηα. ♫ ιη-βά-δη

ιηγάθη επίξξεκα  ιίγνο
ιίγνο, ιίγε, ιίγν επίζεην (ιίγνη, ιίγεο, ιίγα)

 ηαλ θάηη είλαη ιίγν, είλαη κηθξό ζηνλ αξηζκό ή
ηελ πνζόηεηα.  «Να βάιεηο ιίγε δάραξε ζηνλ
θαθέ, Μαξγαξίηα» είπε ν θύξηνο Αιέθνο.
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ιηγνζηεύσ ---------------------------------------------- ιίκλε--

α
β
γ
δ
ε
ιηγνζηεύσ ξήκα (ιηγόζηεςα, ζα ιηγνζηέςσ)
δ
 ιίγνο
ε
ιηγόηεξνο, ιηγόηεξε, ιηγόηεξν επίζεην (ιηγόηεξνη, ζ
ιηγόηεξεο, ιηγόηεξα)  ιίγνο
η
ιηγλόο, ιηγλή, ιηγλό επίζεην (ιηγλνί, ιηγλέο, ιηγλά) θ
 ηαλ είζαη ιηγλόο, είζαη πνιύ αδύλαηνο.
ι
 πνιύο  «ε ιίγν ζ‟ αξρίζνπλ θαη νη
θαινθαηξηλέο δηαθνπέο» ζθέθηεθε ν ζείνο Αιέθνο.
«Πξέπεη λα ιηγνζηέςσ ην θαγεηό θαη λα ηξώσ
ιηγόηεξε δάραξε. κσο πεηλάσ, ζα ήζεια ιηγάθη
ςσκί αθόκε». ♫ ιί-γνο

 Ο Πηλόθην είλαη έλα μύιηλν αλζξσπάθη κε ιηγλά
πνδαξάθηα θαη κεγάιε κύηε.  ρνληξόο ♫ ιη-γλόο
 „αληίζεηα‟

ιίκα [ε] νπζηαζηηθό (ιίκεο)

 Με ηε ιίκα ηξίβεηο ηα λύρηα ζνπ γηα λα ηα θάλεηο
πην θνληά θαη ιεία.  Σα ιηκάξεηο. ♫ ιί-κα

ιηκάλη [ην] νπζηαζηηθό (ιηκάληα)

 ην ιηκάλη αξάδνπλ ηα πινία γηα λα
κελ θηλδπλεύνπλ από ηα θύκαηα θαη
ηελ θαθνθαηξία. Ληκάλη ιέκε θαη κία
πόιε πνπ έρεη ιηκάλη.  Ο Πεηξαηάο είλαη ην
κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Διιάδαο. ♫ ιη-κά-λη

ιηκάξσ ξήκα (ιίκαξα, ζα ιηκάξσ)  ιίκα
ιίκλε [ε] νπζηαζηηθό (ιίκλεο)
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--- ιηνληάξη ------------------------------------------------ιίπνο
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 Ζ ιίκλε είλαη έλαο ηόπνο γεκάηνο γιπθό λεξό
πνπ δελ ελώλεηαη κε ηε ζάιαζζα.
 Σν αζρεκόπαπν δνύζε ζε κία
ιίκλε αλάκεζα ζε θαιάκηα.
 Ζ ιηκλνζάιαζζα είλαη κία ιίκλε κε αικπξό λεξό
θαη βξίζθεηαη θνληά ζηε ζάιαζζα. ♫ ιί-κλε
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ιηπαξόο, ιηπαξή, ιηπαξό επίζεην (ιηπαξνί,

ιηνληάξη [ην], ιηνληαξίλα [ε] νπζηαζηηθό

(ιηνληάξηα, ιηνληαξίλεο)
 Σν ιηνληάξη είλαη έλα άγξην θαη δπλαηό δών. Έρεη
πινύζηα ραίηε θαη θνπλησηή νπξά. ηαλ ην
ιηνληάξη θσλάδεη, βξπράηαη.
 ηαλ πνιεκάο ζαλ ιηνληάξη, είζαη πνιύ γελλαίνο.
♫ ιην-ληά-ξη  „ηα δώα‟
κ - Λέκε θαη ν ιέσλ, ε ιέαηλα.
ιηπαξέο, ιηπαξά)  ιίπνο

ιηπνζπκώ ξήκα (ιηπνζύκεζα, ζα ιηπνζπκήζσ)

 ηαλ ιηπνζπκάο, ράλεηο ηηο αηζζήζεηο ζνπ γηα
ιίγν.  Ζ Αιίθε δελ έθαγε ηίπνηα όιε ηε κέξα θαη
θόληεςε λα ιηπνζπκήζεη από ηελ πείλα.
 ιηγνζπκώ  ηαλ ζνπ έξρεηαη ιηπνζπκία, είζαη
έηνηκνο λα ιηπνζπκήζεηο. ♫ ιη-πν-ζπ-κώ

ιίπνο [ην] νπζηαζηηθό (ιίπε)

 Σν ιίπνο είλαη ην παρύ άζπξν κέξνο ηνπ θξέαηνο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ηξώεη θξέαο ρσξίο ιίπνο,
- Γελ είκαη ζάιαζζα, αιιά έρσ λεξό. Ση είκαη;
………………………………………………………………
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ιίζηα ----------------------------------------------------- ιηώλσ-επεηδή δε ζέιεη λα παρύλεη.
 Λίπνο είλαη θαη ην ιάδη θαη ην βνύηπξν πνπ
ρξεζηκνπνηείο γηα λα καγεηξέςεηο.  «Ν‟
απνθεύγεηο ηα ιίπε ζην θαγεηό Αιέθν» είπε ε
θπξία Μαξγαξίηα. «Να θόςεηο ην πνιύ βνύηπξν»
 «Σα ιηπαξά θαγεηά λα ηα‟ απνθεύγεηο». ♫ ιί-πνο

ιίζηα [ε] νπζηαζηηθό (ιίζηεο)

 ηαλ θάλεηο κία ιίζηα, γξάθεηο ιέμεηο ή νλόκαηα
ην έλα θάησ από ην άιιν.  ηαλ ε θπξία
Μαξγαξίηα πεγαίλεη ζηελ αγνξά, θξαηάεη πάληα κία
ιίζηα κε ηα ςώληα πνπ πξέπεη λα θάλεη.
 θαηάινγνο ♫ ιί-ζηα

ιίηξν [ην] νπζηαζηηθό (ιίηξα)
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λ
μ
ν
ιηρνύδεο [ν], ιηρνύδα [ε] νπζηαζηηθό
π
(ιηρνύδεδεο, ιηρνύδεο)
 ηαλ είζαη ιηρνύδεο, ζνπ αξέζεη πνιύ λα ηξσο
ξ
λόζηηκα θαγεηά θαη γιπθά.  ιαίκαξγνο
ζ
 Οη ιηρνπδηέο είλαη λόζηηκα γιπθά θαη θαγεηά.
η
♫ ιη-ρνύ-δεο
π
ιηρνπδηά [ε] νπζηαζηηθό (ιηρνπδηέο)  ιηρνύδεο
θ
ρ
ιηώλσ ξήκα (έιησζα, ζα ιηώζσ)
 ηαλ θάηη ιηώλεη, γίλεηαη πγξό επεηδή δεζηαίλεηαη. ς
ηαλ ιηώλεηο θάηη, ην θάλεηο πγξό.  «Φάε ην
σ
παγσηό ζνπ λα κε ιηώζεη» είπε ν ζείνο Σάθεο
 Με ην ιίηξν κεηξάκε όια ηα πγξά.  Ο Κώζηαο
αγόξαζε από ην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε έλα
ιίηξν γάια. ♫ ιί-ηξν
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--- ινγαξηάδσ ----------------------------------------- ινγηθόο
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ζηνλ Κώζηα.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα έιησζε κεξηθέο
παηάηεο κε ην πηξνύλη θη έθηηαμε πνπξέ.
«Μκκκ!» είπε ε Αζελά «κπξίδεη ππέξνρα!».
 Ζ Αιίθε πεξπάηεζε ηόζν πνιύ, πνπ ηα
παπνύηζηα ηεο έιησζαλ από ην πνιύ πεξπάηεκα,
δειαδή ράιαζαλ.  ιηώζηκν ♫ ιηώ-λσ

ινγαξηάδσ ξήκα (ινγάξηαζα, ζα ινγαξηάζσ)

 ηαλ ινγαξηάδεηο, κεηξάο. Κάλεηο πξάμεηο ηεο
αξηζκεηηθήο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο άξρηζε λα
ινγαξηάδεη πόζν ζα θνζηίζνπλ νη θαινθαηξηλέο
δηαθνπέο.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά ινγαξηάδνπλ λα κείλνπλ
ιίγεο κέξεο αθόκα ζηνλ ζείν Αιέθν. θέθηνληαη λα
κείλνπλ ιίγν αθόκα.
 «Γελ είκαη πηα ηόζν κηθξή θαη ζέισ λα κε
παίξλεηο ζνβαξά θαη λα ινγαξηάδεηο ηε γλώκε κνπ»
είπε ε Αιίθε ζηε κακά ηεο.  ππνινγίδσ
 Κάζε κήλα πξέπεη λα πιεξώλνπκε ηνλ
ινγαξηαζκό ηνπ ηειεθώλνπ. ♫ ιν-γα-ξηά-δσ

ινγαξηαζκόο [ν] νπζηαζηηθό (ινγαξηαζκνί)
 ινγαξηάδσ

ιόγηα [ηα] νπζηαζηηθό  ιέσ
ινγηθόο, ινγηθή, ινγηθό επίζεην (ινγηθνί, ινγηθέο,
ινγηθά)
 ηαλ είζαη ινγηθόο, ζθέθηεζαη πξνζεθηηθά θαη
θάλεηο ην ζσζηό.
 «Οη πξάμεηο καο πξέπεη λα είλαη ινγηθέο θαη δελ
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ιόγνο ------------------------------------------------------ ιόην-πξέπεη λα θάλνπκε αλνεζίεο» είπε ε δαζθάια ζηελ
Διέλε θαη ηελ Αζελά. Οη πξάμεηο καο πξέπεη λα
γίλνληαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν.  ζπλεηόο
 παξάινγνο, επηπόιαηνο  «Ση αλνεζίεο είλαη
απηέο, Νίθν; Έρεηο ράζεη ηα ινγηθά ζνπ; Έρεηο
ηξειαζεί; Γελ έρεηο ινγηθή;» είπε ε Αζελά.
♫ ιν-γη-θόο

ιόγνο [ν] νπζηαζηηθό (ιόγνη)  ιέσ
ινγνηερλία [ε] νπζηαζηηθό (ινγνηερλίεο)
 Σα πνηήκαηα, ηα παξακύζηα, ηα δηεγήκαηα θαη ηα
ζεαηξηθά έξγα είλαη κέξνο ηεο ινγνηερλίαο ελόο
ιανύ ή κίαο επνρήο. Λνγνηερλία ιέκε όια ηα έξγα
πνπ γξάθνπλ νη ζπγγξαθείο.  Ο Δπγέληνο
Σξηβηδάο είλαη έλαο ινγνηέρλεο πνπ γξάθεη
παξακύζηα γηα παηδηά. ♫ ιν-γν-ηε-ρλί-α

ινμόο, ινμή, ινμό επίζεην (ινμνί, ινμέο, ινμά)

 ηαλ θάηη είλαη ινμό, δελ είλαη ίζην.  Ζ Αζελά
θόξεζε έλα θόξεκα κε ινμά καλίθηα.
 ηαλ ξίρλεηο έλα ινμό βιέκκα ζε θάπνηνλ, ηνλ
θνηηάο ζπκσκέλα ή κε θαθή δηάζεζε.
 ηαλ θάπνηνο είλαη ινμόο, έρεη ράζεη
ηα ινγηθά ηνπ.  ηξειόο ♫ ιν-μόο

ιόην [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ιόην είλαη έλα ηπρεξό παηρλίδη κε αξηζκνύο.
Αλ θιεξσζνύλ, δειαδή δηαιερηνύλ θαηά ηύρε, νη
αξηζκνί πνπ έρεηο επηιέμεη, θεξδίδεηο πνιιά
ρξήκαηα. ♫ ιό-ην
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--- ινύδσ --------------------------------------------- ινπθνύκη
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ινύδσ, ινύδνκαη ξήκα (έινπζα, ζα ινύζσ)

 ηαλ ινύδεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο κπάλην. ηαλ
ινύδεζαη ή ινύδεηο ηα καιιηά ζνπ, πιέλεηο
ηα καιιηά ζνπ κε ζακπνπάλ θαη ηα
μεπιέλεηο κε λεξό.
 Ζ Αζελά έβιεπε έλα άζρεκν όλεηξν θαη
μύπλεζε ινπζκέλε ζηνλ ηδξώηα. Ήηαλ κνύζθεκα.
 ηαλ ζην θνκκσηήξην δεηάο ινύζηκν, δεηάο λα
ζνπ ινύζνπλ ηα καιιηά. ♫ ινύ-δσ

ινπθάληθν [ην] νπζηαζηηθό (ινπθάληθα)

 Σν ινπθάληθν είλαη έλα αιιαληηθά πνπ έρεη ζρήκα
θπιίλδξνπ. Δίλαη θηηαγκέλν από θνκκέλν θξέαο θαη
κπαραξηθά, θαη ζπλήζσο ην ηξώκε δεζηό.
κ ♫ ινπ-θά-λη-θν
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ινπθέην [ην] νπζηαζηηθό (ινπθέηα)

 Σν ινπθέην είλαη κία θιεηδαξηά πνπ ηε βάδνπκε
ζε πόξηεο, ζπξηάξηα, ληνπιάπηα ή ζάθνπο.
Σν ινπθέην είλαη ζπλήζσο κηθξό θαη
κεηαθηλείηαη εύθνια.  Κιεηδαξηά
 ηαλ έλα καγαδί βάδεη ινπθέην, θιείλεη
γηα πάληα. ♫ ινπ-θέ-ην

ινπθνπκάο [ν] νπζηαζηηθό (ινπθνπκάδεο)
 Ο ινπθνπκάο είλαη έλα γιπθό θηηαγκέλν από
δπκάξη πνπ ην έρνπκε ηεγαλίζεη ζην ιάδη θαη ην
έρνπκε θαιύςεη κε κέιη. ♫ ινπ-θνπ-κάο

ινπθνύκη [ην] νπζηαζηηθό (ινπθνύκηα)

 Σν ινπθνύκη είλαη έλα γιπθό από ζηξόπη θαη
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ινπινύδη ------------------------------------------------ ινπξί--

α
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δ
ινπινύδη [ην] νπζηαζηηθό (ινπινύδηα)
ε
 Λνπινύδη είλαη ην κέξνο ηνπ θπηνύ πνπ έρεη
όκνξθα θαη ιακπεξά ρξώκαηα θαη κνζρνβνιάεη. Σν ζ
ηξηαληάθπιιν θαη ε καξγαξίηα είλαη ινπινύδηα.
η
 άλζνο  Έλα ινπινπδέλην ζηεθάλη είλαη
θ
θηηαγκέλν από ινπινύδηα. Μία ινπινπδάηε θνύζηα
ι
έρεη ζρέδηα κε ινπινύδηα.
δάραξε ζε ζρήκα θύβνπ. Έρεη δηάθνξα ρξώκαηα.
 ηαλ έλα θαγεηό γίλεηαη ινπθνύκη, γίλεηαη
λόζηηκν θαη ηξπθεξό. ηαλ θάηη ζνπ έξρεηαη
ινπθνύκη, ζε βνιεύεη πνιύ.  Σεο Ρνδαιίαο ηεο
ήξζαλ ινπθνύκη ηα θόθαια ςαξηώλ από ην
κεζεκεξηαλό θαγεηό. ♫ ινπ-θνύ-κη

♫ ινπ-ινύ-δη  „ηα ινπινύδηα‟

ινύλα παξθ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ινύλα παξθ είλαη έλα κεγάιν αλνηρηό κέξνο,
θξαγκέλν γύξσ γύξσ πνπ έρεη πνιιά κεραληθά
παηρλίδηα θαη ζεάκαηα.  ηαλ πεγαίλνπλ ζην
ινύλα παξθ, ν Ίγθιη θαη ν Νίθνο αλεβαίλνπλ ζηα
ζπγθξνπόκελα απηνθηλεηάθηα. ♫ ινύ-λα παξθ

ινπξί [ην] νπζηαζηηθό (ινπξηά)

 Με ινπξί δέλνπκε ή θξαηάκε θη έλαλ ζθύιν.
Λνπξί έρνπλ θαη νη ηζάληεο. Λνπξί ιέκε
θαη ηε δώλε πνπ θνξνύλ νη άληξεο
ζην παληειόλη ηνπο.
 δώλε ♫ ινπ-ξί
- Σν ινθίν ηνπ θόθνξα ηη ρξώκα έρεη
………………………………………………………………
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--- ινπξίδα ---------------------------------------------- ιπγίδσ
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ινπξίδα θαη ισξίδα [ε] νπζηαζηηθό (ινπξίδεο θαη

ισξίδεο)
 Ζ ινπξίδα είλαη έλα καθξύ θαη ζηελό θνκκάηη
ύθαζκα, ραξηί ή άιιν πιηθό.  Ζ Υηνλάηε έθνςε ην
ζεληόλη ζε ινπξίδεο θη έθηηαμε έλα ζθνηλί γηα
λα ην ζθάζεη από ην παιάηη.
 Έλαο κεγάινο δξόκνο έρεη πνιιέο ισξίδεο
θπθινθνξίαο γηα ηα απηνθίλεηα. ♫ ισ-ξί-δα
- Γε ιέκε ινπξίδα θπθινθνξίαο αιιά ισξίδα
θπθινθνξίαο.

ινπηξό [ην] νπζηαζηηθό (ινπηξά)

 Σν ινπηξό είλαη ην κέξνο όπνπ πιέλεηο ην ζώκα
ζνπ.  κπάλην
κ  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε πήγε θέηνο ζηα ινπηξά
λ ηεο Αηδεςνύ γηα ηα πόδηα ηεο πνπ πνλνύζαλ. Δίρε
αθνύζεη όηη ην λεξό ηνπο θάλεη θαιό. ♫ ινπ-ηξό
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ινθίν [ην] νπζηαζηηθό (ινθία)

 Σν ινθίν είλαη κία θνύληα από θηεξά
ζην θεθάιη ησλ πνπιηώλ.
 Λνθίν είλαη θαη ε θνύληα πνπ έρνπλ
ηα θαπέια ησλ ζηξαηησηηθώλ. ♫ ιν-θί-ν

ιόθνο [ν] νπζηαζηηθό (ιόθνη)

 Ο ιόθνο είλαη έλα κηθξό βνπλό κε ζηξνγγπιή
θνξπθή.  Από ηνλ ιόθν ηνπ Λπθαβεηηνύ βιέπεηο
όιε ηελ Αζήλα. ♫ ιό-θνο

ιπγίδσ ξήκα (ιύγηζα, ζα ιπγίζσ)

 ηαλ ιπγίδεηο θάηη, ην πηέδεηο κε δύλακε
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ιύθεην ---------------------------------------------------- ιύλσ-ρσξίο λα ην ζπάζεηο θαη ηνπ δίλεηο
θακπύιν ζρήκα. ηαλ θάηη ιπγίδεη, παύεη
λα είλαη ίζην θαη παίξλεη θακπύιν ζρήκα.
 ην έξγν πνπ έβιεπε ε Αζελά, ν γίγαληαο
πξνζπάζεζε λα ιπγίζεη ην δέληξν κε ην έλα ηνπ
ρέξη. Σν δέληξν ιύγηζε από ηε δύλακή ηνπ. Ήηαλ
πνιύ δπλαηόο. ♫ ιπ-γί-δσ

ιύθεην [ην] νπζηαζηηθό (ιύθεηα)

 ηαλ πεγαίλεηο ζην ιύθεην, πεγαίλεηο ζην
ζρνιείν γηα παηδηά από 16 κέρξη θαη 18 ρξνλώλ. Σν
ιύθεην είλαη κεηά ην γπκλάζην θαη πξηλ ην
παλεπηζηήκην. Λύθεην είλαη θαη ην θηίξην όπνπ
θάλνπλ κάζεκα ηα παηδηά 16 κέρξη θαη 18 ρξνλώλ.
♫ ιύ-θεη-ν

ιύθνο [ν], ιύθαηλα [ε] νπζηαζηηθό (ιύθνη,

ιύθαηλεο)
 Ο ιύθνο είλαη έλα άγξην δών πνπ κνηάδεη κε
κεγάιν γθξη ζθπιί. Οη ιύθνη δνπλ πνιινί καδί, ζε
αγέιεο.  Ο θαθόο ιύθνο ληύζεθε γηαγηά γηα λα
μεγειάζεη ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα.
 ηαλ πεηλάο ζαλ ιύθνο, πεηλάο πνιύ.
 ιπθόζθπιν ♫ ιύ-θνο  „ηα δώα‟

ιύλσ, ιύλνκαη ξήκα (έιπζα, ζα ιύζσ)
 ηαλ ιύλεηο θάηη, μεζθίγγεηο ην δέζηκν ηνπ.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο έιπζε ηε γξαβάηα ηνπ γηα λα
κελ ηνλ ζθίγγεη ζηνλ ιαηκό.  δέλσ
 ηαλ ιύλεηο έλα δών, ην αθήλεηο λα ηξέμεη
ειεύζεξν.  δέλσ
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--- ιππάκαη ----------------------------------------------- ιύζζα
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 ηαλ ιύλεηο έλα πξόβιεκα ή έλα αίληγκα,
βξίζθεηο απάληεζε ζ‟ απηό.  Ο Ίγθιη ιύλεη ηηο
πην δύζθνιεο αζθήζεηο ζηελ αξηζκεηηθή, όκσο ζηα
ζηαπξόιεμα δύζθνια βξίζθεη ηε ιύζε.  Με ιπηά
θνξδόληα, κπνξείο εύθνια λα πέζεηο. ♫ ιύ-λσ

ιππάκαη ξήκα (ιππήζεθα, ζα ιππεζώ)

 ηαλ ιππάζαη, ληώζεηο ζηελαρώξηα γηα θάηη.
 ηαλ ράζεθε ε Ρνδαιία, ε Αζήλα ιππήζεθε
πνιύ.
 ηαλ ιππάζαη θάπνηνλ, ληώζεηο ζπκπόληα γη‟
απηόλ.  ηαλ ληώζεηο ιύπε, ληώζεηο ζηελνρώξηα,
είζαη δειαδή ιππεκέλνο. ♫ ιπ-πά-καη

ιύπε [ε] νπζηαζηηθό (ιύπεο)  ιππάκαη
ιππεκέλνο, ιππεκέλε, ιππεκέλν κεηνρή

(ιππεκέλνη, ιππεκέλεο, ιππεκέλα)  ιππάκαη

ιύζε [ε] νπζηαζηηθό (ιύζεηο)  ιύλσ
ιύζζα [ε] νπζηαζηηθό (ιύζζεο)

 Ζ ιύζζα είλαη κία αξξώζηηα πνπ θάλεη ηα δώα λα
ηξειαίλνληαη θαη λα γίλνληαη ιπζζαζκέλα.
 Ο θύξηνο Μηράιεο έθαλε ζηνλ ζθύιν ηνπ εκβόιην
γηα λα κελ θνιιήζεη ιύζζα.
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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ιύθεην ---------------------------------------------------- ιύλσ--
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ιύηξα [ηα] νπζηαζηηθό
ζ
 ηαλ πιεξώλεηο ιύηξα ζε θάπνηνλ, ηνπ δίλεηο
ρξήκαηα γηα λ‟ αθήζεη ειεύζεξν έλα αγαπεκέλν ζνπ η
πξόζσπν πνπ ην έρεη αξπάμεη κε ηε βία θαη ην
θ
θξαηάεη θπιαθηζκέλν. ♫ ιύ-ηξα
ι
 Ο ιύθνο ρηππνύζε κε ιύζζα ηελ πόξηα γηα λ‟
αλνίμνπλ ηα ηξία γνπξνπλάθηα. Υηππνύζε ηελ πόξηα
δπλαηά, κε καλία.
 Λέκε όηη έλα θαγεηό είλαη ιύζζα, όηαλ είλαη πνιύ
αικπξό.  Ζ Αζελά ιύζζαμε λ‟ αγνξάζεη θόθθηλν
παιηό. Σν ήζειε πάξα πνιύ. ιπζζαζκέλνο
♫ ιύζ-ζα

ιπρλάξη [ην] νπζηαζηηθό (ιπρλάξηα)

 Σν ιπρλάξη είλαη έλα κηθξό ξερό δνρείν κε
ρεξνύιη. Έρεη έλα θηηίιη πνπ θαίεη κέζα ζε ιάδη ή
πεηξέιαην γηα λα θσηίδεη όηαλ είλαη ζθνηεηλά.
 Ο Αιαληίλ έηξηςε ην ιπρλάξη ηνπ θαη βγήθε από
κέζα έλα Σδίλη.
♫ ιπ-ρλά-ξη
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--- καγαδάηνξαο -------------------------------- καγεηξεύσ
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Μκ
καγαδάηνξαο [ν] νπζηαζηηθό (καγαδάηνξεο)
 καγαδί

καγαδί [ην] νπζηαζηηθό (καγαδηά)

 Σν καγαδί είλαη έλα θιεηζηό κέξνο όπνπ κπνξείο
λ‟ αγνξάζεηο δηάθνξα εκπνξεύκαηα.  Σν καγαδί
ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε είλαη έλα κίλη κάξθεη.
 θαηάζηεκα  Ο θύξηνο Γεκήηξεο είλαη ν
ηδηνθηήηεο ηνπ καγαδηνύ, δειαδή ν καγαδάηνξαο.
♫ κα-γα-δί

καγεία [ε] νπζηαζηηθό (καγείεο)  κάγνο
κάγεηξαο [ν], καγείξηζζα [ε] νπζηαζηηθό
(κάγεηξεο, καγείξηζζεο)  καγεηξεύσ

καγείξεκα [ην] νπζηαζηηθό (καγεηξέκαηα)
 καγεηξεύσ

καγεηξεύσ, καγεηξεύνκαη ξήκα (καγείξεςα, ζα

καγεηξέςσ)
 ηαλ καγεηξεύεηο, θηηάρλεηο θαγεηό.
 Κάζε Κπξηαθή ε θπξία Μαξγαξίηα
καγεηξεύεη θξέαο ή ςάξη.
 Λέκε όηη καγεηξεύεηο θάηη πίζσ από ηελ πιάηε
ησλ άιισλ, όηαλ εηνηκάδεηο θάηη ζηα θξπθά.
 Ζ δνπιεηά ηνπ κάγεηξα θαη ηεο καγείξηζζαο είλαη
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καγεύσ ------------------------------------------- καγηνλέδα-λα καγεηξεύνπλ, λ‟ αζρνινύληαη κε ην καγείξεκα.
♫ κα-γεη-ξεύ-σ

καγεύσ ξήκα (κάγεςα, ζα καγέςσ)

 ηαλ καγεύεηο θάπνηνλ, ηνπ θάλεηο κάγηα,
δειαδή πξάγκαηα απίζηεπηα θαη απίζαλα λα
ζπκβνύλ.  Ζ Κίξθε κάγεςε ηνπο ζπληξόθνπο
ηνπ Οδπζζέα θαη ηνπο κεηακόξθσζε ζε γνπξνύληα.
 Ζ Αζελά κάγεςε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο κε
ηηο ππέξνρεο δσγξαθηέο ηεο. Σνπο γνήηεπζε θαη
ηνπο εληππσζίαζε.  κάγηα, κάγνο, κάγηζζα
♫ κα-γεύ-σ

κάγηα [ηα] νπζηαζηηθό  καγεύσ
καγηθόο, καγηθή, καγηθό επίζεην (καγηθνί,
καγηθέο, καγηθά)  κάγνο

καγηό [ην] νπζηαζηηθό

 Μαγηό ιέκε ην ξνύρν πνπ θνξάκε όηαλ πάκε λα
θνιπκπήζνπκε. Σν γπλαηθείν καγηό
είλαη κπηθίλη ή νιόζσκν. ♫ κα-γηό
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ
εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

καγηνλέδα [ε] νπζηαζηηθό (καγηνλέδεο)

 Ζ καγηνλέδα είλαη κία περηή θαη θξύα ζάιηζα
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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--- κάγθαο -------------------------------------------------κάγνο
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πνπ θηηάρλεηαη κε θξόθν απγώλ θαη ιάδη. Σε
ζεξβίξνπκε καδί κε θξέαο ή ςάξη ή ηε βάδνπκε ζηηο
ζαιάηεο. ♫ κα-γην-λέ-δα
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 Ζ καγθνύξα είλαη έλα κεγάιν ρνληξό μύιηλν
κπαζηνύλη.  Ο θύξηνο Μηράιεο θνβέξηδε κε
ηε καγθνύξα ηνπ ηνλ ζθύιν πνπ είρε ζηξηκώμεη
ηα θνπηαβάθηα ζηε γσλία. ♫ κα-γθνύ-ξα

κάγθαο [ν] νπζηαζηηθό (κάγθεο)

 Μάγθα ιέκε απηόλ πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα
είλαη πνιύ ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή πνπ δείρλεη
ζπλέρεηα ηε δύλακή ηνπ. ηαλ θάπνηνο θάλεη ηνλ
κάγθα, ζπκπεξηθέξεηαη πξνθιεηηθά θη επηζεηηθά.
 Μάγθα ιέκε θη απηόλ πνπ είλαη πνιύ ηθαλόο ζε
ό,ηη θάλεη.  «Αλ είζαη κάγθαο, ιύζε απηή ηε
δύζθνιε άζθεζε!» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ
Κώζηα.  Μαγθηά ιέκε απηό πνπ θάλεη ή ιέεη ν
κάγθαο. ♫ κά-γθαο

καγθνύξα [ε] νπζηαζηηθό (καγθνύξεο)

καγλήηεο [ν] νπζηαζηηθό (καγλήηεο)

 Ο καγλήηεο είλαη έλα κέηαιιν πνπ
ηξαβάεη ηα ζηδεξέληα αληηθείκελα. Σα καγλεηίδεη
 ηαλ θάπνηνο ζε ηξαβάεη ζαλ ηνλ καγλήηε, ζε
γνεηεύεη.  καγλεηίδσ ♫ κα-γλή-ηεο

καγλεηίδσ, καγλεηίδνκαη ξήκα (καγλήηηζα, ζα
καγλεηίζσ)  καγλήηεο

κάγνο [ν], κάγηζζα [ε] νπζηαζηηθό (κάγνη,
κάγηζζεο)
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κάγνπιν -------------------------------------------------- κάδα- Ο κάγνο θαη ε κάγηζζα είλαη ήξσεο ησλ
παξακπζηώλ πνπ μέξνπλ λα θάλνπλ κάγηα. Σνπο
αξέζεη λα εμαθαλίδνπλ πξόζσπα ή λα ηα
κεηακνξθώλνπλ ζε θάηη άιιν.
 Μάγνο είλαη θαη ν ηαρπδαθηπινπξγόο πνπ θάλεη
θόιπα κπξνζηά ζε ζεαηέο.  Ο κάγνο έβγαιε από
ην καλίθη ηνπ έλα κπνπθέην ηξηαληάθπιια.
 «Δίλαη καγηθό απηό πνπ έθαλε» είπε ε Αζελά πνπ
ηνλ έβιεπε. «Δίλαη καγεία. Ξέξεη λα θάλεη πνιιά
καγηθά.» ♫ κά-γνο  „ηα παξακύζηα‟

κάγνπιν [ην] νπζηαζηηθό (κάγνπια)

 Σα κάγνπια είλαη νη δύν πιεπξέο ηνπ πξνζώπνπ
ζνπ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα κάηηα, η‟ απηηά θαη
ηε κύηε ζνπ. ♫ κά-γνπ-ιν  „ην ζώκα καο‟

καδώ θαη καδάσ ξήκα (κάδεζα, ζα καδήζσ)
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λ
 ηαλ καδάο έλα πνπιί, βγάδεηο ηα
μ
πνύπνπιά ηνπ.
ν
 ηαλ καδάο έλα ινπινύδη, βγάδεηο ηα
π
πέηαιά ηνπ ή ηα θύιια έλα έλα.  κάδεκα
♫ κα-δώ
Ο πξίγθηπαο καδάεη ηε καξγαξίηα ξ
γηα λα δεη αλ ε Υηνλάηε ηνλ αγαπάεη.
ζ
η
καέζηξνο [ν] νπζηαζηηθό (καέζηξνη)
 Ο καέζηξνο είλαη απηόο πνπ δηεπζύλεη ηελ
π
νξρήζηξα. Ο καέζηξνο ηεο νξρήζηξαο δίλεη νδεγίεο
θ
ζηνπο κνπζηθνύο θνπλώληαο ηα ρέξηα ηνπ.
ρ
♫ κα-έ-ζηξνο
ς
κάδα [ε] νπζηαζηηθό (κάδεο)
σ
 Ζ κάδα είλαη κία κεγάιε πνζόηεηα από θάηη.
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--- καδεύσ ---------------------------------------------καζαίλσ
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 ηαλ νη ππξνζβέζηεο άλνημαλ ηελ πόξηα ηνπ
ζπηηηνύ πνπ θαηγόηαλ, μεπήδεζε απόηνκα κία
ηεξάζηηα κάδα θσηηάο.
Ζ κάδα είλαη θη έλα κείγκα από δηάθνξα πιηθά ρσξίο
ζρήκα.  «Γηα λα θηηάμεηο θέηθ» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα «πξέπεη λα ρηππήζεηο ην βνύηπξν κε ηε
δάραξε κέρξη λα γίλνπλ κία κάδα». ♫ κά-δα
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γηα λα θηηάμεη έλα ζηεθάλη.

καδεύσ, καδεύνκαη ξήκα (κάδεςα, ζα καδέςσ)

 ηαλ καδεύεηο ηα ξνύρα ζνπ από ην ζθνηλί, ηα
παίξλεηο θαη ηα βάδεηο όια καδί ζε κία ιεθάλε.
 ηαλ καδεύεηο έλα ζθπιάθη από ηνλ δξόκν, ηνπ
πξνζθέξεηο κέξνο γηα λα κείλεη. ηαλ καδεύεηο κία
πέηξα, ηελ παίξλεηο από θάησ.
 «Μάδεςε ηα καιιηά ζνπ, Αζελά, λα κε
ζνπ πέθηνπλ ζηα κάηηα θαη ζ‟ εκπνδίδνπλ»
λ είπε ν Κώζηαο.
μ  ηαλ νη θίινη καδεύνληαη ζ‟ έλα ζπίηη,
ζπλαληηνύληαη εθεί.  κάδεκα
ν
♫ κα-δεύ-σ
Η Υηνλάηε κάδεςε ινπινύδηα

καζαίλσ, καζαίλνκαη ξήκα (έκαζα, ζα κάζσ)

 ηαλ καζαίλεηο θάηη, παίξλεηο κία πιεξνθνξία.
 Ζ Αζελά έκαζε όηη ε Ρνδαιία βξέζεθε επηηέινπο
θαη ράξεθε πνιύ.
 ηαλ καζαίλεηο θνιύκπη, απνθηάο γλώζεηο γηα ην
πώο θνιπκπνύλ ζηε ζάιαζζα.
 «Κώζηα, ζα κνπ κάζεηο πνδόζθαηξν;» είπε ε
Αζελά. Θα κνπ δείμεηο πώο παίδεηαη;  δηδάζθσ
 ηαλ έρεηο κάζεκα αγγιηθώλ, έλαο δάζθαινο ζνπ
καζαίλεη αγγιηθά. ηαλ είζαη καζεκέλνο ζε θάηη,
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κάζεκα --------------------------------------------- καθηγηάδ-είζαη ζπλεζηζκέλνο ζ‟ απηό. ηαλ είζαη καζεηήο ή
καζήηξηα, καζαίλεηο λα θάλεηο θάηη. ♫ κα-ζαί-λσ

κάζεκα [ην] νπζηαζηηθό (καζήκαηα)  καζαίλσ
καζεκαηηθά [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα καζεκαηηθά είλαη ην κάζεκα πνπ κηιάεη γηα
ηνπο αξηζκνύο, ηα ζρήκαηα θαη ηηο πξάμεηο.
 Ο καζεκαηηθόο είλαη ν δάζθαινο πνπ δηδάζθεη
καζεκαηηθά. ♫ κα-ζε-κα-ηη-θά Γεο αξηζκεηηθή

κατκνύ [ε] νπζηαζηηθό (κατκνύδεο)

 Ζ κατκνύ είλαη έλα ηξηρσηό δών κε καθξηά νπξά.
Εεη ζηηο δεζηέο ρώξεο θαη πεδάεη από δέληξν ζε
δέληξν. ♫ κατ-κνύ Γεο θινπβί

κατληαλόο [ν] νπζηαζηηθό (κατληαλνί)

 Ο κατληαλόο είλαη έλα θπηό κε δπλαηό άξσκα
πνπ ην ρξεζηκνπνηνύκε ζηε καγεηξηθή.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη κατληαλόο, όηαλ
αλαθαηεύεηαη παληνύ. ♫ κατ-ληα-λόο

καθαξόλη [ην] νπζηαζηηθό (καθαξόληα)

 Σα καθαξόληα είλαη ζπλήζσο καθξηά θαη ιεπηά
δπκαξηθά.  Ζ καθαξνλάδα είλαη ην θαγεηό πνπ
θηηάρλεηο από καθαξόληα. ♫ κα-θα-ξό-λη

καθηγηάδ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν καθηγηάδ είλαη ην βάςηκν ηνπ πξνζώπνπ κε
ξνπδ, θξαγηόλ θη άιια θαιιπληηθά.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα πξόζεμε πνιύ ην καθηγηάδ ηεο, επεηδή
ήζειε λα δείρλεη όκνξθε ζην πάξηη. ♫ κα-θη-γηάδ
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--- καθξαίλσ ----------------------------------------- καιαθόο
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- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

καθξαίλσ ξήκα (κάθξπλα, ζα καθξύλσ)

 ηαλ καθξαίλεηο θάηη, ην θάλεηο πην καθξύ.
 «Ζ θνύζηα ζνπ είλαη θνληή θαη πξέπεη λα ηε
καθξύλεηο ιηγάθη» είπε ε ζεία Έιιε ζηελ Αιίθε.
ηαλ ηα καιιηά ζνπ καθξαίλνπλ, γίλνληαη πην
καθξηά.  θνληαίλσ  καθξηά, καθξηλόο, καθξύο
♫ κα-θξαί-λσ

καθξηά επίξξεκα

 ηαλ θάηη είλαη καθξηά, είλαη ζε κεγάιε
απόζηαζε από ζέλα.  Ο ζείνο Σάθεο κέλεη
καθξηά από ηνλ Κώζηα θαη ηελ Αζελά. Μέλεη ζηελ
Κξήηε.  θνληά  Καζεηί πνπ βξίζθεηαη καθξηά,
λ είλαη καθξηλό. ♫ κα-θξη-ά
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καθξηλόο, καθξηλή, καθξηλό επίζεην (καθξηλνί,
καθξηλέο, καθξηλά)  καθξηά

καθξύο, καθξηά, καθξύ επίζεην (καθξηνί, καθξηέο,
καθξηά)
 ηαλ θάηη είλαη καθξύ, ε απόζηαζε από ηελ
αξρή κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ είλαη κεγάιε.  Σα
καιιηά ηεο Αιίθεο είλαη πνιύ καθξηά θαη θηάλνπλ
κέρξη ηε κέζε ηεο.  θνληόο
 Έλα καθξύ ηαμίδη, είλαη έλα ηαμίδη πνπ θξαηάεη
πνιύ.  καθξόζηελνο ♫ κα-θξη-λόο

καιαθόο, καιαθηά/καιαθή, καιαθό επίζεην
(καιαθνί, καιαθηέο, καιαθά)
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καιιί -------------------------------------------------- καιώλσ- ηαλ θάηη είλαη καιαθό, κπνξνύκε λα ην
πιάζνπκε ή λα ην ιπγίζνπκε εύθνια.  ηελ
Αζελά αξέζεη ε πιαζηειίλε, γηαηί είλαη καιαθή θαη
ηεο δίλεη ό,ηη ζρήκα ζέιεη.  ζθιεξόο
 ηαλ ην ςσκί είλαη καιαθό, κπνξνύκε λα ην
θόςνπκε θαη λα ην θάκε εύθνια.  μεξόο
 ηαλ έλα ύθαζκα είλαη καιαθό, είλαη απαιό.
 Ζ θξπγαληά καιαθώλεη, όηαλ ηε βνπηάο ζην γάια,
γίλεηαη δειαδή πην καιαθηά. Ζ θξέκα καιαθώλεη ηα
ρέξηα, δειαδή ηα θάλεη καιαθά. ♫ κα-ια-θόο

καιιί [ην] νπζηαζηηθό (καιιηά)

 Σν καιιί είλαη ην καιαθό ηξίρσκα πνπ έρνπλ ηα
πξόβαηα. Με ην καιιί θηηάρλνπκε κάιιηλα
πθάζκαηα θαη πιερηά.
 Μαιιηά είλαη νη ηξίρεο πνπ έρεηο ζην θεθάιη ζνπ.
 Σν καιιί ηεο γξηάο είλαη γιπθό από θακέλε δάραξε. ηαλ θάπνηνο είλαη καιιηαξόο, έρεη πνιύ καιιί.
Μία κάιιηλε κπινύδα είλαη κία κπινύδα θηηαγκέλε
από καιιί. ηαλ καιιηνηξαβηέζαη κε θάπνηνλ,
καιώλεηε πνιύ. ♫ και-ιί  „ην ζώκα καο‟

καιιηά [ηα] νπζηαζηηθό  καιιί
καιιηνηξαβηέκαη ξήκα (καιιηνηξαβήρηεθα, ζα
καιιηνηξαβερηώ)  καιιί

καιώλσ ξήκα (κάισζα, ζα καιώζσ)

 ηαλ καιώλεηο κε θάπνηνλ, θαβγαδίδεηο καδί ηνπ.
 Ζ Ρνδαιία καιώλεη ζπρλά κε ηνλ ζθύιν ηνπ
θπξίνπ Μηράιε.
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--- κακά ----------------------------------------------- καληάξα
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 ηαλ καιώλεηο θάπνηνλ, ηνπ κηιάο απζηεξά γηα
λα δηνξζώζεη ην ιάζνο πνπ έθαλε.  Ζ δαζθάια
κάισζε ηελ Αζελά, επεηδή κηινύζε ζπλερώο θαη
δελ πξόζερε ζην κάζεκα. ♫ κα-ιώ-λσ
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καλάβηθν [ην] νπζηαζηηθό (καλάβηθα)  καλάβεο

κακά [ε] νπζηαζηηθό (κακάδεο)

 Ζ κακά ζνπ είλαη ε γπλαίθα πνπ ζε γέλλεζε.
 Ζ κακά ηεο Αζελάο είλαη ε θπξία Μαξγαξίηα. Ζ
κακά θαη ν κπακπάο ζνπ είλαη νη γνλείο ζνπ.
 κάλα, κεηέξα ♫ κα-κά

κάλα [ε] νπζηαζηηθό (κάλεο, καλάδεο)  κακά
καλάβεο [ν], καλάβηζζα [ε] νπζηαζηηθό

(καλάβεδεο, καλάβηζζεο)
 Ο καλάβεο πνπιάεη θξνύηα θαη
λ ιαραληθά.  Σν καλάβηθν είλαη ην
μ καγαδί ηνπ καλάβε ♫ κα-λά-βεο

καλίθη [ην] νπζηαζηηθό (καλίθηα)

 Σν καλίθη ελόο ξνύρνπ θαιύπηεη ην ρέξη ή κέξνο
ηνπ ρεξηνύ.  Μία θνληνκάληθε κπινύδα είλαη κία
κπινύδα κε θνληά καλίθηα. ♫ κα-λί-θη

καληηάξη [ην] νπζηαζηηθό (καληηάξηα)

 Σν καληηάξη είλαη έλα θπηό πνπ κνηάδεη
κε κηθξή νκπξέια θαη θπηξώλεη αλάκεζα
ζηα ρόξηα. ♫ κα-λη-ηά-ξη

καληάξα [ε] νπζηαζηηθό
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καληαξίλη -------------------------------------------- καληίιη--

α
β
γ
δ
καληαξίλη [ην] νπζηαζηηθό (καληαξίληα)
ε
 Σν καληαξίλη είλαη θξνύην πνπ κνηάδεη κε
κηθξό πνξηνθάιη. Ζ θινύδα ηνπ είλαη πην καιαθή
δ
απ‟ απηή ηνπ πνξηνθαιηνύ.  Σν δέληξν πνπ θάλεη
ε
καληαξίληα, είλαη ε καληαξηληά. ♫ κα-ληα-ξί-λη
ζ
καληεύσ ξήκα (κάληεςα, ζα καληέςσ)
η
 ηαλ καληεύεηο θάηη, μέξεηο ηη είλαη ρσξίο λα έρεηο θ
όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη. ηαλ
ι
καληεύεηο ην κέιινλ, μέξεηο ηη ζα γίλεη αξγόηεξα.
 Ο Κώζηαο θάζε Υξηζηνύγελλα καληεύεη ηη δώξν
κ
 ηαλ ηα θάλεηο καληάξα, ηα θέξλεηο όια άλσ
θάησ.  Ζ Ρνδαιία θιείζηεθε γηα δύν κέξεο ζην
ζπίηη θαη ηα έθαλε όια καληάξα. ♫ κα-ληά-ξα

ζα ηνπ θάλνπλ ν θύξηνο Γηάλλεο θαη ε θπξία
Μαξγαξίηα.  Σν αξραίν καληείν ησλ Γειθώλ
κάληεπε ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ. Έλαο κάληεο
καληεύεη ην κέιινλ. ♫ κα-ληεύ-σ

κάληεο [ν], κάληηζζα [ε] νπζηαζηηθό (κάληεο,
κάληηζζεο)  καληεύσ

καληίια [ε] νπζηαζηηθό (καληίιεο)

 Ζ καληίια είλαη έλα καληίιη γηα λα θαιύπηνπλ νη
γπλαίθεο ην θεθάιη θαη ηνλ ιαηκό ηνπο.
 «Οη γηαγηάδεο ζηα ρσξηά θνξνύλ
καληίια ζην θεθάιη ηνπο» ιέεη ν ζείνο
Αιέθνο.  καληίιη ♫ κα-ληί-ια

καληίιη [ην] νπζηαζηηθό (καληίιηα)
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--- κάληξα ---------------------------------------------καξαίλσ
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 Σν καληίιη είλαη έλα ζπλήζσο κηθξό ηεηξάγσλν
θνκκάηη ύθαζκα πνπ ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
ζθνππίδνπκε ην πξόζσπν καο ή ηε κύηε καο.
 Μαληίιη ιέκε θη έλα ζπλήζσο ηεηξάγσλν ιεπηό
θνκκάηη ύθαζκα πνπ ην θνξάλε νη γπλαίθεο ζηνλ
ιαηκό.  καληίια ♫ κα-ληί-ιη

ν
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καμηιάξη [ην] νπζηαζηηθό (καμηιάξηα)

κάληξα [ε] νπζηαζηηθό (κάληξεο)

 Ζ κάληξα είλαη έλα αλνηρηό κέξνο κε θξάρηε ή
ηνίρν γύξσ γύξσ. Δθεί κπνξείο λα δεηο θαη λ‟
αγνξάζεηο δηάθνξα πξάγκαηα.  Ο θύξηνο
Γεκήηξεο αγόξαζε ην απηνθίλεηό ηνπ από κία
κάληξα απηνθηλήησλ.  καληξόηνηρνο ♫ κά-ληξα

καληξί [ην] νπζηαζηηθό (καληξηά)

 Σν καληξί είλαη έλαο θιεηζηόο ρώξνο κε θξάρηε
λ όπνπ θνηκνύληαη ηα πξόβαηα ή ηα θαηζίθηα.
μ  ζηάλε  κάληξα ♫ κα-ληξί
 ην καμηιάξη αθνπκπάο ην θεθάιη ζνπ όηαλ
θνηκάζαη.  Σν καμηιάξη ηεο Αζελάο είλαη καιαθό
θαη γεκηζκέλν κε πνύπνπια.  Ζ καμηιαξνζήθε
είλαη ε ζήθε όπνπ κπαίλεη ην καμηιάξη. ♫ κα-μη-ιά-ξη

καξαγθόο [ν] νπζηαζηηθό (καξαγθνί)

 Ο καξαγθόο θηηάρλεη έπηπια θαη άιια μύιηλα
αληηθείκελα.  Ο κπαξκπα-Σδεπέην ήηαλ
καξαγθόο θη έθηηαμε ηνλ Πηλόθην από μύιν.
 μπινπξγόο ♫ κα-ξα-γθόο

καξαίλσ, καξαίλνκαη ξήκα (κάξαλα, ζα καξάλσ)
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καξγαξίηα ---------------------------------------- κάξκαξν - ηαλ έλα θπηό καξαίλεηαη, ράλεη ην ρξώκα θαη ηε
δσληάληα ηνπ.
 Ζ παγσληά καξαίλεη ηα ινπινύδηα.
 Λεο «Απηό κε κάξαλε» γηα θάηη πνπ δε ζνπ είλαη
απαξαίηεην.  ηαλ είζαη καξακέλνο, είζαη
ζηελνρσξεκέλνο. ♫ κα-ξαί-λσ

καξγαξίηα [ε] νπζηαζηηθό (καξγαξίηεο)

 Ζ καξγαξίηα είλαη έλα ινπινύδη κε άζπξα
πέηαια θαη θίηξηλν ζην θέληξν.
♫ καξ-γα-ξί-ηα Γεο καδώ

καξγαξηηάξη [ην] νπζηαζηηθό (καξγαξηηάξηα)

 Σν καξγαξηηάξη είλαη ζηξνγγπιό θαη
ην βξίζθνπκε κέζα ζε θάπνηα όζηξαθα.
 Με ην καξγαξηηάξη θηηάρλνπκε
καξγαξηηαξέληα θνζκήκαηα. ♫ καξ-γα-ξη-ηά-ξη

καξηνλέηα [ε] νπζηαζηηθό (καξηνλέηεο)
 Ζ καξηνλέηα είλαη κία μύιηλε θνύθια
πνπ ηελ θνπλάο κ‟ έλα ζθνηλί.
♫ κα-ξην-λέ-ηα

κάξθα [ε] νπζηαζηηθό (κάξθεο)

 Ζ κάξθα είλαη ην όλνκα κίαο εηαηξείαο πνπ έρεη
θάπνηα πξντόληα.  Ζ Μεξζεληέο είλαη κία αθξηβή
κάξθα απηνθηλήησλ.
 ηαλ θάπνηνο αγνξάδεη κάξθεο, αγνξάδεη αθξηβά
ξνύρα από γλσζηνύο ζρεδηαζηέο. ♫ κάξ-θα

κάξκαξν [ην] νπζηαζηηθό (κάξκαξα)
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--- καξκειάδα -------------------------------------- καξηπξώ
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 Σν κάξκαξν είλαη έλα άζπξν πέηξσκα. Από απηό
θηηάρλνπκε ζπίηηα θαη αγάικαηα.
 Ο Παξζελώλαο είλαη θηηαγκέλνο από κάξκαξν.
 Λέκε όηη κέλεηο κάξκαξν, όηαλ κέλεηο αθίλεηνο,
όπσο έλα άγαικα.  ηαλ θάηη είλαη καξκάξηλν,
είλαη θηηαγκέλν από κάξκαξν. ♫ κάξ-κα-ξν

καξκειάδα [ε] νπζηαζηηθό (καξκειάδεο)

 Ζ καξκειάδα είλαη ιησκέλα θξνύηα, βξαζκέλα κε
δάραξε.  Κάζε πξσί ν Κώζηαο ηξώεη κία θέηα κε
βνύηπξν θαη καξκειάδα ξνδάθηλν. ♫ καξ-κε-ιά-δα

καξνύιη [ην] νπζηαζηηθό (καξνύιηα)

 Σν καξνύιη είλαη έλα ιαραληθό κε πξάζηλα
θύιια. Με ην καξνύιη θηηάρλεηο ζαιάηεο.  «Σα
λ ιαγνπδάθηα ηξώλε καξνύιη.»  Ζ καξνπινζαιάηα
είλαη κία ζαιάηα κε καξνύιη. ♫ κα-ξνύ-ιη
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κάξηπξαο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (κάξηπξεο)
 καξηπξώ

καξηπξηάξεο, καξηπξηάξα, καξηπξηάξηθν επίζεην
(καξηπξηάξεδεο, καξηπξηάξεο, καξηπξηάξηθα)
 καξηπξώ

καξηύξην [ην] νπζηαζηηθό (καξηύξηα)  καξηπξώ
καξηπξώ θαη καξηπξάσ ξήκα (καξηύξεζα, ζα

καξηπξήζσ)
 ηαλ καξηπξάο έλα κπζηηθό, ην θαλεξώλεηο.
 Ζ Αζελά δελ θξαηάεη κπζηηθό. Σα καξηπξάεη όια
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κάζθα-------------------------------------------------- καζθόη-ζηνλ Κώζηα. Δίλαη καξηπξηάξα.
 ηαλ καξηπξάο, βαζαλίδεζαη θαη ηαιαηπσξείζαη
πνιύ.  Ζ βαιίηζα ήηαλ πνιύ βαξηά θαη ε θπξία
Μαξγαξίηα καξηύξεζε λα ηε ζεθώζεη. Ήηαλ
καξηύξην γη‟ απλήλ.  Ο κάξηπξαο ζ‟ έλα
δηθαζηήξην δίλεη πιεξνθνξίεο γηα κία δίθε.
καξηπξηάξεο, καξηύξην ♫ καξ-ηπ-ξώ

κάζθα [ε] νπζηαζηηθό (κάζθεο)

 Με ηε κάζθα θαιύπηεηο ην πξόζσπό ζνπ γηα λα
κε ζε γλσξίδνπλ. Ζ κάζθα έρεη ηξύπεο
ζηα κάηηα γηα λα βιέπεηο. Μάζθα θνξνύλ
θαη νη γηαηξνί, όηαλ θάλνπλ εγρεηξίζεηο
γηα λα πξνζηαηεύνληαη από ηα κηθξόβηα.
 Ζ κάζθα καιιηώλ είλαη κία θξέκα πνπ
καιαθώλεη ηα καιιηά.  Μαζθαξάο είλαη απηόο
πνπ θνξάεη κάζθα θαη ληύλεηαη θαξλαβάιη. ηαλ
καζθαξεύεζαη ή όηαλ παο ζ‟ έλα καζθέ πάξηη,
θνξάο κάζθα θαη ληύλεζαη θαξλαβάιη. ♫ κά-ζθα
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μ
ν
καζθαξάο [ν] νπζηαζηηθό (καζθαξάδεο)  κάζθα π
ξ
καζθαξεύνκαη ξήκα (καζθαξεύηεθα, ζα
ζ
καζθαξεπηώ)  κάζθα
η
π
καζθόη [ε] νπζηαζηηθό
 Οη καζθόη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο θ
ηνπ 2004 ήηαλ ν Φνίβνο θαη ε Αζελά. Ήηαλ ηα
ρ
ζύκβνια ησλ αγώλσλ. ♫ κα-ζθόη
ς
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
σ
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--- καζνπιώ ---------------------------------------- κάζηνξαο
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καζνπιώ θαη καζνπιάσ, καζνπιηέκαη ξήκα
(καζνύιεζα, ζα καζνπιήζσ)
 ηαλ καζνπιάο θάηη, ην καζάο αξγά θαη γηα
πνιιή ώξα κε θιεηζηό ην ζηόκα ζνπ.  Δδώ θαη
κηζή ώξα ε Αζελά καζνπιάεη παηαηάθηα κπξνζηά
ζηελ ηειεόξαζε.  καζνύιεκα ♫ κα-ζνπ-ιώ

καζηίγην [ην] νπζηαζηηθό (καζηίγηα)
 Σν καζηίγην είλαη έλα δεξκάηηλν ινπξί.
 Οη ζεξηνδακαζηέο ρηππνύλ ηα ιηνληάξηα
ζην ηζίξθν κε ην καζηίγην.
 ηαλ θάπνηνο καζηηγώλεη έλα δών, ην ρηππάεη κε
ην καζηίγην. ♫ κα-ζηί-γη-ν

καζηηγώλσ, καζηηγώλνκαη ξήκα (καζηίγσζα, ζα
καζηηγώζσ)  καζηίγην

καζηίρα [ε] νπζηαζηηθό (καζηίρεο)

 Ζ καζηίρα έρεη σξαίν άξσκα θαη γεύζε, θαη ηε
καζάο ρσξίο λα ηελ θαηαπίλεηο.  Ζ Αζελά καζάεη
καζηίρα κεηά ην θαγεηό γηα λα θαζαξίδνπλ ηα
δόληηα ηεο.  ηζίρια ♫ κα-ζηί-ρα

κάζηνξαο [ν], καζηόξηζζα ε νπζηαζηηθό
(κάζηνξεο, καζηόξηζζεο)
 Ο κάζηνξαο είλαη έλαο ηερλίηεο. Ο πδξαπιηθόο
θαη ν μπινπξγόο είλαη κάζηνξεο.
 Μάζηνξα ιέκε θαη ηνλ ρηίζηε.  ηαλ
καζηνξεύεηο, θαηαζθεπάδεηο ή επηδηνξζώλεηο θάηη.
♫ κά-ζην-ξαο
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καζηνξεύσ --------------------------------------------- καηηά--

α
β
ζα καζηνξέςσ)  κάζηνξαο
γ
καζράιε [ε] νπζηαζηηθό (καζράιεο)
δ
 Ζ καζράιε ελώλεη ηε κέζα κεξηά ηνπ ρεξηνύ κε ην
ε
ππόινηπν ζώκα ζνπ. ♫ κα-ζρά-ιε
δ
 „ην ζώκα καο‟
ε
καζώ θαη καζάσ, καζηέκαη ξήκα (κάζεζα, ζα
ζ
καζήζσ)
η
 ηαλ καζάο θάηη πνπ ηξώγεηαη, ην δαγθώλεηο θαη
ην θάλεηο κε ηα δόληηα ζνπ θνκκαηάθηα γηα λα ην
θ
θαηαπηείο.
ι
 ηαλ καζάο ηζίρια, ηε δαγθώλεηο ζπλέρεηα κε ηα
κ
δόληηα ζνπ ρσξίο λα ηελ θαηαπίλεηο.

καζηνξεύσ, καζηνξεύνκαη ξήκα (καζηόξεςα,

 κάζεκα ♫ κα-ζώ

κάηη [ην] νπζηαζηηθό (κάηηα)

 Με ηα κάηηα ζνπ βιέπεηο.
 ην κάηη ηεο θνπδίλαο αθνπκπάο ηηο θαηζαξόιεο
γηα λα καγεηξέςεηο.
 Σεγαλίδεηο απγά κάηηα ρσξίο λ‟ αλαθαηέςεηο ην
αζπξάδη κε ηνλ θξόθν.
 Λέκε όηη έρεηο ηα κάηηα ζνπ δεθαηέζζεξα, όηαλ
πξνζέρεηο πνιύ. Αθόκε ιέκε όηη θνηηάο θάπνηνλ κε
κηζό κάηη, όηαλ δελ ηνλ ζπκπαζείο.  ηαλ θνηηάο
θάπνηνλ ή θάηη κε ηα κάηηα ζνπ, ηνπ ξίρλεηο κία
καηηά. ηαλ καηηάδεηο θάπνηνλ, ηνλ θνηηάδεηο κε
δήιηα ή κε θαθία. ♫ κά-ηη  „ην ζώκα καο‟

καηηά [ε] νπζηαζηηθό (καηηέο)  κάηη
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--- καηηάδσ --------------------------------------------- καύξνο
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καηηάδσ ξήκα (κάηηαζα, ζα καηηάζσ)  κάηη
καηο [ην] νπζηαζηηθό

 Σν καηο είλαη έλαο αγώλαο πνδνζθαίξνπ
αλάκεζα ζε δύν νκάδεο.  Ο Κώζηαο θαη ν Νίθνο
παξαθνινύζεζαλ ζηελ ηειεόξαζε ην καηο ΆξεοΠΑΟΚ. ♫ καηο
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

καηζάθη [ην] νπζηαζηηθό (καηζάθηα)

 Σν καηζάθη είλαη έλα ζύλνιν από ίδηα πξάγκαηα,
δεκέλα καδί.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα αγόξαζε από
ηε ιατθή έλα καηζάθη θξεκκπδάθηα. ♫ κα-ηζά-θη

καηώλσ ξήκα (κάησζα, ζα καηώζσ)

 ηαλ έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζνπ καηώλεη,
ηξέρεη απ‟ απηό αίκα.  Ζ Αζελά έηξερε κε ην
πνδήιαην θη έπεζε θάησ. Ζ κύηε ηεο κάησζε θη
έγηλε θόθθηλε.
 Ζ Ρνδαιία γξαηζνύληζε ηνλ Κώζηα θαη ηνπ
κάησζε ην ρέξη. Σν έθαλε λα ηξέρεη αίκα.
♫ κα-ηώ-λσ

καπξίδσ ξήκα (καύξηζα, ζα καπξίζσ)  καύξνο
καύξηζκα [ην] νπζηαζηηθό (καπξίζκαηα)
 καύξνο

καύξνο, καύξε, καύξν επίζεην (καύξνη, καύξεο,
καύξα)
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καραίξη ----------------------------------------------------κάρε- ηαλ θάηη είλαη καύξν, έρεη ην ζθνηεηλό ρξώκα
ηεο λύρηαο.
 ηαλ θάπνηνο είλαη καύξνο,έρεη καύξν δέξκα.
 Λέκε όηη ηα ρέξηα καο είλαη καύξα, όηαλ είλαη
βξόκηθα. Αθόκε ιέκε όηη θάπνηνο γίλεηαη καύξνο
από ηνλ ήιην, όηαλ παίξλεη ρξώκα ην θαινθαίξη.
 άζπξνο  ηαλ καπξίδεηο, γίλεζαη καύξνο από
ηνλ ήιην.  αζπξίδσ  Σν καύξηζκα είλαη ην
ρξώκα πνπ παίξλεηο από ηνλ ήιην. Σν καύξν είλαη
ην ζθνηεηλό ρξώκα ηεο λύρηαο.  άζπξν, ιεπθό
♫ καύ-ξνο  „ηα ρξώκαηα‟

καραίξη [ην] νπζηαζηηθό (καραίξηα)

 Σν καραίξη είλαη έλα εξγαιείν κε θνθηεξή ιεπίδα
γηα λα θόβεηο πξάγκαηα.  Ο θύξηνο Γηάλλεο πήξε
ην καραίξη γηα λα θόςεη ςσκί.
 Λέκε όηη όηαλ πηέδεηο θάπνηνλ, ηνπ βάδεηο ην
καραίξη ζηνλ ιαηκό. Αθόκε όηαλ είζαη καισκέλνο
κε θάπνηνλ, ιέκε όηη είζαζηε ζηα καραίξηα κεηαμύ
ζαο.  Σα καραηξνπίξνπλα είλαη ηα καραίξηα, ηα
θνπηάιηα θαη ηα πηξνύληα πνπ ρξεζηκνπνηείο ζην
ηξαπέδη γηα λα θαο. ♫ κα-ραί-ξη  „ε θνπδίλα‟

καραηξνπίξνπλα, ηα νπζηαζηηθό  καραίξη
κάρε [ε] νπζηαζηηθό (κάρεο)

 Ζ κάρε είλαη κία κεγάιε ζύγθξνπζε δύν
ζηξαηώλ, όηαλ γίλεηαη πόιεκνο.
 Μάρε ιέκε θαη ηνλ αγώλα αλάκεζα ζε δύν άηνκα
ή ζε δύν νκάδεο γηα ην πνηνο ζα ληθήζεη.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά έδσζαλ κάρε γηα ην
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--- κεγάινο ------------------------------------------- κέδνπζα
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πνηνο ζα θάεη ην γιπθό. ♫ κά-ρε

κεγάινο, κεγάιε, κεγάιν επίζεην (κεγάινη,

κεγάιεο, κεγάια)
 ηαλ θάηη είλαη κεγάιν, ην κέγεζόο ηνπ είλαη
πάλσ από ην θαλνληθό.  Ζ ηζάληα ηεο Αζελάο
είλαη κεγάιε θαη ρσξάεη πνιιά βηβιία.
 ηαλ θάπνηνο είλαη κεγάινο ζηελ ειηθία, έρεη
πεξηζζόηεξα ρξόληα από ζέλα.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) «Οη κεγάινη κάο ζπκβνπιεύνπλ
γηα ην θαιό καο» είπε ν Νίθνο ζηελ Διέλε.
 ηαλ έλαο πνιηηηζκόο είλαη κεγάινο,είλαη πνιύ
ζπνπδαίνο.  κηθξόο  ηαλ θάπνηνο είλαη
κεγαιύηεξνο από ζέλα, είλαη πην κεγάινο.
 κηθξόηεξνο  ηαλ κεγαιώλεηο, γίλεζαη πην
κεγάινο.  κηθξαίλσ ♫ κε-γά-ινο  „αληίζεηα‟

κεγαιώλσ ξήκα (κεγάισζα, ζα κεγαιώζσ)
 κεγάινο

κέγεζνο [ην] νπζηαζηηθό (κεγέζε)

 Σν κέγεζνο κάο δείρλεη πόζν κηθξό ή κεγάιν
είλαη θάηη.  Σν πηαηάθη ηνπ θαθέ έρεη πην κηθξό
κέγεζνο από έλα πηάην ζνύπαο.
 ηα ξνύρα ή ηα παπνύηζηα ην κέγεζνο είλαη ην
λνύκεξν πνπ θνξάο.  «Ση κέγεζνο ξνύρα θνξάεη
ν ζείνο Αιέθνο;» ξώηεζε ε Αζελά.
 λνύκεξν ♫ κέ-γε-ζνο

κέδνπζα [ε] νπζηαζηηθό (κέδνπζεο)

 Ζ κέδνπζα είλαη έλα δών ηεο ζάιαζζαο πνπ ην
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κεδέο ------------------------------------------------------ κεζώ-ζώκα ηεο κνηάδεη κε νκπξέια. Αλ ζ‟ αθνπκπήζεη
κία κέδνπζα, ην δέξκα ζνπ θνθθηλίδεη θαη ληώζεηο
θαγνύξα.  ηζνύρηξα ♫ κέ-δνπ-ζα  „ε ζάιαζζα‟

κεδέο [ν] νπζηαζηηθό (κεδέδεο)

 Οη κεδέδεο είλαη κηθξά θνκκαηάθηα θαγεηνύ κε
δπλαηή, πηθάληηθε γεύζε.  Ο θύξηνο Γηάλλεο
εηνίκαζε κεδέδεο γηα νύδν θαη θάιεζε ηνπο θίινπο
ηνπ λα θάλε καδί. ♫ κε-δέο

κεδνύξα [ε] νπζηαζηηθό (κεδνύξεο)

 Ζ κεδνύξα είλαη κία ηαηλία κε αξηζκνύο γηα
λα κεηξάο ην κήθνο.  Ζ κνδίζηξα πήξε
ηα κέηξα ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο κε ηε
κεδνύξα γηα λα ηεο ξάςεη κία θνύζηα.
 Ζ κεδνύξα είλαη θη έλα κηθξό δνρείν γηα λα κεηξάο
ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά.  Γηα λα θηηάμεη θύιιν
πίηαο, ε θπξία Μαξγαξίηα αλαθάηεςε έμη κεδνύξεο
αιεύξη κε ιίγν λεξό θαη ιίγν ιάδη. ♫ κε-δνύ-ξα

κέζνδνο [ε] νπζηαζηηθό (κέζνδνη)

 Ζ κέζνδνο είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα θάλεηο θάηη.
 «Ζ θαιύηεξε κέζνδνο γηα λ‟ αδπλαηίζεηο είλαη λα
ηξσο ιίγν θαη ζπρλά» είπε ν γηαηξόο ζηνλ ζείν
Αιέθν. ♫ κέ-ζν-δνο

κεζπζκέλνο, κεζπζκέλε, κεζπζκέλν κεηνρή

(κεζπζκέλνη, κεζπζκέλεο, κεζπζκέλα)  κεζώ

κεζώ θαη κεζάσ ξήκα (κέζπζα, ζα κεζύζσ)

 ηαλ κεζάο, δαιίδεζαη από ην πνιύ θξαζί.
 ηαλ κεζάο από ραξά, είζαη πνιύ ραξνύκελνο.
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--- κείγκα -------------------------------------- κειαγρνιηθόο
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 ηαλ είζαη κεζπζκέλνο, έρεηο κεζύζεη από ην
πνιύ θξαζί. ♫ κε-ζώ

κείγκα [ην] νπζηαζηηθό (κείγκαηα)

 ηαλ θηηάρλεηο έλα κείγκα, βάδεηο πνιιά
πξάγκαηα καδί θαη ηα‟ αλαθαηεύεηο.  Ζ θπξία
Μαξγαξίηα ήζειε λα θηηάμεη θέηθ. Αλαθάηεςε ινηπόλ
απγά, δάραξε, βνύηπξν θη αιεύξη θη έξημε ην κείγκα
ζ‟ έλα ηαςί. ♫ κείγ-κα

κεηνλέθηεκα [ην] νπζηαζηηθό (κεηνλεθηήκαηα)

 ηαλ θάηη έρεη κεηνλεθηήκαηα, έρεη ειαηηώκαηα ή
ηνπ ιείπεη θάηη.  Σν πην κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ
θπξίνπ Μηράιε είλαη όηη ζπκώλεη εύθνια.
 πιενλέθηεκα ♫ κεη-ν-λέ-θηε-κα

κεηώλσ ξήκα (κείσζα, ζα κεηώζσ)

 ηαλ κεηώλεηο θάηη, ην θάλεηο πην ιίγν ή πην
κηθξό.  «Αλ ζέιεηο λ‟ αδπλαηίζεηο, πξέπεη λα
κεηώζεηο ην θαγεηό» είπε ν γηαηξόο ζηνλ ζείν
Αιέθν.  κηθξαίλσ, ιηγνζηεύσ  απμάλσ
 ηαλ κεηώλεηο θάπνηνλ, ηνλ πξνζβάιιεηο θαη ηνλ
ππνηηκάο.  Ο Κώζηαο κείσζε ηελ Αζελά, όηαλ
ηεο είπε πσο δε δσγξαθίδεη ηόζν σξαία όζν ε ζεία
Καηεξίλα. ♫ κεη-ώ-λσ

κειαγρνιηθόο, κειαγρνιηθή, κειαγρνιηθό

επίζεην (κειαγρνιηθνί, κειαγρνιηθέο,
κειαγρνιηθά)
 ηαλ είζαη κειαγρνιηθόο, ληώζεηο ζιίςε γηα θάηη.
 ήκεξα ε Αζελά είλαη κειαγρνιηθή, επεηδή αύξην
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κειάλη ------------------------------------------------------ κέιη-ζα θιείζνπλ ηα ζρνιεία θαη ζα ράζεη ηνπο
ζπκκαζεηέο ηεο.
 ζηελνρσξεκέλνο  ραξνύκελνο
 ηαλ θάηη είλαη κειαγρνιηθό, ζνπ πξνθαιεί
ζιίςε.  ηαλ βξέρεη, ν θαηξόο είλαη
κειαγρνιηθόο. ♫ κε-ιαγ-ρν-ιη-θόο

κειάλη [ην] νπζηαζηηθό (κειάληα)

 Σν κειάλη είλαη ην καύξν πγξό πνπ βγάδεη ε
ζνππηά θαη ην ρηαπόδη γηα λα ζνιώλεη ην λεξό.
 Μειάλη είλαη θαη ην ζθνύξν πγξό πνπ βάδνπκε
ζηα ζηηιό ή ζηνπο εθηππσηέο γηα λα γξάθνπκε.
♫ κε-ιά-λη

κειαρξηλόο, κειαρξηλή, κειαρξηλό επίζεην

(κειαρξηλνί, κειαρξηλέο, κειαρξηλά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη κειαρξηλόο, έρεη καύξα
καιιηά θαη ζθνύξν δέξκα. ♫ κε-ια-ρξη-λόο

κειεηώ θαη κειεηάσ ξήκα (κειέηεζα, ζα

κειεηήζσ)
 ηαλ κειεηάο θάηη, ην δηαβάδεηο πξνζεθηηθά θαη
πξνζπαζείο λα ην θαηαιάβεηο ή λα ην κάζεηο.
 Ζ Αιίθε κειεηά ηα καζήκαηά ηεο δύν ώξεο ηε
κέξα. ♫ κε-ιε-ηώ

κέιη [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κέιη είλαη ην παρύ θαη πνιύ γιπθό πγξό πνπ
θηηάρλνπλ νη κέιηζζεο ζηελ θπςέιε.  Ζ Αζελά
ηξώεη ην πξσί κία θέηα κε βνύηπξν θαη κέιη.
 Λέκε όηη ηα πεξλάο κέιη γάια κε θάπνηνλ, όηαλ
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--- κέιηζζα ------------------------------------------------ κέινο
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ηα πεξλάηε πνιύ θαιά. ηαλ ιέκε όηη ηα ιόγηα ζνπ
είλαη κέιη, ελλννύκε όηη είλαη πνιύ γιπθά θαη
επράξηζηα.  Ο κήλαο ηνπ κέιηηνο είλαη ην ηαμίδη
πνπ θάλεη έλα παληξεκέλν δεπγάξη κεηά ηνλ γάκν
ηνπ. ♫ κέ-ιη

κέιηζζα [ε] νπζηαζηηθό (κέιηζζεο)

 Ζ κέιηζζα είλαη έλα έληνκν πνπ θηηάρλεη
κέιη θαη θεξί. Οη κέιηζζεο θηηάρλνπλ ην
κέιη ηνπο κέζα ζηελ θπςέιε. ♫ κέ-ιηζ-ζα

κειηηδάλα [ε] νπζηαζηηθό (κειηηδάλεο)

 Ζ κειηηδάλα είλαη έλα κνβ καθξνπιό ιαραληθό
πνπ ηξώγεηαη καγεηξεκέλν.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
καγείξεςε παπνπηζάθηα, δειαδή κειηηδάλεο
γεκηζηέο κε θηκά θαη θξεκκύδη.
λ  Κνξντδεπηηθά ιέκε όηη κία κεγάιε κύηε
μ κνηάδεη κε κειηηδάλα. ♫ κε-ιη-ηδά-λα
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κέιινλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κέιινλ είλαη ν ρξόλνο πνπ ζα έξζεη.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ιέεη όηη ζην κέιινλ ζα θάλεη
πεξηζζόηεξα ηαμίδηα απ‟ ό,ηη ηώξα.
 παξειζόλ ♫ κέι-ινλ

κέινο [ην] νπζηαζηηθό (κέιε)

 Μέινο κίαο νκάδαο είλαη θάπνηνο πνπ αλήθεη ή
ζπκκεηέρεη ζ‟ απηή.  Ο θύξηνο Γεκήηξεο είλαη
κέινο ηνπ ζπιιόγνπ «Οη θίινη ησλ δώσλ».
Δίκαη πνιύ γιπθό. Πνην είκαη;
………………………………………
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κεκβξάλε ----------------------------------------------- κέλσ- Μέιε ιέκε θαη ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ησλ
αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ. ♫ κέ-ινο

κεκβξάλε [ε] νπζηαζηηθό (κεκβξάλεο)
 Σα δάρηπια ηεο πάπηαο είλαη ελσκέλα κ‟ έλα
ιεπηό δέξκα, ηε κεκβξάλε.
 Με κεκβξάλε ηπιίγνπκε κεξηθά ηξόθηκα.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ηύιημε ην ζάληνπηηο ηνπ
Κώζηα ζηε κεκβξάλε γηα λα ην πάξεη ζην ζρνιείν.
♫ κεκ-βξά-λε

κελνύ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κελνύ είλαη ν θαηάινγνο κε ηα θαγεηά πνπ
έρεη έλα εζηηαηόξην.
 Μελνύ είλαη θαη ην ζύλνιν ησλ θαγεηώλ πνπ
πεξηέρεη έλα γεύκα.  «Σν κελνύ γηα ζήκεξα ην
κεζεκέξη έρεη ςεηό ςάξη, ζαιάηα θαη παγσηό» είπε
ε θπξία Μαξγαξίηα ζηα παηδηά. ♫ κε-λνύ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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κέληα [ε] νπζηαζηηθό (κέληεο)
 Ζ κέληα είλαη έλα θπηό κε αξσκαηηθά θύιια. Με
ζ
γεύζε κέληαο θηηάρλνπκε καζηίρεο, θαξακέιεο θαη
η
πνηά. ♫ κέ-ληα
π
θ
κέλσ ξήκα (έκεηλα, ζα κείλσ)
 ηαλ κέλεηο θάπνπ, θαηνηθείο εθεί γηα πάληα ή γηα ρ
ιίγν.  Ζ Αζελά θαη ν Κώζηαο κέλνπλ κόληκα
ς
ζηελ Αζήλα. Ο ζείνο Σάθεο πάιη ηαμηδεύεη πνιύ θαη
σ
κέλεη ζπρλά ζε μελνδνρεία.
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--- κέξα ----------------------------------------------------- κεξηά
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 Σα καγαδηά κέλνπλ θιεηζηά ηηο Κπξηαθέο ζηελ
Διιάδα.
 ηαλ έλαο ιεθέο κέλεη ζην ξνύρν, εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη θαη κεηά ην πιύζηκν.  θεύγσ
 ηαλ ραιάεη ην απηνθίλεην, κέλνπκε ζηε κέζε
ηνπ δξόκνπ, δελ κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε.
♫ κέ-λσ

κέξα θαη εκέξα [ε] νπζηαζηηθό (κέξεο, εκέξεο)

 Κάζε πξσί μεθηλά κία θαηλνύξηα εκέξα. Μία
εκέξα έρεη 24 ώξεο. Οη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο είλαη:
Γεπηέξα, Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή,
άββαην, Κπξηαθή.
 Μέξα είλαη όηαλ ν ήιηνο είλαη ζηνλ νπξαλό,
πξνηνύ δειαδή λπρηώζεη.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα
δνύιεπε όιε κέξα θαη ην βξάδπ πήγε λα βνεζήζεη
λ ηε ζεία Καηεξίλα γηα ηε γηνξηή ηνπ ζείνπ ηακάηε.
μ ♫ κέ-ξα  „επνρέο-νη κήλεο-νη κέξεο‟, „ε δηάξθεηα
ηεο κέξαο‟
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κεξάθη [ην] νπζηαζηηθό (κεξάθηα)

 Σν κεξάθη είλαη ε πνιύ κεγάιε επηζπκία ζνπ γηα
θάηη.  Ο Κώζηαο ην έρεη κεξάθη λα ηαμηδέςεη ζην
εμσηεξηθό.
 Μεξάθη είλαη θαη ε αγάπε ή ε θξνληίδα ζνπ γηα
θάηη πνπ ζνπ αξέζεη.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα έρεη
κεγάιν κεξάθη γηα ηα ινπινύδηα ηεο. ♫ κε-ξά-θη

κεξηά [ε] νπζηαζηηθό (κεξηέο)

 Ζ κεξηά είλαη ε πιεπξά ελόο πξάγκαηνο.
 Ζ κπινύδα ηνπ Νίθνπ είρε μεισζεί θαη ήηαλ από
ηε κία κεξηά θνληή θαη από ηελ άιιε καθξηά.
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κεξίδα ------------------------------------------------ κεζαίνο--
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κεξίδα [ε] νπζηαζηηθό (κεξίδεο)
 Ζ κεξίδα είλαη κία πνζόηεηα θαγεηνύ.  Μεηά
δ
ηελ πξνπόλεζε ζην πνδόζθαηξν ν Κώζηαο πεηλάεη
ε
πνιύ θαη ηξώεη δύν κεξίδεο θαγεηό. ♫ κε-ξί-δα
ζ
κέξνο [ην] νπζηαζηηθό (κέξε)
η
 Σν κέξνο είλαη έλα ζεκείν ή έλαο ηόπνο.
θ
 ε πνην κέξνο ηεο Αζήλαο κέλεη ε Αζελά;
ι
 Μέξνο είλαη θαη ε ρώξα ή ε πεξηνρή.
 «Από πνην κέξνο είζαη;» ξώηεζε ε Αζελά ηνλ
κ
 «Από πνηα κεξηά θπζάεη δεζηόο αέξαο;» ξώηεζε
ν ζείνο Σάθεο.  θαηεύζπλζε
 Λεο «ε θαιή κεξηά!» ζε θάπνηνλ πνπ κόιηο έρεη
πάξεη ρξήκαηα. ♫ κε-ξηά

Ίγθιη. «Από ηελ Αιβαλία» απάληεζε εθείλνο.
 Σν κέξνο είλαη θαη ην ηκήκα από έλα ζύλνιν.
 Ο Κώζηαο έθνςε ην ςσκί ζε δύν ίζα κέξε.
♫ κέ-ξνο

κέζα επίξξεκα

 Σα ςάξηα ήηαλ κέζα ζηε γπάια θαη ε
Ρνδαιία ηα θνίηαδε. ♫ κέ-ζα

κεζαίνο, κεζαία, κεζαίν επίζεην (κεζαίνη,

κεζαίεο, κεζαία)
 «Πάηεζε ην κεζαίν από ηα ηξία θνπκπηά γηα λ‟
αλνίμεη ην ληηβηληί» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηελ
θπξία Μαξγαξίηα. Πάηεζε ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη
ζηε κέζε.
 Ο Κώζηαο θνξάεη ην κεζαίν κέγεζνο ζηηο
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--- κεζάλπρηα--------------------------------------------- κέζν
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κπινύδεο, ελώ ε Αζελά ην κηθξό. Ο Κώζηαο θνξάεη
έλα κέηξην κέγεζνο ζηηο κπινύδεο, νύηε κεγάιν νύηε
κηθξό.  κέζε, κέζν ♫ κε-ζαί-νο
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κεζεκέξη [ην] νπζηαζηηθό (κεζεκέξηα)

κεζάλπρηα [ηα] νπζηαζηηθό

 ηαλ έρνπκε κεζάλπρηα, ε ώξα είλαη δώδεθα ηε
λύρηα.  λύρηα, κέζε ♫ κε-ζά-λπ-ρηα

κέζε [ε] νπζηαζηηθό

 Ζ κέζε είλαη ην ζηελό ζεκείν πνπ ελώλεη ην
πάλσ κε ην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζνπ.
 Ζ δώλε θξαηάεη ην παληειόλη ή ηε θνύζηα ζηε
κέζε ζνπ.
 ηαλ θόβεηο θάηη ζηε κέζε, ην θόβεηο ζε δύν ίζα
κέξε.
 ηαλ θάηη γίλεηαη ζηε κέζε ηνπ ρξόλνπ, γίλεηαη
λ ζηα κηζά ηνπ, πεξίπνπ ηνλ Ηνύλην.
μ  ηαλ αθήλεηο θάηη ζηε κέζε,δελ ην ηειεηώλεηο.
ν  κεζαίνο, κέζν ♫ κέ-ζε  „ην ζώκα καο‟
 ηηο δώδεθα ε ώξα έρνπκε κεζεκέξη, δειαδή
κέζε ηεο κέξαο. Σν κεζεκέξη είλαη κεηά ην πξσί θαη
πξηλ ην απόγεπκα.  Ο κεζεκεξηαλόο ύπλνο είλαη
ν ύπλνο ηνπ κεζεκεξηνύ. Σν κεζεκεξηαλό είλαη ην
γεύκα πνπ ηξώκε ην κεζεκέξη.
♫ κε-ζε-κέ-ξη  „ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο‟

κέζν [ην] νπζηαζηηθό (κέζα)
- Μέζα ζην όλνκά κνπ κπνξείο λα βξεηο ηε ιέμε
λύρηα. Ση είκαη; ………………………………………
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κέζσ ------------------------------------------------ κεηαθηλώ - Ζ θπξία Μαξγαξίηα πιεξώλεηαη ζηα κέζα ηνπ
κήλα, δειαδή ζηηο δεθαπέληε ηνπ θάζε κήλα.
 Υξεζηκνπνηείο έλα κέζν γηα λα πεηύρεηο ηνλ
ζθνπό ζνπ.  «Ζ εηιηθξίλεηα θαη ε εκπηζηνζύλε
είλαη ηα θαιύηεξα κέζα γηα λ‟ απνθηήζεηο θίινπο»
είπε ε δαζθάια.
 Σν ιεσθνξείν, ην απηνθίλεην θαη ην ηξέλν είλαη
κεηαθνξηθά κέζα.  κεζαίνο, κέζε ♫ κέ-ζν

κέζσ επίξξεκα
 Ο ζείνο Σάθεο πέηαμε από Αζήλα γηα Λνλδίλν
κέζσ Ρώκεο. Γηα λα πάεη ζην Λνλδίλν, πέξαζε
πξώηα από ηε Ρώκε. ♫ κέ-ζσ

κεηαδίδσ, κεηαδίδνκαη ξήκα (κεηέδσζα, ζα

κεηαδώζσ)
 ηαλ ε ηειεόξαζε κεηαδίδεη έλα κήλπκα ή κία
είδεζε, ηα αλαθνηλώλεη.
 ηαλ κία αξξώζηηα κεηαδίδεηαη, πεξλάεη εύθνια
από άηνκν ζε άηνκν. ηαλ κία θσηηά κεηαδίδεηαη,
πξνρσξάεη από έλα κέξνο ζ‟ έλα άιιν.  ηαλ
θάηη κεηαδίδεηαη, γίλεηαη ε κεηάδνζε ηνπ.
♫ κε-ηα-δί-δσ

κεηαθίλεζε [ε] νπζηαζηηθό (κεηαθηλήζεηο)
 κεηαθηλώ

κεηαθηλώ, κεηαθηλνύκαη ξήκα (κεηαθίλεζα, ζα

κεηαθηλήζσ)
 ηαλ κεηαθηλείο θάηη, ην βάδεηο ζε άιιε ζέζε.
 Ο Κώζηαο κεηαθίλεζε ηνλ θαλαπέ γηα λα πάξεη
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--- κεηαθνκίδσ -------------------------------------- κέηαιιν
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ην κπαιάθη πνπ ήηαλ από θάησ.
 ηαλ κεηαθηλείζαη, αιιάδεηο ζέζε θαη πεγαίλεηο
από έλα ζεκείν ζ‟ έλα άιιν.  Ζ Αιίθε
κεηαθηλήζεθε ζην πξώην ζξαλίν γηα λα βιέπεη
θαιύηεξα ζηνλ πίλαθα.  ηαλ κεηαθηλείο θάηη,
θάλεηο κία κεηαθίλεζε. θηλώ ♫ κε-ηα-θη-λώ
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 κεηαθνκίδσ

κεηαθνκίδσ ξήκα (κεηαθόκηζα, ζα κεηαθνκίζσ)

 ηαλ κεηαθνκίδεηο, αιιάδεηο ζπίηη θαη
κεηαθέξεζαη από έλα ζπίηη ζ‟ έλα άιιν. ηαλ
κεηαθνκίδεηο, κπνξεί λ‟ αιιάδεηο θαη πόιε ή ρώξα.
 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Ίγθιη κεηαθόκηζε από ηελ
Αιβαλία ζηελ Διιάδα.  ηαλ κεηαθνκίδεηο, θάλεηο
κεηαθόκηζε. ♫ κε-ηα-θν-κί-δσ

κεηαθόκηζε [ε] νπζηαζηηθό (κεηαθνκίζεηο)
κεηάιιην [ην] νπζηαζηηθό (κεηάιιηα)

 Σν κεηάιιην είλαη ην κεηαιιηθό ζηξνγγπιό
βξαβείν πνπ παίξλνπλ νη αζιεηέο όηαλ
ληθνύλ. Σα κεηάιιηα κπνξεί λα είλαη
ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα.  Ζ Διιάδα θέξδηζε
πνιιά κεηάιιηα ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ
2004.  κέηαιιν ♫ κε-ηάι-ιη-ν

κέηαιιν [ην] νπζηαζηηθό (κέηαιια)

 Σν κέηαιιν είλαη έλα ζθιεξό θαη ζπλήζσο
ιακπεξό πιηθό, όπσο ην ζίδεξν θαη ην αηζάιη. Με
ηα κέηαιια θηηάρλνπκε ζπλήζσο εξγαιεία,
απηνθίλεηα θαη κεραλέο. Με ηα πνιύηηκα κέηαιια,
όπσο ν ρξπζόο θαη ην αζήκη, θηηάρλνπκε
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κεηακνξθώλσ ------------------------------ κεηαλάζηεο-θνζκήκαηα.  κεηαιιηθόο, κεηάιιην ♫ κέ-ηαι-ιν

κεηακνξθώλσ, κεηακνξθώλνκαη ξήκα

(κεηακόξθσζα, ζα κεηακνξθώζσ)
 ηαλ κεηακνξθώλεηο θάπνηνλ, ηνπ αιιάδεηο ηελ
εμσηεξηθή εκθάληζε, ηνλ θάλεηο εληειώο
δηαθνξεηηθό.  Ζ Κίξθε κεηακόξθσζε ηνπο
ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα ζε γνπξνύληα.
 Ο Οδπζζέαο έκεηλε έθπιεθηνο κ‟ απηή ηε
κεηακόξθσζε. κνξθή ♫ κε-ηα-κνξ-θώ-λσ

κεηακόξθσζε [ε] νπζηαζηηθό (κεηακνξθώζεηο)
 κεηακνξθώλσ

κεηακθηέδνκαη ξήκα (κεηακθηέζηεθα, ζα

κεηακθηεζηώ)
 ηαλ κεηακθηέδεζαη, αιιάδεηο ην ληύζηκό ζνπ
γηα λα κε ζε αλαγλσξίδνπλ.  Σηο Απόθξηεο ε
Αζελά κεηακθηέζηεθε πεηξαηήο θαη θαλέλαο δελ
θαηάιαβε πνηα ήηαλ.  καζθαξεύνκαη
 ηαλ κεηακθηέδεζαη, θάλεηο κία κεηακθίεζε.
♫ κε-ηακ-θη-έ-δν-καη

κεηακθίεζε [ε] νπζηαζηηθό (κεηακθηέζεηο)
 κεηακθηέδνκαη

κεηαλάζηεο [ν], κεηαλάζηξηα [ε] νπζηαζηηθό

(κεηαλάζηεο, κεηαλάζηξηεο)
 Μεηαλάζηεο είλαη θάπνηνο πνπ θεύγεη από ηελ
παηξίδα ηνπ γηα λα βξεη δνπιεηά ζ‟ άιιε ρώξα.
 Οη γνλείο ηνπ Ίγθιη είλαη κεηαλάζηεο ζηελ
Διιάδα από ηελ Αιβαλία.
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--- κεηαληώλσ ------------------------------------ κεηαθέξσ
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 κεηαλαζηεύσ ♫ κε-ηα-λά-ζηεο
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κεηαμύ επίξξεκα

κεηαληώλσ ξήκα (κεηάλησζα, ζα κεηαληώζσ)

 ηαλ κεηαληώλεηο γηα θάηη, ιππάζαη πνπ ην
έθαλεο.  Ζ Διέλε κεηάλησζε πνπ κίιεζε άζρεκα
ζηελ Αζελά θαη ηεο δήηεζε ζπγλώκε.
 ηαλ ην κεηαληώλεηο, αιιάδεηο γλώκε.
 Ο Ίγθιη ην κεηάλησζε θαη ζθέθηεηαη λα κελ πάεη
ζηελ εθδξνκή. ♫ κε-ηα-ληώ-λσ

κεηάμη [ην] νπζηαζηηθό (κεηάμηα)

 Σν κεηάμη είλαη έλα απαιό ύθαζκα από θισζηή
πνπ θηηάρλνπλ νη θάκπηεο πνπ ιέγνληαη
κεηαμνζθώιεθεο.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα θνξάεη
ζηνλ ιαηκό ηεο έλα καληίιη από κεηάμη.
 ηαλ θάηη είλαη πνιύ απαιό, ιέκε πσο είλαη ζαλ
λ κεηάμη.  ηαλ θάηη είλαη κεηαμέλην, κνηάδεη κε
μ κεηάμη. ηαλ θάηη είλαη κεηαμσηό, είλαη θηηαγκέλν
ν από κεηάμη. ♫ κε-ηά-μη
 Ζ ηάμε ηεο Αζελάο πήγε ζην δεκαξρείν κεηαμύ
ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ δηαιείκκαηνο, δειαδή
κεηά ην πξώην θαη πξηλ από ην δεύηεξν.
 Ο Κώζηαο θαη ν Νίθνο είλαη θίινη. Μεηαμύ ηνπο
ππάξρεη κεγάιε θηιία.  αλάκεζα ♫ κε-ηα-μύ

κεηαθέξσ, κεηαθέξνκαη ξήκα (κεηέθεξα,
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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κεηαθνξά -------------------------------- κεηαρεηξίδνκαη-ζα κεηαθέξσ)
 ηαλ κεηαθέξεηο θάηη, ην κεηαθηλείο θαη ην παο
θάπνπ πνπ δελ είλαη πνιύ θνληά.  Ο Ίγθιη θαη νη
γνλείο ηνπ λνίθηαζαλ έλα θνξηεγό γηα λα
κεηαθέξνπλ ηα έπηπιά ηνπο ζην λέν ζπίηη. Σα
έπηπια κεηαθέξζεθαλ από ην παιηό ζην λέν ζπίηη
κέζα ζε κία κέξα.  θνπβαιώ  ηαλ κεηαθέξεηο
θάηη, θάλεηο κία κεηαθνξά. ♫ κε-ηα-θέ-ξσ

κεηαθνξά [ε] νπζηαζηηθό (κεηαθνξέο)
 κεηαθέξσ

κεηαθξάδσ, κεηαθξάδνκαη ξήκα (κεηάθξαζα,

ζα κεηαθξάζσ)
 ηαλ κεηαθξάδεηο έλα θείκελν, κεηαθέξεηο ηηο
ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ από κία γιώζζα ζε κία άιιε.
 «Γελ μέξσ θαιά αγγιηθά, κήπσο κπνξείο λα κνπ
κεηαθξάζεηο απηή ηε δηαθήκηζε;» είπε ε Αζελά
ζηελ Αιίθε.  «Μπνξείο λα κνπ δώζεηο κία
κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ;» ξώηεζε ε Αζελά.
♫ κε-ηά-θξα-ζε

κεηάθξαζε [ε] νπζηαζηηθό (κεηαθξάζεηο)
 κεηαθξάδσ

κεηαρεηξίδνκαη ξήκα (κεηαρεηξίζηεθα, ζα

κεηαρεηξηζηώ)
 Ο παηέξαο ηνπ Νίθνπ είλαη κεραληθόο. ηε
δνπιεηά ηνπ κεηαρεηξίδεηαη πνιιά κεραλήκαηα.
Υξεζηκνπνηεί πνιιά κεραλήκαηα.
 «Γελ πξέπεη λα κεηαρεηξηδόκαζηε άζρεκα ηα
δώα» είπε ε δαζθάια. Γελ πξέπεη λα ηνπο
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--- κέηξηνο ------------------------------------------------- κέηξν
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θεξόκαζηε άζρεκα, λα έρνπκε θαθή ζπκπεξηθνξά.
 ηαλ θάηη είλαη κεηαρεηξηζκέλν, έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ είλαη πηα θαηλνύξην.
♫ κε-ηα-ρεη-ξί-δν-καη

κέηξηνο, κέηξηα, κέηξην επίζεην (κέηξηνη, κέηξηεο,

κέηξηα)
 ηαλ θάπνηνο ή θάηη είλαη κέηξην, έρεη κεζαίν
ύςνο, βάξνο ή κέγεζνο.
 Έλαο κέηξηνο θαθέο, δελ είλαη νύηε πηθξόο νύηε
γιπθόο.
 Έλαο κέηξηνο καζεηήο, δελ είλαη νύηε θαιόο νύηε
θαθόο.  κέηξν ♫ κέ-ηξη-νο

κεηξό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κεηξό είλαη έλα ηξέλν πνπ ηξέρεη ζε ηνύλει
θάησ από ηε γε. ♫ κε-ηξό
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

κέηξν [ην] νπζηαζηηθό (κέηξα)

 Σν κέηξν είλαη ε κνλάδα κε ην νπνίν κεηξάκε ηηο
επηθάλεηεο.  «Σν ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο καο είλαη
έλα κέηξν» είπε ν Κώζηαο.
 Μέηξν ιέκε θαη ην όξγαλν κε ην νπνίν κεηξάκε
ηηο επηθάλεηεο.  Ο θύξηνο Γηάλλεο είλαη
αξρηηέθηνλαο θαη ρξεζηκνπνηεί ην κέηξν γηα λα
θηηάμεη ηα ζρέδηά ηνπ.
 ηαλ παίξλεηο κέηξα από θάηη, ην κεηξάο.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα πήξε ηα κέηξα ηνπ θαλαπέ
γηα λ‟ αγνξάζεη έλα θάιπκκα. ♫ κέ-ηξν
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κεηξώ ------------------------------------------------------κήιν--

κεηξώ θαη κεηξάσ, κεηξηέκαη ξήκα (κέηξεζα, ζα

κεηξήζσ)
 ηαλ κεηξάο πξάγκαηα ή πξόζσπα,
ρξεζηκνπνηείο αξηζκνύο γηα λα ππνινγίζεηο πόζα
είλαη.  Ζ Αζελά κέηξεζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο
θαη ηνπο έβγαιε 25.  ινγαξηάδσ
 ηαλ μέξεηο λα κεηξάο, μέξεηο λα ιεο ηνπο
αξηζκνύο κε ηε ζεηξά.  Ζ Αζελά μέξεη λα κεηξάεη
σο ην 1000!  Σν κέηξεκα είλαη απηό πνπ θάλεηο
όηαλ κεηξάο. ♫ κε-ηξώ

κέησπν [ην] νπζηαζηηθό (κέησπα)

 Σν κέησπό ζνπ είλαη ην πάλσ κέξνο ηνπ
πξνζώπνπ ζνπ αλάκεζα ζηα καιιηά θαη ηα θξύδηα.
 Σν κέησπν ηνπ πνιέκνπ είλαη ε πξώηε γξακκή
πνπ γίλνληαη νη κάρεο. ♫ κέ-ησ-πν  „ην ζώκα καο‟

κήθνο [ην] νπζηαζηηθό (κήθε)

 ηαλ μέξνπκε ην κήθνο ελόο πξάγκαηνο, μέξνπκε
πόζν καθξύ είλαη.  Γηα λα βξεη ην κήθνο ηνπ
ηξαπεδηνύ, ν θύξηνο Γηάλλεο ππνιόγηζε κε ην κέηξν
ηελ απόζηαζε από ηε κία πιεπξά ζηελ άιιε.
 πιάηνο ♫ κή-θνο

κήιν [ην] νπζηαζηηθό (κήια)

 Σν κήιν είλαη έλα ζηξνγγπιό θξνύην πνπ έρεη
ζπόξνπο ζην εζσηεξηθό ηνπ. Τπάξρνπλ θόθθηλα,
θίηξηλα θαη πξάζηλα κήια.  Ζ θαθηά βαζίιηζζα
έδσζε ζηε Υηνλάηε έλα δειεηεξηαζκέλν κήιν.
 ηαλ παίδεηο ηα κήια, είζαη αλάκεζα ζε δύν
θίινπο ζνπ θαη γηα λα θεξδίζεηο πξέπεη λα πηάζεηο
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--- κήλαο -------------------------------------------------κεηέξα
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ηε κπάια πνπ πεηάεη ν έλαο ζηνλ άιιν.  Σν
δέληξν πνπ θάλεη κήια είλαη ε κειηά. ♫ κή-ιν

κήλαο [ν] νπζηαζηηθό (κήλεο)

 Ο κήλαο είλαη κία πεξίνδνο ηνπ ρξόλνπ πνπ έρεη
28, 29, 30 ή 31 κέξεο. Κάζε ρξόλνο έρεη 12 κήλεο.
♫ κή-λαο  „νη επνρέο- νη κήλεο- νη κέξεο‟

κήλπκα [ην] νπζηαζηηθό (κελύκαηα)

 Σν κήλπκα είλαη κία πιεξνθνξία πνπ δίλεηο ζε
θάπνηνλ ή παίξλεηο από θάπνηνλ πνπ είλαη καθξηά.
Σν ειεθηξνληθό κήλπκα είλαη έλα κήλπκα πνπ
ζηέιλεηο ή πνπ δέρεζαη ζην θνκπηνύηεξ. Σν γξαπηό
κήλπκα ην ζηέιλεηο ή ην δέρεζαη ζην θηλεηό ζνπ
ηειέθσλν.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα δε βξήθε ηνλ
λ θύξην Γηάλλε θαη ηνπ άθεζε έλα κήλπκα ζηνλ
ηειεθσλεηή.
μ  Σν κήλπκα ηνπ παξακπζηνύ «Ζ Υηνλάηε θαη νη
ν εθηά λάλνη» είλαη όηη ε αγάπε ληθάεη ηα πάληα.
π ♫ κή-λπ-κα
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κεηέξα [ε] νπζηαζηηθό (κεηέξεο)

 Ζ κεηέξα ζνπ είλαη ε γπλαίθα πνπ ζε γέλλεζε θαη
ζε κεγαιώλεη. Μεηέξα ιέκε θαη ηε γπλαίθα πνπ έρεη
πηνζεηήζεη έλα παηδί.  Ζ κεηέξα ηνπ Κώζηα είλαη
ε θπξία Μαξγαξίηα.  κακά, κάλα  Ζ κεηξηθή
αγάπε είλαη ε αγάπε ηεο κεηέξαο.
♫ κε-ηέ-ξα  „ε νηθνγέλεηα‟
- Ζ θαθηά κάγηζζα κ‟ έδσζε ζηε Υηνλάηε. Ση είκαη;
………………………………………………………………
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κεηξηά ---------------------------------------------- κηθξαίλσ--

κεηξηά [ε] νπζηαζηηθό (κεηξηέο)

 Ζ κεηξηά ζνπ δελ είλαη ε πξαγκαηηθή ζνπ κεηέξα
αιιά έρεη παληξεπηεί ηνλ κπακπά ζνπ.  Ζ θαθηά
βαζίιηζζα είλαη ε κεηξηά ηεο Υηνλάηεο. ♫ κε-ηξη-ά

κεραλή [ε] νπζηαζηηθό (κεραλέο)

 Ζ κεραλή είλαη έλα εξγαιείν ή κία ζπζθεπή πνπ
θάλεη κία δνπιεηά απηόκαηα ή καο βνεζά λα ηελ
θάλνπκε πην εύθνια.  ηαλ ν ζείνο Σάθεο
πεγαίλεη ηαμίδη, παίξλεη καδί ηνπ ηε θσηνγξαθηθή
κεραλή θαη βγάδεη θσηνγξαθίεο.
 Ζ κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη εθείλε πνπ ην
θάλεη λα θηλείηαη θαη βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην
κπξνζηηλό ηνπ κέξνο.  Ο κεραληθόο είλαη
θάπνηνο πνπ δνπιεύεη κε κεραλέο ή ηηο δηνξζώλεη
όηαλ ραιάζνπλ. ηαλ θάηη είλαη κεραληθό,
ιεηηνπξγεί κε κεραλή. Μεραλάθη ή κεραλή ιέκε θαη
ηε κνηνζηθιέηα. ♫ κε-ρα-λή

κεράλεκα [ην] νπζηαζηηθό (κεραλήκαηα)

 Σν κεράλεκα είλαη κία κεραλή κε πνιιά κέξε
πνπ θάλεη κία ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά.  Ο ζείνο
Αιέθνο έρεη αγξνηηθά κεραλήκαηα γηα λα θάλεη ηηο
δνπιεηέο ηνπ.  Ο κεραληζκόο είλαη όια ηα θνκκάηηα πνπ απνηεινύλ έλα κεράλεκα θαη ζπλδπάδνληαη
γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Έλα ξνιόη-μππλεηήξη έρεη
πεξίπινθν κεραληζκό. ♫ κε-ρά-λε-κα

κεραληθόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (κεραληθνί)
 κεράλεκα

κηθξαίλσ ξήκα (κίθξπλα, ζα κηθξύλσ)  κηθξόο
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--- κηθξόβην -------------------------------------- κηθξόθσλν

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ

κηθξόβην [ην] νπζηαζηηθό (κηθξόβηα)

 Σν κηθξόβην είλαη έλαο πνιύ κηθξόο δσληαλόο
νξγαληζκόο πνπ πξνθαιεί αξξώζηηεο.  κηθξόο,
κηθξνζθόπην ♫ κη-θξό-βη-ν

κηθξόο, κηθξή, κηθξό επίζεην (κηθξνί, κηθξέο,

κηθξά)
 ηαλ θάηη είλαη κηθξό, ην κέγεζόο ηνπ είλαη θάησ
από ην θαλνληθό.  Σν πνληίθη είλαη κηθξό δών
ελώ ν ειέθαληαο κεγάιν.
 ηαλ θάπνηνο είλαη κηθξόο, είλαη λένο ζηελ
ειηθία.  Ζ Αζελά είλαη αθόκε κηθξή αιιά όηαλ
κεγαιώζεη ζέιεη λα γίλεη δσγξάθνο.
 Έλαο κηθξόο κηζζόο, είλαη ιίγνο. Μία κηθξή πόιε
έρεη ιίγνπο θαηνίθνπο.
λ  Σν γ είλαη έλα κηθξό γξάκκα ελώ ην Γ θεθαιαίν.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Έλα κηθξό πνπ θιαίεη είλαη έλα
μ
κσξό.  κεγάινο  ηαλ θάηη κηθξαίλεη, γίλεηαη
ν πην κηθξό.  κεγαιώλσ ♫ κη-θξόο  „αληίζεηα‟
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κηθξνζθόπην [ην] νπζηαζηηθό (κηθξνζθόπηα)
 Με ην κηθξνζθόπην κπνξείο λα βιέπεηο
πνιύ κηθξά πξάγκαηα πνπ δε θαίλνληαη
κόλν κε ηα κάηηα ζνπ.
 κηθξόο, κηθξόβην ♫ κη-θξν-ζθό-πη-ν

κηθξόθσλν [ην] νπζηαζηηθό (κηθξόθσλα)

ηαλ κηιάο ζην κηθξόθσλν, ε θσλή ζνπ αθνύγεηαη
πην δπλαηά. Με ην κηθξόθσλν κπνξείο λα γξάςεηο
ηε θσλή ζνπ ζε κία θαζέηα ή ζ‟ έλα ζηληί.  Οη
ηξαγνπδηζηέο ηξαγνπδνύλ θξαηώληαο έλα
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κηιώ ------------------------------------------------------- κηζόο--

α
β
κηιώ θαη κηιάσ, κηιηέκαη ξήκα (κίιεζα, ζα κηιήζσ)
γ
 ηαλ κηιάο, πξνθέξεηο ιέμεηο θαη ιεο θάηη.
δ
 «ηακάηα λα κηιάο ζπλέρεηα, ζέισ λα κηιήζσ θη
εγώ!» είπε ζηνλ θύξην Μηράιε ε ζεία ηνπ.
ε
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα κηιάεη δύν μέλεο γιώζζεο:
δ
γαιιηθά θαη αγγιηθά.
ε
 ηαλ κηιάο κε ηνπο θίινπο ζνπ γηα θάηη,
θνπβεληηάδεηο.  Ο Κώζηαο θαη ν Νίθνο κηινύλ
ζ
θάζε κέξα γηα ην πνδόζθαηξν.
η
 ηαλ δε κηιηέζαη, δε ζέιεηο λα ζνπ κηιάεη θαλείο.
θ
♫ κη-ιώ
ι
κίκνο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (κίκνη)  κηκνύκαη
κ
κηθξόθσλν. ♫ κη-θξό-θσ-λν

κηκνύκαη ξήκα (κηκήζεθα, ζα κηκεζώ)

 ηαλ κηκείζαη θάπνηνλ, κηιάο όπσο κηιάεη απηόο
ή θάλεηο ό,ηη θάλεη απηόο.  Σνπ Κώζηα ηνπ αξέζεη
λα κηκείηαη ηηο θηλήζεηο πνπ θάλεη ε Ρνδαιία.
Κνπινπξηάδεηαη θαη πεδάεη ζαλ γάηα.  Ο κίκνο
είλαη έλαο εζνπνηόο πνπ κηκείηαη εύθνια ηνπο
άιινπο. ♫ κη-κνύ-καη

κηζζόο [ν] νπζηαζηηθό (κηζζνί)

 Ο κηζζόο είλαη ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεη θάπνηνο
όηαλ θάλεη κία δνπιεηά. ♫ κη-ζζόο

κηζό [ην] νπζηαζηηθό (κηζά)  κηζόο, κηζή, κηζό
κηζόο, κηζή, κηζό επίζεην (κηζνί, κηζέο, κηζά)

 ηαλ θάηη είλαη κηζό, είλαη ην έλα από δύν ίζα
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--- κίζνο --------------------------------------------------- κλήκε
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κέξε.  Μηζό θηιό θξέαο είλαη 500 γξακκάξηα.
 νιόθιεξνο, όινο
 Λέκε όηη έρεηο κείλεη κηζόο, όηαλ έρεηο αδπλαηίζεη
πνιύ.
 Λέκε όηη ε δνπιεηά έρεη κείλεη κηζή, όηαλ δελ έρεη
ηειεηώζεη.
 ηαλ είλαη ηξεηο θαη κηζή, ν κεγάινο δείθηεο ηνπ
ξνινγηνύ δείρλεη ην 6 θαη ν κηθξόο ην 3.  Σν κηζό
ηνπ δέθα είλαη ην πέληε. ♫ κη-ζόο

κίζνο [ην] νπζηαζηηθό (κίζε)  κηζώ
κηζώ ξήκα (κίζεζα, ζα κηζήζσ)

 ηαλ κηζείο θάπνηνλ, ηξέθεηο γηα εθείλνλ άζρεκα
ζπλαηζζήκαηα. Γελ ηνλ αγαπάο θαζόινπ θαη ζέιεηο
λα ηνπ θάλεηο θαθό.  Ζ θαθηά βαζίιηζζα κηζνύζε
λ ηε Υηνλάηε θαη ήζειε λα ηεο θάλεη θαθό.
μ ηαλ κηζείο θάηη, δε ζνπ αξέζεη θαζόινπ.
 Ζ Αζελά κηζεί ηηο θαθέο.  αγαπώ
ν
 ηαλ κηζείο θάπνηνλ, ληώζεηο κίζνο. ♫ κη-ζώ
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κλεκείν [ην] νπζηαζηηθό (κλεκεία)  κλήκε
κλήκε [ε] νπζηαζηηθό (κλήκεο)

 Ζ κλήκε ζνπ είλαη ε ηθαλόηεηα πνπ έρεηο λα
ζπκάζαη.  Ζ Αζελά έρεη γεξή κλήκε θαη δελ
μερλάεη ηίπνηα.
 ηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή απνζεθεύνληαη νη
πιεξνθνξίεο.  Σν κλεκείν κπνξεί είλαη έλα
άγαικα πνπ έγηλε ζηε κλήκε θάπνηνπ ζεκαληηθνύ
αλζξώπνπ ή θάπνηνπ κεγάινπ γεγνλόηνο.
♫ κλή-κε
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κνβ------------------------------------------------------ κνηάδσ--

α
β
 Μνβ είλαη ην ρξώκα πνπ παίξλνπκε, όηαλ
αλαθαηεύνπκε ην θόθθηλν θαη ην κπιε.  Οη
γ
βηνιέηεο θαη νη παζραιηέο είλαη ινπινύδηα πνπ
δ
έρνπλ κνβ ρξώκα. ♫ κνβ  „ηα ρξώκαηα‟
ε
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
δ
ε
κόδα [ε] νπζηαζηηθό (κόδεο)
ζ
 Ζ κόδα είλαη ην ζηηι ληπζκαηνο θαη θνπξέκαηνο
πνπ αθνινπζνύλ πνιινί άλζξσπνη ζε θάζε επνρή.
η
ηαλ θάηη είλαη ζηε κόδα, ην θνξάλε όινη. ηαλ θάηη θ
γίλεηαη κόδα, ην θάλνπλ όινη.  Ζ θπξία
ι
Μαξγαξίηα αθνινπζεί πάληα ηε κόδα θαη ληύλεηαη
κ
κνληέξλα.  Φνξάεη πάληα κνληέξλα ξνύρα.

κνβ επίζεην (κνβ)

♫ κό-δα

λ
μ
κνδίζηξα [ε] νπζηαζηηθό (κνδίζηξεο)
 Ζ κνδίζηξα είλαη κία γπλαίθα πνπ ε δνπιεηά ηεο
ν
είλαη λα ξάβεη ξνύρα.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα δελ
π
αγνξάδεη έηνηκα ξνύρα αιιά ξάβεη ηα ξνύρα ηεο ζηε
ξ
κακά ηνπ Ίγθιη πνπ είλαη πνιύ θαιή κνδίζηξα.
 ξάθηξα ♫ κν-δί-ζηξα
ζ
η
κνηάδσ ξήκα (έκνηαζα, ζα κνηάζσ)
π
 ηαλ θάηη κνηάδεη κε θάηη άιιν, είλαη
θ
πεξίπνπ ζαλ θη εθείλν.  Ζ πάπηα
είλαη έλα δών πνπ κνηάδεη κε ηε ρήλα.
ρ
 όκνηνο ♫ κνηά-δσ
ς
Σα δίδπκα αδέιθηα
κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. σ
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--- κνίξα ------------------------------------------------- κνλάδα
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κνίξα [ε] νπζηαζηηθό (κνίξεο)

 Ζ κνίξα είλαη ε ηύρε πνπ ζα έρεηο ζηε δσή ζνπ,
ην γξαθηό ζνπ.  Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα
αιιάμνπλ ηε κνίξα ηνπο. ♫ κνί-ξα

κνηξάδσ, κνηξάδνκαη ξήκα (κνίξαζα, ζα

κνηξάζσ)
 ηαλ κνηξάδεηο θάηη, ην ρσξίδεηο ζε ίζα κέξε.
 Σελ Πξσηνρξνληά αθνύ έθαγαλ όινη ν ζείνο
ηακάηεο κνίξαζε ηα ραξηηά ηεο ηξάπνπιαο ζηνπο
κεγάινπο. Με ην κνίξαζκα ηεο ηξάπνπιαο άξρηζε
ην παηρλίδη.
 ηαλ κνηξάδεηο θάηη ζε θάπνηνπο, ηνπο ην δίλεηο
θξνληίδνληαο λα θηάζεη γηα όινπο.  Ζ ζεία
Καηεξίλα κνίξαζε ζηα παηδηά θαξακέιεο θαη
λ παηρλίδηα. Ήηαλ δίθαηε ζηε κνηξαζηά.
 κνηξαζηά, κνίξαζκα ♫ κνη-ξά-δσ
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κνθέηα [ε] νπζηαζηηθό (κνθέηεο)

 Ζ κνθέηα είλαη έλα ραιί πνπ θαιύπηεη όιν ην
πάησκα.  Σν δσκάηην ηνπ Κώζηα είλαη ζηξσκέλν
κε γαιάδηα κνθέηα. ♫ κν-θέ-ηα

κνιύβη [ην] νπζηαζηηθό (κνιύβηα)

 Με ην κνιύβη κπνξείο λα γξάςεηο ή
λα δσγξαθίζεηο. Σα κνιύβηα κπνξεί
λα είλαη γθξη, καύξα ή ρξσκαηηζηά. ♫ κν-ιύ-βη

κνλάδα [ε] νπζηαζηηθό (κνλάδεο)

 Μνλάδα ιέκε ηνλ αξηζκό 1.  κνλαδηθόο, κόλνο
♫ κν-λά-δα
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κνλαδηθόο ---------------------------------------- κνλνπάηη--

κνλαδηθόο, κνλαδηθή, κνλαδηθό επίζεην

(κνλαδηθνί, κνλαδηθέο, κνλαδηθά)
 ηαλ θάπνηνο είλαη κνλαδηθόο, είλαη έλαο θαη
κόλνο ηνπ, δελ ππάξρεη άιινο.  Ο Νίθνο είλαη ην
έλα θαη κνλαδηθό παηδί ησλ γνληώλ ηνπ.
 κνλάδα, κνλαρόο, κόλνο ♫ κν-λα-δη-θόο

κνλαμηά [ε] νπζηαζηηθό (κνλαμηέο)  κόλνο
κνλαζηήξη [ην] νπζηαζηηθό (κνλαζηήξηα)
 κόλνο

κνλαρόο, κνλαρή, κνλαρό θαη κνλάρνο, κνλάρε,
κνλάρν επίζεην (κνλαρνί/κνλάρνη,
κνλαρέο/κνλάρεο, κνλαρά/κνλάρα)  κόλνο
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λ
κνλαρόο [ν], κνλαρή [ε] νπζηαζηηθό (κνλαρνί,
μ
κνλαρέο)
ν
 Μνλαρό ιέκε ηνλ θαιόγεξν θαη κνλαρή ηελ
θαιόγξηα.  κόλνο ♫ κν-λα-ρόο
π
ξ
κόληκνο, κόληκε, κόληκν επίζεην (κόληκνη,
ζ
κόληκεο, κόληκα)
 ηαλ θάηη είλαη κόληκν, θξαηάεη γηα πάληα.
η
 Ζ κόληκε θαηνηθία ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο είλαη
π
ζηελ Αζήλα.  πξνζσξηλόο ♫ κό-λη-κνο
θ
ρ
κνλνπάηη [ην] νπζηαζηηθό (κνλνπάηηα)
 Σν κνλνπάηη είλαη έλα ζηελό δξνκάθη γηα λα
ς
πεξπαηάλε νη άλζξσπνη. Σ‟ απηνθίλεηα δελ κπνξνύλ
σ
λα πεξάζνπλ από έλα κνλνπάηη. ♫ κν-λν-πά-ηη
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--- κνλόο ----------------------------------------------- κνληέιν
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κνλόο, κνλή, κνλό επίζεην (κνλνί, κνλέο, κνλά)

 Σν 1, ην 3 θαη ην 5 είλαη κνλνί αξηζκνί. Σν 2, ην 4
θαη ην 6 είλαη δπγνί. Πνηνπο άιινπο κνλνύο θαη
δπγνύο αξηζκνύο μέξεηο;  πεξηηηόο  δπγόο
 ηαλ θάηη είλαη κνλό, είλαη γηα έλα άηνκν.  Ζ
Αζελά θνηκάηαη ζε κνλό θξεβάηη, ελώ νη γνλείο ηεο
ζε δηπιό.  δηπιόο ♫ κν-λόο

κόλνο, κόλε, κόλν επίζεην (κόλνη, κόλεο, κόλα)

 ηαλ είζαη κόλνο, δελ είλαη θαλείο καδί ζνπ.
 ηαλ βξνληάεη, ε Αζελά θνβάηαη λα θνηκεζεί
κόλε ηεο.  κνλαρόο
 ηαλ θάλεηο θάηη κόλνο ζνπ, ην θάλεηο ρσξίο ηε
βνήζεηα θαλελόο.  Ζ Αιίθε μέξεη λα θηηάρλεη
κόλε ηεο ηπξόπηηα.  κνλάρνο
λ  Ζ κόλε θξνληίδα ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε είλαη λα
μ βξεζεί ν θιέθηεο ηνπ καγαδηνύ ηνπ.
 κνλαδηθόο  κνλάδα ♫ κό-λνο
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κνληέιν [ην] νπζηαζηηθό (κνληέια)

 ηαλ θάπνηνο είλαη κνληέιν, παξνπζηάδεη
θαηλνύξηα ξνύρα ζε επηδείμεηο κόδαο, δειαδή
κπξνζηά ζε πνιύ θόζκν. Μνληέιν είλαη θαη
θάπνηνο πνπ ζηέθεηαη αθίλεηνο γηα λα ηνλ
δσγξαθίζεη έλαο θαιιηηέρλεο.  Ζ Αζελά θάλεη ην
κνληέιν θαη ε ζεία Καηεξίλα ηε δσγξαθίδεη.
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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κνληέξλνο --------------------------------------- κνξθώλσ- Μνληέιν ιέκε θαη έλαλ ηύπν πξντόληνο πνπ
θπθινθνξεί ζηελ αγνξά.  «Σα ηειεπηαία
κνληέια ησλ γαιιηθώλ απηνθηλήησλ είλαη αθξηβά»
είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ ζείν Σάθε. ♫ κν-ληέ-ιν

κνληέξλνο, κνληέξλα, κνληέξλν επίζεην

(κνληέξλνη, κνληέξλεο, κνληέξλα)
 ηαλ έλα ξνύρν είλαη κνληέξλν, είλαη κέζα ζηε
κόδα.  Ο θύξηνο Γηάλλεο ληύλεηαη κε κνληέξλα
αιιά θαη άλεηα ξνύρα.  ληεκνληέ
 ηαλ είζαη κνληέξλνο, αθνινπζείο ηε κόδα ή
έρεηο ζύγρξνλεο απόςεηο.
 ληεκνληέ, παιηνκνδίηηθνο ♫ κν-ληέξ-λνο

κνξθή [ε] νπζηαζηηθό (κνξθέο)

 Ζ κνξθή ζνπ είλαη ε εμσηεξηθή ζνπ εκθάληζε, ην
πώο θαίλεζαη.  Ζ θπξία Μαξγαξίηα αγόξαζε
δάραξε ζε κνξθή θύβσλ.  ζρήκα
 Βγαίλνληαο από ην καγαδί είδε ηνλ θύξην Μηράιε
λα θσλάδεη ζπκσκέλνο. Ζ κνξθή ηνπ ήηαλ
ηξνκαρηηθή.  όςε ♫ κνξ-θή

κνξθώλσ, κνξθώλνκαη ξήκα (κόξθσζα, ζα

κνξθώζσ)
 ηαλ κνξθώλεηο θάπνηνλ, ηνπ πξνζθέξεηο
γλώζεηο θαη ηνλ εθπαηδεύεηο ζε θάηη.  «ην
ζρνιείν πεγαίλεηο γηα λα κνξθσζείο θαη λα γίλεηο
ζσζηόο άλζξσπνο» είπε ζηνλ Ίγθιη ν παηέξαο ηνπ.
 «Θέισ λα γίλεηο κνξθσκέλνο άλζξσπνο θαη λ‟
απνθηήζεηο ζσζηή κόξθσζε» είπε πάιη.
♫ κνξ-θώ-λσ
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--- κνζράξη -------------------------------------------- κνπγγόο
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κνζράξη [ην] νπζηαζηηθό (κνζράξηα)
 Σν κνζράξη είλαη ην κηθξό ηεο
αγειάδαο θαη ηνπ βνδηνύ.
 Μνζράξη ιέκε θαη ην θξέαο ηνπ
κνζραξηνύ. ♫ κν-ζρά-ξη

κνζρνβνιώ θαη κνζρνβνιάσ ξήκα

(κνζρνβόιεζα, ζα κνζρνβνιήζσ)
 ηαλ θάηη κνζρνβνιάεη, κπξίδεη πνιύ όκνξθα.
 Σα ηξηαληάθπιια ηνπ θπξίνπ Μηράιε
κνζρνβνινύλ ζ‟ όιε ηε γεηηνληά.
♫ κν-ζρν-βν-ιώ - Λέκε θαη κνζθνβνιώ.

κνηνζηθιέηα [ε] νπζηαζηηθό (κνηνζηθιέηεο)

 Ζ κνηνζηθιέηα κνηάδεη κε βαξύ,
λ κεγάιν πνδήιαην πνπ έρεη κεραλή.
 κεραλή ♫ κν-ην-ζη-θιέ-ηα
μ
 „ε πόιε‟
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κνπγγαίλσ, κνπγγαίλνκαη ξήκα (κνύγγαλα, ζα
κνπγγάλσ)  κνπγγόο

κνπγγακάξα [ε] νπζηαζηηθό (κνπγγακάξεο)
 κνπγγόο

κνπγγόο, κνπγγή, κνπγγό επίζεην (κνπγγνί,

κνπγγέο, κνπγγά)
 ηαλ είζαη κνπγγόο, δελ κπνξείο λα κηιήζεηο.
 ηαλ θάζεζαη κνπγγόο, θάζεζαη ζησπειόο.
 βνπβόο  Μνπγγαίλεζαη. Παζαίλεηο
κνπγγακάξα. ♫ κνπγ-γόο
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κνπγθξεηό ---------------------------------- κνπληδνύξα--

α
β
 κνπγθξίδσ
γ
κνπγθξίδσ ξήκα (κνύγθξηζα, ζα κνπγθξίζσ)
δ
 ηαλ έλα δών κνπγθξίδεη, βγάδεη γηα ιίγε ώξα
ε
έλαλ άγξην ήρν. Βγάδεη κνπγθξεηά.
δ
 «Οη αγειάδεο ηνπ γείηνλα κνπγθξίδνπλ, όηαλ
ζέινπλ λα θάλε» ιέεη ν ζείνο Αιέθνο.
ε
 ηαλ κνπγθξίδεηο από ηνλ πόλν, βγάδεηο κία
ζ
ζηγαλή, βαξηά θσλή, επεηδή πνλάο.  Ο Κώζηαο
άθνπζε έλα κνύγθξηζκα. Ήηαλ ν ζθύινο ηνπ θπξίνπ η
Μηράιε. κνπγθξεηό ♫ κνπ-γθξί-δσ
θ
ι
κνπιάξη [ην] νπζηαζηηθό (κνπιάξηα)
κ
 Σν κνπιάξη είλαη ην δών πνπ γελληέηαη από έλα

κνπγθξεηό [ην] νπζηαζηηθό (κνπγθξεηά)

άινγν θη έλα γατδνύξη.
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη κνπιάξη, όηαλ είλαη
αλαίζζεηνο. ♫ κνπ-ιά-ξη

κνύκηα [ε] νπζηαζηηθό (κνύκηεο)

 Ζ κνύκηα είλαη έλα πηώκα πνπ νη αξραίνη
Αηγύπηηνη δηαηεξνύζαλ κε ηαηξηθέο κεζόδνπο.
 «ηηο ππξακίδεο ηεο Αηγύπηνπ ππήξραλ
αξθεηέο κνύκηεο» είπε ν ζείνο Σάθεο ζηελ
Αζελά. ♫ κνύ-κηα

κνπληδνύξα [ε] νπζηαζηηθό (κνπληδνύξεο)
 Ζ κνπληδνύξα είλαη έλαο ζθνύξνο ιεθέο,
ζπλήζσο από κπνγηά ή κειάλη.  ηαλ
κνπληδνπξώλεηο θάηη ην ιεξώλεηο κε
κνπληδνύξεο. ♫ κνπ-ληδνύ-ξα
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--- κνπληδνπξώλσ ------------------------- κνπξκνπξίδσ
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- Λέκε θαη κνπηδνύξα
Σν κσξό κνπληδνπξώλεη έλα ραξηί.
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 κνπξκνπξίδσ

Σν γέκηζε κνπληδνύξεο.

κνπληδνπξώλσ, κνπληδνπξώλνκαη ξήκα

(κνπηδνύξσζα, ζα κνπηδνπξώζσ)  κνπληδνύξα

κνπληόο, κνπληή, κνπληό επίζεην (κνπληνί,

κνπληέο, κνπληά)
 Έλα κνπληό ρξώκα δελ είλαη νύηε ιακπεξό νύηε
θσηεηλό.  Ζ κπινύδα ηεο θπξίαο Μαξγαξίηαο
μέβαςε ζην πιύζηκν θη έρεη ηώξα έλα κνπληό γθξη
ρξώκα. ♫ κνπ-ληόο

κνπξκνύξα [ε] νπζηαζηηθό (κνπξκνύξεο)
κνπξκνπξίδσ θαη κνπξκνπξάσ ξήκα

(κνπξκνύξηζα, ζα κνπξκνπξίζσ)
 ηαλ κνπξκνπξίδεηο, ςηζπξίδεηο, δειαδή ιεο θάηη
ζηγαλά γηα λα κε ζ‟ αθνύζνπλ.  Ζ Αζελά θαη ε
Διέλε κνπξκνύξηδαλ γηα λα κελ ηηο αθνύζεη ν Νίθνο.
«ηακαηήζηε ην κνπξκνύξηζκα, θνξίηζηα!» είπε.
 ηαλ κνπξκνπξίδεηο γηα θάηη, παξαπνληέζαη.
 Ο θύξηνο Μηράιεο άξρηζε πάιη λα κνπξκνπξίδεη,
επεηδή ηα παηδηά έθνςαλ ινπινύδηα από ηνλ θήπν
ηνπ.  Ήηαλ όιν κνπξκνύξα. κνπξκνύξηζκα
♫ κνπξ-κνπ-ξί-δσ
- Πνιιά ρξώκαηα έρνπλ ηε θαηάιεμε -ί: ζαιαζζί,
κειηηδαλί, ζηαρηί. Βξεο θη άιια.
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κνπζείν ------------------------------------------ κνπζθεύσ--

κνπζείν [ην] νπζηαζηηθό (κνπζεία)

 ην κνπζείν κπνξείο λα δεηο έξγα ηέρλεο θαη
αληηθείκελα παιαηόηεξσλ επνρώλ. ♫ κνπ-ζεί-ν

κνύζη [ην] νπζηαζηηθό (κνύζηα)

 Σν κνύζη είλαη νη ηξίρεο πνπ θπηξώλνπλ ζην
πηγνύλη ελόο άληξα.  «Ο κπαξκπα-ηξνπκθ έρεη
άζπξν κνύζη.  γέλη ♫ κνύ-ζη

κνπζηθή [ε] νπζηαζηηθό (κνπζηθέο)
 ηαλ θάπνηνο ηξαγνπδάεη ή παίδεη θηζάξα, πηάλν
ή βηνιί, αθνύγεηαη κνπζηθή. Δίλαη ν επράξηζηνο
ήρνο πνπ αθνύο.  Σν βηνιί θαη ην πηάλν είλαη
κνπζηθά όξγαλα. Ζ δνπιεηά ηνπ κνπζηθνύ είλαη λα
παίδεη έλα κνπζηθό όξγαλν ή λα δηδάζθεη κνπζηθή.
♫ κνπ-ζη-θή  „ηα κνπζηθά όξγαλα‟

κνπζηθό όξγαλν [ην] νπζηαζηηθό, (κνπζηθά
όξγαλα)  κνπζηθή

κνπζηθόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (κνπζηθνί)
 κνπζηθή

κνπζθεύσ, κνπζθεύνκαη ξήκα (κνύζθεςα, ζα

κνπζθέςσ)
 ηαλ κνπζθεύεζαη, βξέρεζαη πνιύ.
 Ο Κώζηαο έπαηδε κπάζθεη πνιιή ώξα θαη
κνπζθεύηεθε ζηνλ ηδξώηα.
 ηαλ κνπζθεύεηο ηα ξνύρα, ηα βνπηάο ζην λεξό.
 βξέρσ ♫ κνπ-ζθεύ-σ
Πνηα άιια κνπζηθά όξγαλα μέξεηο;
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--- ηα κνπζηθά όξγαλα-----------------------------------------
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πηάλν

βηνιί

ηξνκπέηα
ληξακο

θηζάξα

αθνξληεόλ
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κνπζνύδα-------------------------------------------- κνύρια--

κνπζνύδα [ε] νπζηαζηηθό (κνπζνύδεο)

 Ζ κνπζνύδα ελόο δώνπ είλαη ην ζηόκα θαη ε κύηε
ηνπ.  Ζ Ρνδαιία έβαιε ηε κνπζνύδα ηεο κέζα ζην
κπνι κε ην γάια. ♫ κνπ-ζνύ-δα

κνπζηάθη [ην] νπζηαζηηθό (κνπζηάθηα)

 Σν κνπζηάθη είλαη νη ηξίρεο πνπ
θπηξώλνπλ πάλσ από ηα ρείιηα ησλ αληξώλ.
 Κάζε θνξά πνπ ηξώεη, ε Ρνδαιία γεκίδεη ηα
κνπζηάθηα ηεο κε θαγεηό. ♫ κνπ-ζηά-θη

κνπζηάξδα [ε] νπζηαζηηθό (κνπζηάξδεο)

 Ζ κνπζηάξδα είλαη κία θξύα, θίηξηλε ζάιηζα κε
δπλαηή, πηθάληηθε γεύζε πνπ ζεξβίξεηαη ζπλήζσο
κε ην θξέαο.  Σν κνπζηαξδί είλαη ην ρξώκα ηεο
κνπζηάξδαο. ♫ κνπ-ζηάξ-δα  „ην πάξηη‟

κνύηξν [ην] νπζηαζηηθό (κνύηξα)

 Σα κνύηξα ζνπ είλαη ην πξόζσπν ζνπ.
 Λέκε όηη θξαηάο κνύηξα ζε θάπνηνλ, όηαλ
ζπκώλεηο καδί ηνπ. Δπίζεο ιέκε όηη πέθηεηο κε ηα
κνύηξα ζε θάηη, όηαλ αζρνιείζαη πνιύ κ‟ απηό.
Λέκε αθόκε όηη ζπαο ηα κνύηξα θάπνηνπ, όηαλ ηνλ
δέξλεηο. ηαλ ιέκε όηη θάλεηο θάηη ζαλ ηα κνύηξα
ζνπ, ελλννύκε όηη ην θαηαζηξέθεηο.  Μνπηξάθη
ιεο ρατδεπηηθά ηα κνύηξα ζνπ. ♫ κνύ-ηξν

κνύρια [ε] νπζηαζηηθό (κνύριεο)

 ηαλ ηα ηξόθηκα πηάλνπλ κνύρια, ραιάλε θαη
παίξλνπλ έλα ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα.  ηαλ
θάηη πηάλεη κνύρια, έρεη κνπριηάζεη. ♫ κνύ-ρια
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--- κνπριηάδσ ----------------------------------------- κπαίλσ
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κνπριηάδσ ξήκα (κνύριηαζα, ζα κνπριηάζσ)
 κνύρια

κπαγηάηηθνο, κπαγηάηηθε, κπαγηάηηθν επίζεην

(κπαγηάηηθνη, κπαγηάηηθεο, κπαγηάηηθα)
 ηαλ ηα ηξόθηκα είλαη κπαγηάηηθα, ράλνπλ ηε
γεύζε θαη ηε θξεζθάδα ηνπο, γηαηί έρνπλ παιηώζεη.
 θξέζθνο ♫ κπα-γηά-ηη-θνο

κπάδα [ηα] νπζηαζηηθό

 Σα κπάδα είλαη η‟ άρξεζηα πιηθά πνπ κέλνπλ από
ην γθξέκηζκα κίαο νηθνδνκήο. ♫ κπά-δα

κπάδσ ξήκα (έκπαζα, ζα κπάζσ)

 ηαλ κία πόξηα ή έλα παξάζπξν κπάδεη, αθήλεη
λ ην θξύν ή ηνλ αέξα λα πεξάζεη. ηαλ κία βάξθα
μ κπάδεη λεξά, έρεη ηξππήζεη θαη ην λεξό κπαίλεη κέζα
ηεο.
ν  ηαλ έλα παληειόλη έρεη κπάζεη, έρεη κηθξύλεη ζην
π πιύζηκν.  κπαίλσ ♫ κπά-δσ
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κπαίλσ ξήκα (κπήθα, ζα κπσ)

 ηαλ κπαίλεηο θάπνπ, είζαη έμσ θαη πεγαίλεηο
κέζα ζε θιεηζηό ρώξν.  Ζ Ρνδαιία κπήθε ζην
δσκάηην ηεο Αζελάο από ην παξάζπξν.  βγαίλσ
 ηαλ έλα αγθάζη κπαίλεη ζην πόδη ζνπ, ρώλεηαη
ζ‟ απηό.  βγαίλσ
 ηαλ κπαίλεηο ζην παηρλίδη, ζπκκεηέρεηο ζ‟ απηό.
 βγαίλσ
- Δίκαη ην αληίζεην ηνπ θξέζθνο. Ση είκαη;
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κπαθάιεο ------------------------------------------ κπαιέην--

α
β
γ
κπαθάιεο [ν], κπαθάιηζζα [ε] νπζηαζηηθό
δ
(κπαθάιεδεο, κπαθάιηζζεο)
ε
 Ο κπαθάιεο πνπιάεη ηξόθηκα θαη
είδε θαζεκεξηλήο αλάγθεο.
δ
 παληνπώιεο  Σν κπαθάιηθν είλαη ην
ε
καγαδί ηνπ κπαθάιε.  παληνπσιείν ♫ κπα-θά-ιεο
ζ
κπαθάιηθν [ην] νπζηαζηηθό (κπαθάιηθα)
η
 κπαθάιεο
θ
ι
κπάια [ε] νπζηαζηηθό (κπάιεο)
 Ζ κπάια είλαη ε ζηξνγγπιή ζθαίξα πνπ ρηππάο,
κ
 ηαλ ηα ξνύρα κπαίλνπλ ζην πιύζηκν,
ζηελεύνπλ.  κπάδσ ♫ κπαί-λσ

θινηζάο ή ξίρλεηο, όηαλ θάλεηο έλα ζπνξ. Με κπάια
παίδεηαη ην πνδόζθαηξν, ην κπάζθεη θαη ην βόιετ.
 Μπάια ιέκε θαη ην πνδόζθαηξν.
 Έρνπκε θαη ηηο ρηνλόκπαιεο από ρηόλη.
 Σν κπαιάθη είλαη κία κηθξή κπάια. ♫ κπά-ια

λ
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ν
π
κπαιαξίλα [ε] νπζηαζηηθό (κπαιαξίλεο)
ξ
 κπαιέην
ζ
η
κπαιέην [ην] νπζηαζηηθό (κπαιέηα)
 Σν κπαιέην είλαη έλαο ρνξόο πνπ νη ρνξεπηέο ηνλ π
ρνξεύνπλ παηώληαο ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ ηνπο.
θ
Μπαιέην ιέκε θαη ην ζύλνιν ησλ ρνξεπηώλ πνπ
ρ
ρνξεύνπλ απηόλ ηνλ ρνξό κπξνζηά ζην θνηλό.
ς
 Ζ Διέλε πεγαίλεη ζε ζρνιή κπαιέηνπ θαη ζέιεη
σ
- Πνηα παηρλίδηα παίδνπκε κε κπαιάθη;
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--- κπαιθόλη ----------------------------------------- κπακπάο
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λα γίλεη κπαιαξίλα. ήκεξα είδε ζηελ ηειεόξαζε ηα
κπαιέηα Μπνιζόη. ♫ κπα-ιέ-ην
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κπαιώλσ ξήκα (κπάισζα, ζα κπαιώζσ)

κπαιθόλη [ην] νπζηαζηηθό (κπαιθόληα)
 ηηο πνιπθαηνηθίεο, όια ηα δηακεξίζκαηα
πνπ βξίζθνληαη ςειά ζε θάπνηνλ όξνθν
έρνπλ κπξνζηά ή πίζσ έλα ή πεξηζζόηεξα
κπαιθόληα κε θάγθεια. Δθεί θαζόκαζηε όηαλ ν
θαηξόο είλαη θαιόο.  βεξάληα ♫ κπαι-θό-λη

κπαιόλη [ην] νπζηαζηηθό (κπαιόληα)

 Σα κπαιόληα είλαη ιαζηηρέληα θαη ρξσκαηηζηά θαη
ηα θνπζθώλεηο κε αέξα. Με ηα κπαιόληα παίδνπκε ή
ζηνιδνπκε ην ζπίηη, όηαλ έρνπκε γηνξηή.
♫ κπα-ιό-λη  „ην πάξηη‟
 ηαλ κπαιώλεηο έλα ηξύπην παληειόλη, ην
ξάβεηο.
 ηαλ ηα κπαιώλεηο, πξνζπαζείο λα θαιύςεηο έλα
ιάζνο ζνπ.  «Μηράιε, όιε ηελ ώξα αζρνινύκαη
κε ην κπάισκα! Οη θάιηζεο ζνπ είλαη γεκάηεο
κπαιώκαηα!» είπε ε ζεία ηνπ. ♫ κπα-ιώ-λσ

κπάκηα [ε] νπζηαζηηθό (κπάκηεο)

 Ζ κπάκηα είλαη έλα κηθξό, πξάζηλν
θαη ρλνπδσηό ιαραληθό πνπ ηξώγεηαη καγεηξεκέλν.
Οη κπάκηεο βγάδνπλ έλα παρύ πγξό. ♫ κπά-κηα

κπακπάο [ν] νπζηαζηηθό (κπακπάδεο)

 Οη κπακπάο ζνπ είλαη ν έλαο από ηνπο γνλείο
ζνπ. Δίλαη ν άληξαο ηεο κακάο ζνπ.  Ο κπακπάο
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κπακπνύιαο ---------------------------------------- κπάληα--

α
β
γ
δ
κπακπνύιαο [ν] νπζηαζηηθό (κπακπνύιεο)
 Ο κπακπνύιαο είλαη έλα θαληαζηηθό πιάζκα πνπ ε
ηξνκάδεη ηα παηδηά. Λέκε πσο έλαο άλζξσπνο είλαη
δ
κπακπνύιαο ή θάλεη ηνλ κπακπνύια, όηαλ καο
ε
θνβίδεη.  Ο θύξηνο Μηράιεο είλαη ν κπακπνύιαο
ηεο γεηηνληάο. ια ηα παηδηά ηνλ θνβνύληαη.
ζ
♫ κπα-κπνύ-ιαο
η
θ
κπαλάλα [ε] νπζηαζηηθό (κπαλάλεο)
 Ζ κπαλάλα είλαη έλα καθξύ, θίηξηλν
ι
θξνύην.  Σν δέληξν πνπ θάλεη κπαλάλεο
κ
ηνπ Κώζηα είλαη ν θύξηνο Γηάλλεο.  παηέξαο
 Ο κπακπάο είλαη θη έλα γιπθό κε ςεκέλε δύκε,
ζηξόπη θαη ζαληηγί. ♫ κπα-κπάο

είλαη ε κπαλαληά. ♫ κπα-λά-λα

λ
κπαληέξα [ε] νπζηαζηηθό (κπαληέξεο)  κπάλην
μ
ν
κπάλην [ην] νπζηαζηηθό (κπάληα)
 Μπάλην ιέκε ην δσκάηην ηνπ ζπηηηνύ πνπ έρεη ηε
π
κπαληέξα, ηνλ ληπηήξα θαη ηελ ηνπαιέηα.
ξ
 ηαλ θάλεηο κπάλην, πιέλεηο ην ζώκα ζνπ.
ζ
 Μπάλην είλαη θαη ην θνιύκπη ζηε ζάιαζζα.
η
 ηαλ είζαη ζην κπάλην, πιέλεζαη ζηε κπαληέξα.
♫ κπά-λην  „ην κπάλην‟
π
θ
κπάληα [ε] νπζηαζηηθό (κπάληεο)
ρ
 Ζ κπάληα είλαη κία νκάδα αλζξώπσλ πνπ
παίδνπλ καδί κνπζηθή.  Ζ Αζελά πήγε ζηελ
ς
πιαηεία λ‟ αθνύζεη ηε κπάληα ηνπ δήκνπ κε ηε κακά
σ
ηεο.  νξρήζηξα ♫ κπά-ληα
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--- ην κπάλην -------------------------------------------------------
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θαζξέθηεο

αθξόινπηξν
θαδαλάθη

βξύζε

ληπηήξαο

ραξηί
πγείαο
ιεθάλε

αθξόο

παπάθη
κπαληέξα
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κπανύιν -------------------------------------------- κπάζθεη--

κπανύιν [ην] νπζηαζηηθό (κπανύια)
 ην κπανύιν θπιάο πνιύηηκα
αληηθείκελα.  θηβώηην ♫ κπα-νύ-ιν

κπαξ [ην] νπζηαζηηθό (κπαξ)
 Σν κπαξ είλαη έλα καγαδί πνπ ζεξβίξεη πνηά.
 Μπαξ ιέκε θη έλα έπηπιν πνπ ην έρνπκε γηα λα
βάδνπκε ηα πνηά ηνπ ζπηηηνύ. ♫ κπαξ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

κπάξκπαο [ν] νπζηαζηηθό (κπαξκπάδεο)

 ηα ρσξηά ηνλ ζείν ηνλ θσλάδνπλ κπάξκπα.
 ζείνο
 Μπάξκπα ιέκε θη έλαλ άλζξσπν κεγάιεο ειηθίαο.
♫ κπάξ-κπαο

κπαξκπνύλη [ην] νπζηαζηηθό (κπαξκπνύληα)

 Σν κπαξκπνύλη είλαη έλα λόζηηκν θόθθηλν ςάξη
κε κνπζηάθηα. ♫ κπαξ-κπνύ-λη

κπάζθεη [ην] νπζηαζηηθό
 Σν κπάζθεη είλαη έλα άζιεκα πνπ παίδεηαη κε
δύν αληίπαιεο νκάδεο. Κάζε νκάδα πξνζπαζεί λα
βάιεη ηε κπάια ζην θαιάζη ηεο άιιεο πεξηζζόηεξεο
θνξέο γηα λα θεξδίζεη.  θαιαζνζθαίξηζε
 Μπαζθεηκπνιίζηα ιέκε ηνλ αζιεηή πνπ παίδεη
κπάζθεη. ♫ κπά-ζθεη
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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--- κπαζηνύλη -----------------------------------------κπέηθνλ
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κπαζηνύλη [ην] νπζηαζηηθό (κπαζηνύληα)
 Σν κπαζηνύλη είλαη ην μύιηλν ξαβδί
πνπ θξαηνύλ νη ειηθησκέλνη θαη νη
ηπθινί γηα λα πεξπαηνύλ. ♫ κπα-ζηνύ-λη

κπαηαξία [ε] νπζηαζηηθό (κπαηαξίεο)

 Ζ κπαηαξία θάλεη έλα ξαδηόθσλν λα
ιεηηνπξγήζεη ρσξίο λα είλαη ζηελ πξίδα, επεηδή
απνζεθεύεη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Μπαηαξία έρνπλ
θαη ηα ξνιόγηα θαη ηα απηνθίλεηα. ♫ κπα-ηα-ξί-α

κπάραιν [ην] νπζηαζηηθό

 ηαλ ηα θάλεηο κπάραιν, ηα κπεξδεύεηο, ηα
θάλεηο όια άλσ θάησ. ♫ κπά-ρα-ιν

κπαραξηθό [ην] νπζηαζηηθό (κπαραξηθά)

 Σν κπαραξηθό βγαίλεη από θπηά, έρεη έληνλε
κπξσδηά θαη λνζηηκεύεη ηα θαγεηά θαη ηα γιπθά. Σν
πηπέξη θαη ε θαλέια είλαη κπαραξηθά.
 κπξσδηθά ♫ κπα-ρα-ξη-θό

κπεδ επίζεην

 Σν κπεδ ρξώκα είλαη έλα πνιύ αλνηρηό θαθέ
ρξώκα. Ζ άκκνο έρεη κπεδ ρξώκα.
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

κπέηθνλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κπέηθνλ είλαη αιαηηζκέλν ρνηξηλό θξέαο κε
αξθεηό ιίπνο. Δίλαη αιιαληηθό θαη ην αγνξάδεηο ζε
θέηεο. ♫ κπέη-θνλ
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κπεθξήο ------------------------------------------κπεξδεύσ-- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε
ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

κπεθξήο [ν], κπεθξνύ [ε] νπζηαζηηθό

(κπεθξήδεο, κπεθξνύδεο)
 Μπεθξήο είλαη θάπνηνο πνπ πίλεη θαη κεζάεη
ζπρλά. Οη κπεθξήδεο έρνπλ θόθθηλε κύηε από ην
πνηό θαη παξαπαηνύλ ζηνλ δξόκν. ♫ κπε-θξήο

κπειάο [ν] νπζηαζηηθό (κπειάδεο)

 Ο κπειάο είλαη κία θαηάζηαζε δύζθνιε, άζρεκε
ή επηθίλδπλε γηα ζέλα. Ο Ίγθιη έζπαζε θαηά
ιάζνο ην ηδάκη ηνπ θπξίνπ Μηράιε θαη δελ ήμεξε ηη
λα θάλεη. «Θα κπσ ζε κεγάινπο κπειάδεο»
ζθέθηεθε. ♫ κπε-ιάο

κπέκπεο [ν], κπέκπα [ε] νπζηαζηηθό (κπέκπεδεο,
κπέκπεο)
 Μπέκπε ή κπέκπα ιέκε έλα κσξό πνπ έρεη
γελλεζεί πξηλ από ιίγν θαηξό.  Ο κπέκπεο ηεο
ζείαο Καηεξίλαο ζα βαθηηζηεί ζε ιίγνπο κήλεο. Θα
ηνλ πνπλ Γεκήηξε. ♫ κπέ-κπα

κπέξηα [ε] νπζηαζηηθό (κπέξηεο)
 Ο Νίθνο ληύζεθε Ενξό ηηο Απόθξηεο θαη θόξεζε
κία καύξε κπέξηα. ♫ κπέξ-ηα

κπεξδεύσ, κπεξδεύνκαη ξήκα (κπέξδεςα, ζα

κπεξδέςσ)
 ηαλ κπεξδεύεηο θάηη, ην κπιέθεηο ή αιιάδεηο ηε
ζεηξά ηνπ.  «Με κπεξδεύεηο ηα ξνύρα κνπ!» είπε
ζηνλ Κώζηα ε Αζελά πξνζπαζώληαο λα
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--- κπεηόλ ------------------------------------------- κπηκπεξό

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ

μεκπεξδέςεη ηα καιιηά ηεο κε ηε ρηέλα.
 «Πξόζεμε κε κπεξδεπηείο ζην ραιί θαη πέζεηο!»
είπε ζηνλ Νίθν ε Διέλε.  ζθαιώλσ, κπιέθνκαη
 Ο Κώζηαο κπεξδεύεη ηηο πξάμεηο ζηελ αξηζκεηηθή.
Οη πξάμεηο απηέο ηνλ κπεξδεύνπλ ζπλέρεηα. Γελ
κπνξεί λα ηηο μερσξίζεη, δελ ηηο θαηαιαβαίλεη θαιά
θαη κπεξδεύεηαη ζπλέρεηα.  ηαλ
θάηη ζε κπεξδεύεη, ζνπ δεκηνπξγεί
κπέξδεκα. ♫ κπεξ-δεύ-σ
Η Ρνδαιία κπεξδεύηεθε ζην θνπβάξη.

κπεηόλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κπεηόλ είλαη έλα κείγκα από ηζηκέλην, λεξό,
άκκν θαη ραιίθηα.  ηηο πόιεηο ηα θηίξηα είλαη
θηηαγκέλα από κπεηόλ θαη γπαιί. ♫ κπε-ηόλ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
λ πιεζπληηθό αξηζκό.
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κπηδνύ [ην] νπζηαζηηθό

 Σα κπηδνύ είλαη ηα γπλαηθεία θνζκήκαηα.
♫ κπη-δνύ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

κπηθίλη [ην] νπζηαζηηθό (κπηθίληα)

 Σν κπηθίλη είλαη έλα γπλαηθείν καγηό κε δύν
θνκκάηηα, έλα γηα ην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο θη
έλα γηα ην θάησ. ♫ κπη-θί-λη

κπηκπεξό [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κπηκπεξό είλαη έλα κπνπθάιη κε πηπίια θαη ην
έρνπκε γηα λα πίλεη ην κσξό ην γάια ηνπ.
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κπίξα------------------------------------------------------- κπιε-♫ κπη-κπε-ξό
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

κπίξα [ε] νπζηαζηηθό (κπίξεο)

 Ζ κπίξα είλαη έλα πνηό κε άζπξν αθξό πνπ
γίλεηαη από θξηζάξη θαη πίλεηαη παγσκέλν.
♫ κπί-ξα Γεο αθξόο

κπηζθόην [ην] νπζηαζηηθό (κπηζθόηα)

 Σν κπηζθόην είλαη έλα θνκκάηη γιπθνύ
δπκαξηνύ ςεκέλν ζηνλ θνύξλν.  ηελ Διέλε
αξέζνπλ ηα γεκηζηά κπηζθόηα. ♫ κπη-ζθό-ην

κπηθηέθη [ην] νπζηαζηηθό (κπηθηέθηα)

 Σν κπηθηέθη είλαη έλα ζηξνγγπιό θνκκάηη θηκά,
δπκσκέλν κε κπαραξηθά θαη ςεκέλν ζηνλ θνύξλν.
♫ κπη-θηέ-θη

κπηριηκπίδη [ην] νπζηαζηηθό (κπηριηκπίδηα)

 Σν κπηριηκπίδη είλαη έλα κηθξό ζηνιίδη κηθξήο
αμίαο.  Ζ Αιίθε θνξάεη πιαζηηθά βξαρηόιηα,
δαρηπιίδηα θη άιια κπηριηκπίδηα. ♫ κπη-ριη-κπί-δη

κπιάλθν [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κπιάλθν είλαη έλα άζπξν παρύ πγξό γηα λα
ζβήλεηο ηα ιάζε ζην ηεηξάδην ζνπ.  ζβεζηηθό
♫ κπιάλ-θν
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

κπιε επίζεην
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--- κπιέθσ------------------------------------------ κπινθάξσ
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 Μπιε είλαη ην ζθνύξν γαιάδην ρξώκα. ♫ κπιε
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

κπιέθσ, κπιέθνκαη ξήκα (έκπιεμα, ζα κπιέμσ)

 ηαλ κπιέθεηο θάηη κε θάηη άιιν, ηα κπεξδεύεηο
ή ηα ελώλεηο.  Ζ ζεία Έιιε δελ κπιέθεη η‟ άζπξα
κε ηα ρξσκαηηζηά ξνύρα ζην πιπληήξην.
 ηαλ κπιέθεηο κε θάπνηνλ, θάλεηο παξέα κε
απηόλ.  «Πξέπεη λα πξνζέρεηο κε κπιέμεηο κε
θαθέο παξέεο!» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηνλ Κώζηα.
 Ο θύξηνο Γεκήηξεο δελ είρε πνηέ κπιερηεί κε
ηελ αζηπλνκία αιιά από ηόηε πνπ κπήθαλ θιέθηεο
ζην καγαδί ηνπ ζπλεξγάδεηαη καδί ηεο. Γελ είρε
αζρνιεζεί κε ηελ αζηπλνκία.
 «Ση κπιέμηκν θη απηό!» ιέεη. ♫ κπιέ-θσ

κπινθάξσ ξήκα (κπιόθαξα, ζα κπινθάξσ)

 ηαλ η' απηνθίλεηα κπινθάξνπλ
ηνπο δξόκνπο, ηνπο θιείλνπλ θη έηζη εκπνδίδνπλ ηελ
θπθινθνξία.  ην έξγν ηα πεξηπνιηθά ηεο
αζηπλνκίαο κπιόθαξαλ ηνπο δξόκνπο γηα λα
πηάζνπλ ηνπο θιέθηεο.
 ηαλ θάηη κπινθάξεη, κέλεη αθίλεην θαη δελ
αλνίγεη.  Σν παξάζπξν είρε κπινθάξεη θαη ε
θπξία Μαξγαξίηα έπξεπε λα βάιεη πνιιή δύλακε
γηα λα ην αλνίμεη.  κπινθάξηζκα ♫ κπιν-θά-ξσ
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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κπινύδα --------------------------------------------------κπνι--

α
β
 Ζ κπινύδα είλαη έλα ξνύρν γηα ην πάλσ κέξνο
ηνπ ζώκαηνο ζνπ. Τπάξρνπλ κπινύδεο
γ
καθξπκάληθεο, θνληνκάληθεο ή ακάληθεο κε
δ
ηηξάληεο ή ρσξίο ηηξάληεο.  κπινπδάθη
ε
♫ κπινύ-δα  „ηα ξνύρα‟
δ
κπνγηά [ε] νπζηαζηηθό (κπνγηέο)
ε
 Ζ κπνγηά είλαη έλα ρξσκαηηζηό πγξό πνπ
ζ
ην ρξεζηκνπνηείο γηα λα βάθεηο ηνπο ηνίρνπο.
η
 Μπνγηέο είλαη θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα πνπ
έρεηο γηα λα δσγξαθίδεηο.  Μπνγηαηδήο είλαη απηόο θ
πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα βάθεη ηνίρνπο. ηαλ
ι
βάθεηο θάηη κε κπνγηά, ην κπνγηαηίδεηο. ♫ κπν-γηά
κ

κπινύδα [ε] νπζηαζηηθό (κπινύδεο)

κπνγηαηίδσ, κπνγηαηίδνκαη ξήκα

λ
(κπνγηάηηζα, ζα κπνγηαηίζσ)  κπνγηά
μ
ν
κπόη [ην] νπζηαζηηθό
 Σν κπόη ζνπ είλαη ην ύςνο ζνπ.
π
 Ο ζείνο Σάθεο είλαη Κξεηηθόο θαη έρεη ζρεδόλ
ξ
δύν κέηξα κπόη. ♫ κπόη
ζ
- Γε ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.
η
κπνι [ην] νπζηαζηηθό
π
 Σν κπνι είλαη έλα κηθξό ζηξνγγπιό δνρείν ρσξίο
θ
ρεξνύιη. Δίλαη θηηαγκέλν από γπαιί ή πιαζηηθό. ην
ρ
κπνι ζεξβίξνπκε παγσηό ή γιπθό ή αλαθαηεύνπκε
πιηθά, όηαλ καγεηξεύνπκε.  κπνιάθη ♫ κπνι
ς
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
σ
πιεζπληηθό αξηζκό.
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--- κπόιηθνο -------------------------------- κπνηηιηάξηζκα
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κπόιηθνο, κπόιηθε, κπόιηθν επίζεην

(κπόιηθνη, κπόιηθεο, κπόιηθα)
 ηαλ θάηη είλαη κπόιηθν, είλαη πνιύ.  Ήηαλ
επηά ην πξσί. Ο Κώζηαο έξημε κπόιηθν λεξό ζην
πξόζσπό ηνπ γηα λα μππλήζεη. ♫ κπό-ιη-θνο

κπόξα [ε] νπζηαζηηθό (κπόξεο)

 Ζ κπόξα είλαη κία δπλαηή θαη μαθληθή βξνρή πνπ
θξαηάεη γηα ιίγν. ♫ κπό-ξα

κπνξώ ξήκα (κπόξεζα, ζα κπνξέζσ)

 Ο Κώζηαο κπνξεί λα παίδεη πνδόζθαηξν γηα
ηέζζεξηο ώξεο ζπλέρεηα ρσξίο λα θνπξάδεηαη. Έρεη
ηε δύλακε λα ην θάλεη, είλαη ηθαλόο λα ην θάλεη.
 H Διέλε δελ κπνξεί ηνλ Νίθν θαη ηα πεηξάγκαηά
ηνπ. Γελ αληέρεη.
λ  «Μπνξνύκε λα παίμνπκε έμσ;» ξώηεζε ν Κώζηαο
μ ηε κεηέξα ηνπ. Μαο επηηξέπεηο λα πάκε έμσ;
ν  «Αύξην ζα βξέμεη;» ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα.
«Μπνξεί » απάληεζε ν θύξηνο Γηάλλεο. Δίλαη
π πηζαλό λα βξέμεη.  ίζσο ♫ κπν-ξώ

ξ
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σ

κπόηα [ε] νπζηαζηηθό (κπόηεο)

 Ζ κπόηα είλαη έλα θιεηζηό παπνύηζη. Δίλαη ςειό
κέρξη ην γόλαην. ♫ κπό-ηα  'ηα ξνύρα'

κπνηηιηάξηζκα [ην] νπζηαζηηθό
(κπνηηιηαξίζκαηα)
 ηαλ έρεη κπνηηιηάξηζκα ζηνπο δξόκνπο, η‟
απηνθίλεηα είλαη ηόζν πνιιά πνπ δελ κπνξνύλ λα
πξνρσξήζνπλ ή πξνρσξνύλ πνιύ αξγά.
♫ κπν-ηη-ιηά-ξη-ζκα
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κπνπγάδα ---------------------------------------κπνπθώλσ --

α
β
 Ζ κπνπγάδα είλαη ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ κε ην
ρέξη.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε πξνηηκά λα βάδεη γ
κπνπγάδα θάζε άββαην.
δ
 Μπνπγάδα ιέκε θαη ηα πιπκέλα θαη απισκέλα
ε
ξνύρα. ♫ κπνπ-γά-δα
δ
κπνπθάιη [ην] νπζηαζηηθό (κπνπθάιηα)
ε
 Σν κπνπθάιη είλαη έλα γπάιηλν ή πιαζηηθό δνρείν
ζ
γηα λα βάδεηο πγξά.  Ζ ζεία Καηεξίλα αγόξαζε
η
πνιιά κπνπθάιηα θξαζί γηα ηε γηνξηή ηνπ ζείνπ
ηακάηε. ♫ κπνπ-θά-ιη  'ην πάξηη'
θ
ι
κπνπθέην [ην] νπζηαζηηθό (κπνπθέηα)
κ
 Σν κπνπθέην είλαη πνιιά θαη κηθξά

κπνπγάδα [ε] νπζηαζηηθό (κπνπγάδεο)

ινπινύδηα δεκέλα καδί.  αλζνδέζκε ♫ κπνπ-θέ-ην

λ
μ
κπνπθηά [ε] νπζηαζηηθό (κπνπθηέο)
ν
 Ζ κπνπθηά είλαη ην θαγεηό πνπ κπνξείο λα
βάιεηο ζην ζηόκα ζνπ. ♫ κπνπ-θηά
π
ξ
κπνύθια [ε] νπζηαζηηθό (κπνύθιεο)
ζ
 Ζ κπνύθια είλαη κία ηνύθα από ζγνπξά καιιηά.
♫ κπνύ-θια
η
π
κπνπθώλσ, κπνπθώλνκαη ξήκα
θ
(κπνύθσζα, ζα κπνπθώζσ)
 ηαλ κπνπθώλεηο θάπνηνλ, ηνπ γεκίδεηο ην ζηόκα ρ
θαζώο ηνλ ηαΐδεηο.
ς
 ηαλ κπνπθώλεηο, ρνξηαίλεηο θαη δελ κπνξείο λα
σ
θαο άιιν.
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--- κπνπιληόδα -------------------------------------- κπνπληά
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 ηαλ κπνπθώλεη ε κύηε ζνπ, έρεηο ζπλάρη θαη δελ
κπνξείο λ‟ αλαπλεύζεηο. ♫ κπνπ-θώ-λσ

κπνπιληόδα [ε] νπζηαζηηθό (κπνπιληόδεο)
 Ζ κπνπιληόδα είλαη έλα κεγάιν
απηνθίλεην πνπ ην έρνπκε γηα λα
κεηαθηλνύκε ρώκαηα ή βαξηά πξάγκαηα
ή γηα λα γθξεκίδνπκε θηίξηα. ♫ κπνπι-ληό-δα

κπνπκπνύθη [ην] νπζηαζηηθό (κπνπκπνύθηα)

 Σν κπνπκπνύθη είλαη έλα ινπινύδη πνπ ηα πέηαιά
ηνπ δελ έρνπλ αθόκε αλνίμεη. ♫ κπνπ-κπνύ-θη

κπνπκπνύλαο [ν] νπζηαζηηθό (κπνπκπνύλεο)
 Μπνπκπνύλα ιέκε ρατδεπηηθά ηνλ βιάθα.
♫ κπνπ-κπνύ-λαο

κπνπκπνπλεηό [ην] νπζηαζηηθό
(κπνπκπνπλεηά)  κπνπκπνπλίδεη

κπνπκπνπλίδεη ξήκα (κπνπκπνύληζε, ζα

κπνπκπνπλίζεη)
 ηαλ πέθηνπλ αζηξαπέο ή θεξαπλνί,
κπνπκπνπλίδεη, δειαδή αθνύγεηαη έλαο δπλαηόο
ήρνο.  βξνληάεη  ηαλ κπνπκπνπλίδεη,
αθνύγνληαη κπνπκπνπλεηά.
 βξνληή ♫ κπνπ-κπνπ-λί-δεη
- πλαληάκε ην ξήκα κόλν ζην ηξίην πξόζσπν
εληθνύ αξηζκνύ.

κπνπληά [ε] νπζηαζηηθό (κπνπληέο)

 ηαλ δίλεηο κπνπληά ζε θάηη, ζθίγγεηο ηα δάρηπια
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κπνπληξνύκη -------------------------------- κπνπζνπιώ-ηνπ ρεξηνύ ζνπ θαη ην ρηππάο δπλαηά.
 γξνζηά ♫ κπνπ-ληά

κπνπληξνύκη [ην] νπζηαζηηθό (κπνπληξνύκηα)
 Σν κπνπληξνύκη είλαη έλα ππόγεην θειί ζε κία
θπιαθή. Μπνπληξνύκη ιέκε θη έλα ππόγεην
ζθνηεηλό ζπίηη. ♫ κπνπ-ληξνύ-κη

κπνύξδα [ε] νπζηαζηηθό (κπνύξδεο)

 Ζ κπνύξδα είλαη κία βιαθεία ή έλα ςέκα πνπ ιεο
ζε θάπνηνλ.  Ζ Διέλε θαη ε Αζελά ιέλε πσο νη
ηζηνξίεο ηνπ Νίθνπ είλαη κπνύξδεο. ♫ κπνύξ-δα

κπνπξίλη [ην] νπζηαζηηθό (κπνπξίληα)

 Σν κπνπξίλη είλαη κία μαθληθή θαηαηγίδα.
 ζύειια
 Λέκε όηη θάπνηνο είλαη ζηα κπνπξίληα ηνπ, όηαλ
ηνλ έρεη πηάζεη έλαο μαθληθόο ζπκόο. ♫ κπνπ-ξί-λη

α
β
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λ
μ
ν
κπνπξκπνπιήζξα [ε] νπζηαζηηθό
π
(κπνπξκπνπιήζξεο)
ξ
 Ζ κπνπξκπνπιήζξα είλαη κία κηθξή κπάια από
ζ
αέξα. Μπνπξκπνπιήζξεο έρεη ε ζαπνπλάδα.
 ζαπνπλόθνπζθα ♫ κπνπξ-κπνπ-ιή-ζξα
η
π
κπνπζνπιώ θαη κπνπζνπιάσ ξήκα
θ
(κπνπζνύιεζα, ζα κπνπζνπιήζσ)
 ηαλ κπνπζνπιάο, πεξπαηάο ζηα ηέζζεξα
ρ
αθνπκπώληαο ζηα γόλαηα θαη ζηα ρέξηα ζνπ.  Σν ς
κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο κπνπζνπιάεη γηα λα
θηάζεη ηε κακά ηνπ.  αξθνπδίδσ ♫ κπνπ-ζνπ-ιώ σ
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--- κπνπιληόδα -------------------------------------- κπνπληά
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κπνύηη [ην] νπζηαζηηθό (κπνύηηα)

 Σν κπνύηη είλαη ην πάλσ κέξνο ηνπ πνδηνύ ζνπ
πνπ αξρίδεη από ηε ιεθάλε θαη ηειεηώλεη ζην
γόλαην. Μπνύηη είλαη θαη ην πάλσ κέξνο ηνπ πνδηνύ
ησλ δώσλ.  Ο Κώζηαο ηξώεη ην κπνύηη από ην
θνηόπνπιν, ελώ ε Αζελά πξνηηκά ην ζηήζνο.
♫ κπνύ-ηη  'ην ζώκα καο'

κπνπθάλ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν κπνπθάλ είλαη έλα θνληό θαη ρνληξό ξνύρν κε
καθξηά καλίθηα, γηαθά θαη θεξκνπάξ. Σν θνξάο
πάλσ από άιια ξνύρα γηα λα ζε πξνζηαηεύεη από
ην θξύν.
 Σνλ ρεηκώλα ε Αιίθε θνξάεη έλα αδηάβξνρν
κπνπθάλ κε γνύλα ζηνλ γηαθά. ♫ κπνπ-θάλ
λ - Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό.

μ
ν
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ξ
ζ
η
π
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κπνπθέο [ν] νπζηαζηηθό (κπνπθέδεο)

 Ο κπνπθέο είλαη έλα ηξαπέδη κε δηάθνξα θαγεηά,
πνηά θαη γιπθά. Από ηνλ κπνπθέ ζεξβίξνληαη νη
θαιεζκέλνη ζε κία γηνξηή.
 Μπνπθέο είλαη θαη ην θπιηθείν ζηα ηξέλα θαη ηα
πινία.
 Μπνπθέ ιέκε θη έλα κεγάιν μύιηλν έπηπιν πνπ ην
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα βάδνπκε πηάηα, θαηζαξόιεο,
πεηζέηεο ή άιια πξάγκαηα. ♫ κπνπ-θέο

κπνύθνο [ν] νπζηαζηηθό (κπνύθνη)

 Ο κπνύθνο είλαη έλα πνπιί πνπ δελ θνηκάηαη ηε
λύρηα θαη κνηάδεη κε ηελ θνπθνπβάγηα.
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κπξάηζν -------------------------------------------- κπξνζηά- Μπνύθν ιέκε θαη ηνλ βιάθα. ♫ κπνύ-θνο

κπξάηζν [ην] νπζηαζηηθό (κπξάηζα)

 Σν κπξάηζν ζνπ είλαη ην κέξνο ηνπ ρεξηνύ ζνπ
από ηνλ ώκν κέρξη θαη ηνλ αγθώλα.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο ζήθσζε ηα καλίθηα ηεο
κπινύδαο ηνπ κέρξη ηα κπξάηζα ηνπ.
 ην κπξάηζν ηεο πνιπζξόλαο κπνξείο λ‟
αθνπκπήζεηο ην ρέξη ζνπ.  Σα κπξαηζάθηα είλαη
θνπζθσηά ζσζίβηα πνπ θνξνύλ ηα παηδηά ζηα
κπξάηζα ηνπο. ♫ κπξά-ηζν  „ην ζώκα καο‟

κπξηδόια [ε] νπζηαζηηθό (κπξηδόιεο)

 Ζ κπξηδόια είλαη κία ιεπηή θέηα θξέαηνο πνπ
ηξώγεηαη ςεηή ή ηεγαλεηή. Ζ κπξηδόια κπνξεί λα
είλαη κνζραξίζηα, ρνηξηλή ή αξλίζηα. ♫ κπξη-δό-ια

α
β
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λ
μ
κπξίθη [ην] νπζηαζηηθό (κπξίθηα)
 ην κπξίθη βξάδνπκε λεξό, γάια ή θαθέ. Δίλαη έλα ν
πνιύ κηθξό θαηζαξνιάθη κ‟ έλα καθξύ ρεξνύιη.
π
♫ κπξί-θη
ξ
ζ
κπξνζηά επίξξεκα
 ηαλ θάηη βξίζθεηαη κπξνζηά ή κπξνζηά ζνπ,
η
είλαη πξηλ από ζέλα ζηε ζέζε ή ηε ζεηξά.
π
 Ζ Αζελά θάζεηαη κπξνζηά από ηνλ Κώζηα θαη
θ
δίπια ζηελ Διέλε.
 ηαλ βάδσ κπξνζηά θάηη, ην μεθηλώ ή ην θάλσ
ρ
λα δνπιεύεη.  Ο θύξηνο Γηάλλεο έβαιε κπξνζηά
ς
ην απηνθίλεην θαη μεθίλεζε γηα ηε δνπιεηά.
σ
 εκπξόο  πίζσ  κπξνζηηλόο ♫ κπξν-ζηά
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--- κπξνύκπηα ------------------------------------------ κύζνο
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κπξνύκπηα επίξξεκα

 ηαλ θάπνηνο θνηκάηαη κπξνύκπηα, θνηκάηαη κε
ην πξόζσπν, ην ζηήζνο θαη ηελ θνηιηά πξνο ηα
θάησ.  αλάζθεια ♫ κπξνύ-κπ-ηα Γεο αλάζθεια

κπαιό [ην] νπζηαζηηθό (κπαιά)

 Σν κπαιό είλαη κέζα ζην θεθάιη ζνπ θαη ειέγρεη
όιν ην ζώκα ζνπ. Με ην κπαιό ζθέθηεζαη, ζπκάζαη
θη αηζζάλεζαη.  εγθέθαινο
 Λέκε όηη ζηύβεηο ην κπαιό ζνπ, όηαλ πξνζπαζείο
πνιύ λα ζπκεζείο θάηη. ηαλ ιέκε όηη ηα κπαιά ζνπ
παίξλνπλ αέξα, ελλννύκε όηη μεκπαιίδεζαη. Λέκε όηη
θάπνηνο είλαη κπαιό, όηαλ είλαη πνιύ έμππλνο.
♫ κπα-ιό

κύγα [ε] νπζηαζηηθό (κύγεο)

 Ζ κύγα είλαη έλα καύξν έληνκν κε δύν
θηεξά θαη έμη πόδηα.
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα ζθέπαζε ην θαγεηό, γηαηί
κέζα ζην ζπίηη ππήξραλ κύγεο.  Ζ ρξπζόκπγα
έρεη ρξπζνπξάζηλν ρξώκα. ♫ κύ-γα  „ηα έληνκα‟

κύζνο [ν] νπζηαζηηθό (κύζνη)

 Ο κύζνο είλαη κία θαληαζηηθή ηζηνξία κε ήξσεο
ζενύο, δώα θαη θπηά πνπ καο δηδάζθεη λα είκαζηε
θαινί.
 Μύζνο είλαη θαη θάηη πνπ δελ είλαη αιεζηλό αιιά
ςεύηηθν.  Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Νίθνπ ζηα
θνξίηζηα απνδείρηεθαλ κύζνο, αθνύ θακηά από
απηέο δελ ήηαλ αιεζηλή.
 παξακύζη  Μπζηθνύο ήξσεο ιέκε ηνπο ήξσεο
98 / 276

κύινο -------------------------------------------------- κπξίδσ--

α
β
γ
κύινο [ν] νπζηαζηηθό (κύινη)
δ
 Ο κύινο είλαη έλα κεράλεκα γηα λ‟ αιέζεηο ην
ζηηάξη. Μύινο είλαη θαη ην κεράλεκα γηα λ' αιέζνπκε ε
ηνλ θαθέ θαη ην πηπέξη ή λα ιηώλνπκε ηα θξνύηα θαη δ
ηα ιαραληθά.
ε
 Μύινο είλαη θαη ην θηίξην όπνπ αιέζνπκε ην
ζηηάξη. Οη παιηνί κύινη πνπ δνύιεπαλ κε ηε βνήζεηα ζ
ηνπ λεξνύ ιέγνληαλ λεξόκπινη, ελώ εθείλνη πνπ
η
δνύιεπαλ κε ηνλ αέξα αλεκόκπινη. ♫ κύ-ινο
θ
ι
κύμα [ε] νπζηαζηηθό (κύμεο)
 Ζ κύμα είλαη ην πγξό πνπ βγαίλεη, όηαλ θπζάο ηε κ
ησλ κύζσλ θαη κπζνινγία όινπο ηνπο κύζνπο ελόο
ιανύ. ♫ κύ-ζνο

κύηε ζνπ ή όηαλ είζαη θξπσκέλνο. ♫ κύ-μα

κπξίδσ, κπξίδνκαη ξήκα (κύξηζα, ζα κπξίζσ)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα κύξηδε ηα ινπινύδηα πνπ
έθνςε από ηνλ θήπν ηνπ θπξίνπ Μηράιε. Σα είρε
ζπλέρεηα θάησ από ηε κύηε ηεο. Ζ κπξσδηά ηνπο
ήηαλ ηόζν γιπθηά πνπ δελ ήζειε λα ζηακαηήζεη λα
ηελ αλαπλέεη.
 ηαλ θάηη κπξίδεη, βγάδεη κία όκνξθε ή άζρεκε
κπξσδηά.  ηαλ ε θπξία Μαξγαξίηα καγεηξεύεη,
ην θαγεηό ηεο κπξίδεη ζ' όιε ηε γεηηνληά. Αλ όκσο
κείλεη έμσ από ην ςπγείν πνιιέο κέξεο, ηόηε ην
θαγεηό ραιάεη θαη κπξίδεη άζρεκα.
- ηελ Αζελά αξέζνπλ νη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ. Εζύ

πνηνλ κύζν ηνπ Αηζώπνπ γλσξίδεηο;
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--- κπξκήγθη ----------------------------------------- κπζηηθόο
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 ηαλ κπξίδεζαη θάηη, θαηαιαβαίλεηο θάηη κε ηε
κύηε ζνπ ή κε ην κπαιό ζνπ.  Ο ζθύινο ηνπ
θπξίνπ Μηράιε κπξίζηεθε ηε Ρνδαιία.
 Σν κπξσδηθό είλαη κία αξσκαηηθή
νπζία πνπ λνζηηκεύεη ην θαγεηό.
 κπαραξηθό κπξσδηά  άξσκα ♫ κπ-ξί-δσ

λ
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κπξσδηθό [ην] νπζηαζηηθό (κπξσδηθά)  κπξίδσ

κπξκήγθη [ην] νπζηαζηηθό (κπξκήγθηα)

 Σν κπξκήγθη είλαη έλα πνιύ κηθξό καύξν έληνκν
πνπ δεη ζε θσιηέο κέζα ζην ρώκα. Σα κπξκήγθηα
είλαη πνιύ εξγαηηθά έληνκα.
 Λέκε όηη θάπνηνο δνπιεύεη ζαλ κπξκήγθη, όηαλ
είλαη πνιύ εξγαηηθόο. ♫ κπξ-κή-γθη  'ηα έληνκα'

κπξσδηά [ε] νπζηαζηηθό (κπξσδηέο)  κπξίδσ

κπζηήξην [ην] νπζηαζηηθό (κπζηήξηα)

 Σν κπζηήξην είλαη θάηη άγλσζην ή παξάμελν.
 Ο Νίθνο ιέεη ηζηνξίεο κπζηεξίνπ κε θαληάζκαηα
γηα λα ηξνκάδεη ηα θνξίηζηα.  κπζηηθόο, κπζηηθό
♫ κπ-ζηή-ξη-ν

κπζηηθό [ην] νπζηαζηηθό (κπζηηθά)  κπζηηθόο
κπζηηθόο, κπζηηθή, κπζηηθό επίζεην (κπζηηθνί,

κπζηηθέο, κπζηηθά)
 ηαλ θάηη είλαη κπζηηθό, είλαη θξπθό θαη δελ
πξέπεη λα ην κάζεη θαλείο.  ηνλ πύξγν ηεο
θαθηάο βαζίιηζζαο ππήξρε έλα κπζηηθό δσκάηην
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κύηε ------------------------------------------------------- κσξό-πνπ δελ ην ήμεξε θαλείο  θξπθόο  θαλεξόο
 Έλα κπζηηθό είλαη κία πιεξνθνξία πνπ ηελ
θξαηάο θξπθή θαη δελ ηελ μέξεη θαλείο άιινο.
♫ κπ-ζηη-θόο

κύηε [ε] νπζηαζηηθό (κύηεο)

 Ζ κύηε καο βξίζθεηαη ζην πξόζσπν καο. Με ηε
κύηε αλαπλένπκε ηνλ αέξα θαη κπξίδνπκε ηηο
κπξσδηέο.
 Με ηε κύηε ηνπ κνιπβηνύ ζνπ κπνξείο λα
γξάςεηο. Ζ κύηε ηνπ παπνπηζηνύ ζνπ είλαη
κπξνζηά ζηα δάρηπια ησλ πνδηώλ ζνπ.
 ηαλ πεξπαηάο ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ ζνπ,
πεξπαηάο ζηα δάρηπια γηα λα κελ θάλεηο ζόξπβν.
 Λέκε όηη ρώλεηο ηε κύηε ζνπ παληνύ, όηαλ ζέιεηο
λ' αζρνιείζαη κε όια. Αθόκε ιέκε όηη έλα θαγεηό
ζνπ ζπάεη ηε κύηε, όηαλ κπξίδεη πνιύ σξαία.
♫ κύ-ηε  'ην ζώκα καο'

α
β
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ν
κπσπία [ε] νπζηαζηηθό (κπσπίεο)
π
 ηαλ έρεηο κπσπία, δε βιέπεηο καθξηά θαη θνξάο
ξ
γπαιηά.  Ο Νίθνο θνξάεη γπαιηά κπσπίαο γηα λα
βιέπεη θαιά ζηνλ πίλαθα. ♫ κπ-σ-πί-α
ζ
η
κσξό[ην] νπζηαζηηθό (κσξά)
π
 Σν κσξό είλαη έλα λενγέλλεην παηδί κέρξη θαη δύν
θ
ρξνλώλ.  Σν κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο είλαη
νθηώ κελώλ.  βξέθνο ♫ κσ-ξό  „ε νηθνγέλεηα‟ ρ
ς
σ
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--- λάλνο ----------------------------------------------- λαπαγόο
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Νλ
λάλνο [ν] νπζηαζηηθό (λάλνη)

 Ο λάλνο είλαη έλαο πνιύ θνληόο
άλζξσπνο.  Οη εθηά λάλνη
αγαπνύζαλ θαη πξνζηάηεπαλ
ηε Υηνλάηε. ♫ λά-λνο

λαλνπξίδσ, λαλνπξίδνκαη ξήκα (λαλνύξηζα, ζα
λαλνπξίζσ)
 ηαλ λαλνπξίδεηο έλα παηδί, ηνπ ηξαγνπδάο
ζηγαλά έλα ηξαγνύδη θαη ην θνπλάο γηα λα θνηκεζεί.
 ηαλ θάηη ζε λαλνπξίδεη, ζε θάλεη λα ζέιεηο λα
θνηκεζείο.  «H ηειεόξαζε κε λαλνπξίδεη θαη
θνηκάκαη» είπε ν θύξηνο Μηράιεο.
 Σν λαλνύξηζκα είλαη ην ηξαγνύδη πνπ ιέκε ζ' έλα
παηδί, θαζώο ην θνπλάκε γηα λα θνηκεζεί.
♫ λα-λνπ-ξί-δσ

λαόο [ν] νπζηαζηηθό (λανί)

 Ο λαόο είλαη έλα θηίξην όπνπ ιαηξεύνπκε ηνλ
Θεό.  H ρξηζηηαληθή εθθιεζία θαη ην
κνπζνπικαληθό ηδακί είλαη λανί. Ο Παξζελώλαο
είλαη ν αξραίνο λαόο ηεο ζεάο Αζελάο. ♫ λα-όο

λαπάγην [ην] νπζηαζηηθό (λαπάγηα)  λαπαγώ
λαπαγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (λαπαγνί)  λαπαγώ
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λαπαγώ ----------------------------------------------- λεαξόο--

α
 ηαλ έλα πινίν λαπαγεί, βπζίδεηαη ζηε ζάιαζζα. β
 Ο Σηηαληθόο ρηύπεζε πάλσ ζ‟ έλα παγόβνπλν
γ
θαη λαπάγεζε ζηνλ Αηιαληηθό Ωθεαλό.
δ
 ηαλ λαπαγείο ζ‟ έλα λεζί, ην πινίν ζνπ έρεη
ε
λαπαγήζεη, θη εζύ θαηαθέξλεηο λα θνιπκπήζεηο
κέρξη ηε ζηεξηά.  Ο λαπαγόο είλαη θάπνηνο πνπ
δ
έρεη λαπαγήζεη. Σν λαπάγην είλαη ε βύζηζε
ε
ελόο πινίνπ. Ναπάγην είλαη θαη
ζ
ηα ζπληξίκκηα ελόο πινίνπ
η
πνπ λαπάγεζε. ♫ λαπ-α-γώ
θ
λαππεγείν [ην] νπζηαζηηθό
ι
(λαππεγεία)  πινίν
κ
λ
μ
λαύηεο [ν] νπζηαζηηθό (λαύηεο)
 Ο λαύηεο είλαη θάπνηνο πνπ δνπιεύεη
ν
ζ‟ έλα πινίν θαη παίξλεη δηαηαγέο από ηνπο
π
αλσηέξνπο ηνπ, δειαδή από ηνλ πινίαξρν ή
ξ
ηνπο αμησκαηηθνύο.  Ο λαπηηθόο δνπιεύεη
ζην πινίν θαη κπνξεί λα είλαη λαύηεο ή
ζ
αμησκαηηθόο. ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί
η
λαπηηθνύο ράξηεο. Σν λαπηηθό κίαο ρώξαο είλαη όια
π
ηα πινία ηεο καδί. ♫ λαύ-ηεο
θ
λαπηηθόο [ν] νπζηαζηηθό (λαπηηθνί)  λαύηεο
ρ
ς
λεαξόο, λεαξή, λεαξό επίζεην (λεαξνί, λεαξέο,
σ
λεαξά)  λένο

λαπαγώ ξήκα (λαπάγεζα, ζα λαπαγήζσ)
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--- λεθξόο ---------------------------------------------------- λένο
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λεθξόο, λεθξή, λεθξό επίζεην (λεθξνί, λεθξέο,

λεθξά)
 ηαλ έλαο άλζξσπνο είλαη λεθξόο, δε δεη πηα.
 ην έξγν πνπ έβιεπε ε ζεία Καηεξίλα ν θιέθηεο
έπεζε λεθξόο ζην πάησκα. Σνλ ζθόησζε ν
αζηπλνκηθόο.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) ηελ Διιάδα ηνπο λεθξνύο ηνπο
ζάβνπκε ζην ρώκα, ελώ ζηελ Ηαπσλία ηνπο θαίλε.
 δσληαλόο  ην λεθξνηαθείν ζάβνπκε ηνπο
λεθξνύο. ♫ λε-θξόο

λεθξνηαθείν [ην] νπζηαζηηθό (λεθξνηαθεία)
 λεθξόο

λενγέλλεηνο, λενγέλλεηε, λενγέλλεην επίζεην
(λενγέλλεηνη, λενγέλλεηεο, λενγέλλεηα)  λένο

λένο, λέα, λέν επίζεην (λένη, λέεο, λέα)

 ηαλ θάπνηνο είλαη λένο, είλαη κηθξόο ζηελ
ειηθία.  «ηαλ είζαη λέν παιηθάξη, δελ
θνπξάδεζαη εύθνια θαη θάλεηο πνιιά πξάγκαηα»
είπε ν ζείνο Σάθεο ζηνλ Κώζηα.  γέξνο
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Νένπο ιέκε ηνπο αλζξώπνπο
κηθξήο ειηθίαο.  Οη λένη ηεο Αζήλαο δηαδήισζαλ
γηα ηελ εηξήλε ζηνλ θόζκν.  γέξνο
 ηαλ θάηη είλαη λέν, κόιηο έρεη θηηαρηεί ή
αγνξαζηεί.  ηε γεηηνληά ηεο Αιίθεο ρηίζηεθε κία
λέα πνιπθαηνηθία.  Ο θαηλνύξηνο  παιηόο
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Σα λέα είλαη νη εηδήζεηο πνπ
αθνύκε ή βιέπνπκε θάζε κέξα. Ο λεαξόο είλαη ν
έθεβνο. Νενγέλλεηνο είλαη απηόο πνπ κόιηο έρεη
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λεξάηδα ------------------------------------------------- λεύξν--

α
β
λεξάηδα [ε] νπζηαζηηθό (λεξάηδεο)
γ
 ηα παξακύζηα ε λεξάηδα είλαη κία
πνιύ όκνξθε γπλαίθα πνπ δεη ζηε θύζε
δ
θαη θάλεη καγηθά.
ε
♫ λε-ξάη-δα  „ηα παξακύζηα‟
δ
λεξό [ην] νπζηαζηηθό (λεξά)
ε
 Σν λεξό είλαη ην θαζαξό, δηάθαλν πγξό πνπ
ζ
πίλεηο γηα λα μεδηςάζεηο. Οη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα
η
έρνπλ κέζα ηνπο πάξα πνιύ λεξό.
 Λέκε όηη μέξεηο ην κάζεκά ζνπ λεξό, όηαλ ην
θ
μέξεηο πνιύ θαιά. Αθόκε ιέκε όηη πεγαίλεηο κε ηα
ι
λεξά θάπνηνπ, όηαλ θάλεηο ό,ηη ζέιεη.
 ηνλ λεξνρύηε πιέλνπκε ηα πηάηα καο. Βξίζθεηαη κ
ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ καο. ♫ λε-ξό
λ
μ
λεξνρύηεο [ν] νπζηαζηηθό (λεξνρύηεο)  λεξό
ν
λεπξηάδσ ξήκα (λεπξίαζα, ζα λεπξηάζσ)  λεύξν π
ξ
λεύξν [ην] νπζηαζηηθό (λεύξα)
ζ
 Σα λεύξα είλαη ζαλ ιεπηέο θισζηέο θαη
βξίζθνληαη κέζα ζην ζώκα ζνπ. Γίλνπλ κελύκαηα
η
από ην κπαιό ζην ππόινηπν ζώκα ζνπ γηα λα
π
κπνξείο λα βιέπεηο, λ‟ αθνύο, λα κπξίδεηο, λα
θ
πηάλεηο ή λα πεξπαηάο.
 Λέκε όηη θάπνηνο έρεη λεύξα, όηαλ είλαη
ρ
ζπκσκέλνο. Αθόκε ιέκε όηη θάηη ζνπ ζπάεη ηα
ς
λεύξα, όηαλ ζ‟ ελνριεί θαη ζε ζπκώλεη.
σ
 ηαλ λεπξηάδεηο, έρεηο λεύξα θαη ζπκώλεηο.
γελλεζεί. ♫ λέ-νο
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--- λέθνο ----------------------------------------------------- λεζί
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 ζπκώλσ, ηζαηίδνκαη  εξεκώ Νεπξηθόο είλαη
όπνηνο λεπξηάδεη εύθνια.  ήξεκνο ♫ λεύ-ξν

λέθνο [ην] νπζηαζηηθό (λέθε)

 Σν λέθνο είλαη ην παρύ ζύλλεθν πνπ
δεκηνπξγείηαη ζηνλ νπξαλό ησλ πόιεσλ από ηα
πνιιά θαπζαέξηα.  ηαλ έρεη πνιιή δέζηε θαη
θίλεζε, κπνξείο λα δεηο λέθνο ζηνλ νπξαλό ηεο
Αζήλαο.  Νέθε ιέκε θαη ηα ζύλλεθα. ♫ λέ-θνο

λήκα [ην] νπζηαζηηθό (λήκαηα)

 Σν λήκα είλαη κία ρνληξή θισζηή γηα λα πιέθεηο
ή λα πθαίλεηο θάηη.  Ζ ζεία ηνπ θπξίνπ Μηράιε
αγόξαζε πέληε θνπβάξηα λήκα γηα λα ηνπ θηηάμεη
κία δαθέηα. ♫ λή-κα

λεπηαγσγείν [ην] νπζηαζηηθό: (λεπηαγσγεία) 
λήπην

λεπηαγσγόο [ν], [ε] νπζηαζηηθνί (λεπηαγσγνί) 
λήπην

λήπην [ην] νπζηαζηηθό (λήπηα)

 Σν λήπην είλαη έλα παηδί δύν κε πέληε ρξνλώλ.
 Σα λήπηα πεγαίλνπλ ζην λεπηαγσγείν, δειαδή
ζην ζρνιείν γηα λήπηα. Σε δαζθάια ηνπο ηε ιέκε
λεπηαγσγό. ♫ λή-πη-ν

λεζί [ην] νπζηαζηηθό (λεζηά)

 Σν λεζί είλαη έλα θνκκάηη γεο πνπ έρεη γύξσ
γύξσ ζάιαζζα.  Ζ Κξήηε είλαη έλα κεγάιν λεζί
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λεζηώηεο ----------------------------------------------- ληαληά-ηεο Διιάδαο.  Νεζηώηεο είλαη απηόο πνπ
θαηάγεηαη από λεζί. ♫ λε-ζί

λεζηώηεο [ν], λεζηώηηζζα [ε] νπζηαζηηθό
(λεζηώηεο, λεζηώηηζζεο)  λεζί

λεζηεία [ε] νπζηαζηηθό (λεζηείεο)  λεζηεύσ
λεζηεύσ ξήκα (λήζηεςα, ζα λεζηέςσ)

 ηαλ λεζηεύνπκε, δελ ηξώκε θάπνηα θαγεηά γηα
ιίγεο κέξεο. Οη ρξηζηηαλνί λεζηεύνπλ πξηλ ηα
Υξηζηνύγελλα, ην Πάζρα θαη ηνλ
Γεθαπεληαύγνπζην.
Οη κνπζνπικάλνη λεζηεύνπλ, όηαλ έρνπλ ην
ξακαδάλη.  Ο παππνύο θαη ε γηαγηά ηνπ Κώζηα
θξαηνύλ λεζηεία νιόθιεξε ηε αξαθνζηή. Σξώλε
ζπρλά ειηέο, ξύδη, θαθέο θαη θαζόιηα πνπ είλαη
λεζηίζηκα θαγεηά. ♫ λε-ζηεύ-σ

λεζηηθόο, λεζηηθή, λεζηηθό επίζεην (λεζηηθνί,

λεζηηθέο, λεζηηθά)
 ηαλ είζαη λεζηηθόο, δελ έρεηο θάεη θαη πεηλάο.
 Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά ηξώλε θάζε κέξα πξσηλό
γηα λα κελ είλαη λεζηηθνί ζην ζρνιείν.
 ρνξηάηνο ♫ λε-ζηη-θόο

λεζηίζηκνο, λεζηίζηκε, λεζηίζηκν επίζεην

(λεζηίζηκνη, λεζηίζηκεο, λεζηίζηκα)  λεζηεύσ

ληαληά [ηα] νπζηαζηηθό

 Ζ ζεία Καηεξίλα έθαλε ην θξέαο ληαληά γηα λα
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--- ληάληαξν ------------------------------------------------- ληθώ
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κπνξέζεη ην κσξό λα ην θάεη. Σν έιησζε. ♫ ληα-ληά

ληάληαξν [ην] νπζηαζηηθό (ληάληαξα)

 Νηάληαξν ιέκε θνξντδεπηηθά ην κηθξό παηδί.
♫ ληά-ληα-ξν

ληανπξίδσ ξήκα (ληανύξηζα, ζα ληανπξίζσ)
 ηαλ ε Ρνδαιία θσλάδεη, ληανπξίδεη.
 Βγάδεη ληανπξίζκαηα. ♫ ληα-νπ-ξί-δσ

ληάηα [ηα] νπζηαζηηθό

 Ο ζείνο Αιέθνο ζπκάηαη πώο ήηαλ ζηα ληάηα ηνπ.
ηαλ ήηαλ λένο.  λεόηεηα, ληόηε
 γεξαηεηά, γεξάκαηα
 Λέεη όηη ηα ζεκεξηλά ληάηα δηαζθεδάδνπλ πνιύ
θαη δηαβάδνπλ ιίγν. Οη ζεκεξηλνί λένη.  λένο
♫ ληά-ηα

λίθε [ε] νπζηαζηηθό (λίθεο)  ληθώ
ληθεηήο [ν], ληθήηξηα [ε] νπζηαζηηθό (ληθεηέο,
ληθήηξηεο)  ληθώ

ληθώ θαη ληθάσ, ληθηέκαη ξήκα (λίθεζα, ζα ληθήζσ)
 ηαλ ληθάο ζ‟ έλαλ πόιεκν, δηώρλεηο ηνλ ερζξό.
 Οη Έιιελεο λίθεζαλ ηνπο Ηηαινύο ζηνλ πόιεκν
ηνπ 1940.  επηθξαηώ
 ηαλ ληθάο ζ‟ έλαλ αγώλα, θεξδίδεηο ηνλ αγώλα.
 Ο Κώζηαο ήηαλ ραξνύκελνο. Ζ νκάδα ηνπ
ζρνιείνπ ηνπ λίθεζε ηηο νκάδεο ησλ άιισλ
ζρνιείσλ θαη θέξδηζε ην θύπειιν.
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ληπηήξαο -----------------------------------------------λόεκα--

α
β
γ
δ
ληπηήξαο [ν] νπζηαζηηθό (ληπηήξεο)
ε
 ηνλ ληπηήξα πιέλνπκε ηα ρέξηα, ην πξόζσπν
δ
θαη ηα δόληηα καο. Βξίζθεηαη ζην κπάλην ηνπ
ε
ζπηηηνύ καο. ♫ λη-πηή-ξαο  „ην κπάλην‟
ζ
ληθάδα [ε] νπζηαζηηθό (ληθάδεο)
η
 Ζ ληθάδα είλαη ην θαζέλα από ηα κηθξά θνκκάηηα
θ
ηνπ ρηνληνύ πνπ πέθηεη. ♫ λη-θά-δα
ι
ληώζσ ξήκα (έλησζα, ζα ληώζσ)
κ
 Ζ Αζελά έλησζε έλαλ πόλν ζην ρέξη ηεο όηαλ
λ
έπηαζε ην ηξηαληάθπιιν. Έλα αγθάζη είρε ηξππήζεη
μ
ην δάρηπιό ηεο. Ζ Αζελά πόλεζε.
 Ο Κώζηαο έλησζε ηέηνηα ραξά πνπ θέξδηζε ε
ν
νκάδα ηνπ, πνπ ήζειε λα ην πεη ζε όινπο ηνπο
π
θίινπο ηνπ. Ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο.
ξ
 αηζζάλνκαη ♫ ληώ-ζσ  „πώο ληώζσ‟
- Μπνξείο λα βξεηο πσο ληώζνπλ ζηελ επόκελε
ζ
ζειίδα νη ήξσεο ησλ παξακπζηώλ;
η
π
λόεκα [ην] νπζηαζηηθό (λνήκαηα)
 Ο Κώζηαο δηάβαζε πνιιέο θνξέο ην κάζεκα γηα
θ
λα θαηαιάβεη ην λόεκά ηνπ. Γηα λα θαηαιάβεη ηη
ρ
ζέιεη λα πεη ην κάζεκα  ζεκαζία
 Ο ζείνο Σάθεο νδεγνύζε γξήγνξα. Ο ηξνρνλόκνο ς
ηνπ έθαλε λόεκα κε ην ρέξη λα ζηακαηήζεη. Κνύλεζε σ
 θεξδίδσ  ράλσ  Ο Κώζηαο ράξεθε ηε λίθε
ηεο νκάδαο ηνπ. Ζ λίθε πνπ πέηπρε ήηαλ ζπνπδαία.
ινη έιεγαλ όηη ε νκάδα ηνπ ήηαλ ε κεγάιε
ληθήηξηα ηνπ αγώλα. ♫ λη-θώ
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θξπώλσ

δαιίδνκαη

είκαη θαιά

ηδξώλσ

δηςώ

πνλώ

πεηλώ
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λνηάδεη ------------------------------------------ λνηθνθύξεο --

α
β
γ
λνηάδεη ξήκα (έλνηαμε, ζα λνηάμεη)
 «Ση ζε λνηάδεη εζέλα ηη ζα θάλνπλ ηα θνξίηζηα; Αο δ
παίμνπλ ό,ηη ζέινπλ!» είπε ζπκσκέλα ν Κώζηαο
ε
ζηνλ Νίθν. Ση ζ‟ ελδηαθέξεη; Γηαηί ζε απαζρνιεί;
δ
 λνηάδνκαη ♫ λνηά-δεη
ε
λνηάδνκαη ξήκα (λνηάζηεθα, ζα λνηαζηώ)
ζ
 Ο θύξηνο Μηράιεο έρεη απόηνκνπο ηξόπνπο θαη δε
η
λνηάδεηαη αλ ζηελαρσξεί ηα παηδηά κε ηηο θσλέο
ηνπ. Γελ ηνλ λνηάδεη, δελ ηνλ ελδηαθέξεη.
θ
 λνηάδεη ♫ λνηά-δν-καη
ι
κ
λνίθη [ην] νπζηαζηηθό (λνίθηα)  λνηθηάδσ
λ
λνηθηάδσ, λνηθηάδνκαη/ελνηθηάδνκαη ξήκα
μ
(λνίθηαζα, ζα λνηθηάζσ)
ν
 ηαλ λνηθηάδεηο θάηη, πιεξώλεηο γηα λα ην
ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ιίγν.
π
 Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Ίγθιη δελ έρεη αθόκα δηθό ηεο
ξ
ζπίηη θαη λνηθηάδεη έλα δηακέξηζκα ζηελ Αζήλα. Σν
ζ
βξήθαλ επεηδή είδαλ ζηελ είζνδν ηεο
πνιπθαηνηθίαο έλα άζπξν ραξηί πνπ έγξαθε κε
η
θόθθηλα γξάκκαηα: ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ.
π
 Αλ είζαη ελνηθηαζηήο ή λνηθάξεο, λνηθηάδεηο έλα
θ
ζπίηη.
Σν ελνίθην ή ην λνίθη είλαη ηα ρξήκαηα πνπ
ρ
πιεξώλεηο γηα λα λνηθηάζεηο έλα ζπίηη. ♫ λνη-θηά-δσ ς
σ
λνηθνθύξεο [ν], λνηθνθπξά [ε] νπζηαζηηθό
ην ρέξη ηνπ κε ηξόπν γηα λα ηνπ δείμεη όηη πξέπεη λα
ζηακαηήζεη. ♫ λόε-κα
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--- λνηθνθπξηό ----------------------------------------- λνκίδσ
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(λνηθνθύξεδεο, λνηθνθπξέο)
 Ο λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ είλαη ν παηέξαο πνπ
θξνληίδεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνύ θαη
βνεζάεη ηε κεηέξα.  νηθνδεζπόηεο
Ζ λνηθνθπξά ηνπ ζπηηηνύ είλαη ε κεηέξα.
 νηθνδέζπνηλα
 Ννηθνθπξά ιέκε ηε γπλαίθα πνπ ηεο αξέζεη λα
αζρνιείηαη κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, δειαδή πνπ
αζρνιείηαη κε ην λνηθνθπξηό.
 Ννηθνθπξά ιέκε θαη ηε γπλαίθα πνπ δελ
εξγάδεηαη.  Ζ ζεία Καηεξίλα θαη ν ζείνο ηακάηεο
έθηηαμαλ ην λνηθνθπξηό ηνπο πξηλ παληξεπηνύλ.
Αγόξαζαλ δειαδή θνπδίλα, ςπγείν, ηειεόξαζε,
έπηπια θαη όια όζα ρξεηάδεηαη έλα ζπίηη.
♫ λνη-θν-θύ-ξεο

λνηθνθπξηό [ην] νπζηαζηηθό (λνηθνθπξηά)
 λνηθνθύξεο

λνκάξρεο [ν], [ε] νπζηαζηηθό (λνκάξρεο)  λνκόο
λνκίδσ ξήκα (λόκηζα, ζα λνκίζσ)
 «Δίδεο ηε Ρνδαιία πνπζελά;» ξώηεζε ε Αζελά.
«Ννκίδσ όηη ηελ είδα θνληά ζην πεξίπηεξν»
απάληεζε ν Κώζηαο. Έρσ απηή ηε γλώκε, αιιά δελ
είκαη ζίγνπξνο.  κνπ θαίλεηαη
 «Αλ λνκίδεηο όηη ε γάηα ζνπ ράζεθε, ηόηε λα ςάμσ
λα ηε βξσ» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο ζηελ Αζελά. Αλ
πηζηεύεηο όηη ε γάηα ράζεθε, ηόηε ζα ςάμσ.
 πηζηεύσ ♫ λν-κί-δσ

λόκηζκα [ην] νπζηαζηηθό (λνκίζκαηα)
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λνκόο ------------------------------------------- λνζνθνκείν- Σν 1 επξώ, ηα 50 ιεπηά, ηα 20 ιεπηά, ηα 10 ιεπηά,
ηα 5 ιεπηά, ηα 2 ιεπηά θαη ην 1 ιεπηό είλαη
λνκίζκαηα. Σα λνκίζκαηα είλαη θηηαγκέλα
από κέηαιιν.  θέξκα  ραξηνλόκηζκα
 Σα ρξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζε θάζε ρώξα
είλαη ην λόκηζκα ηεο ρώξαο απηήο.  Σν επξώ
είλαη ην ζεκεξηλό λόκηζκα ηεο Διιάδαο. Παιηά ην
λόκηζκα ηεο ήηαλ ε δξαρκή.  Σα 5, ηα 20 θαη ηα 50
επξώ είλαη ραξηνλνκίζκαηα. Δίλαη θηηαγκέλα από
ραξηί. ♫ λό-κη-ζκα

λνκόο [ν] νπζηαζηηθό (λνκνί)

 Ο λνκόο είλαη κία κεγάιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο
πνπ έρεη έλαλ λνκάξρε γηα λ‟ απνθαζίδεη γηα θαζεηί
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηνρή. Ζ Διιάδα έρεη 53
λνκνύο. ♫ λν-κόο

λόκνο [ν] νπζηαζηηθό (λόκνη)

 Οη λόκνη είλαη νη γξαπηνί θαλόλεο πνπ έρεη θάζε
ρώξα γηα λα μέξνπλ νη θάηνηθνη ηη πξέπεη λα θάλνπλ
θαη ηη όρη.  Ο λόκνο ιέεη πσο όια ηα παηδηά
πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν.  Κάηη είλαη
λόκηκν, όηαλ γίλεηαη όπσο ην ιέεη ν λόκνο.
♫ λό-κνο

λνλόο [ν], λνλά [ε] νπζηαζηηθό (λνλνί, λνλέο)
 Ο λνλόο θαη ε λνλά ζνπ είλαη απηνί πνπ ζε
βάθηηζαλ, όηαλ ήζνπλ κσξό. ♫ λν-λόο

λνζνθνκείν [ην] νπζηαζηηθό (λνζνθνκεία)
 λνζνθόκνο
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--- λνζνθόκνο ------------------------------------------ λόηηνο
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λνζνθόκνο [ν], λνζνθόκα [ε] νπζηαζηηθό

(λνζνθόκνη, λνζνθόκεο)
 Ζ δνπιεηά ηνπ λνζνθόκνπ θαη ηεο λνζνθόκαο
είλαη λα βνεζνύλ ηνπο γηαηξνύο θαη λα θξνληίδνπλ
ηνπο άξξσζηνπο αλζξώπνπο.  λνζειεπηήο,
λνζειεύηξηα  Σα λνζνθνκεία είλαη θηίξηα όπνπ νη
γηαηξνί θαη νη λνζνθόκνη θξνληίδνπλ ηνπο
άξξσζηνπο αλζξώπνπο λα γίλνπλ θαιά.
♫ λν-ζν-θό-κνο  „ην λνζνθνκείν‟

λόζηηκνο, λόζηηκε, λόζηηκν επίζεην (λόζηηκνη,

λόζηηκεο, λόζηηκα)
 ηαλ έλα θαγεηό είλαη λόζηηκν, έρεη σξαία
κπξσδηά θαη γεύζε, είλαη θαιά καγεηξεκέλν θαη καο
αξέζεη λα ην ηξώκε.  Υζεο ε θπξία Μαξγαξίηα
καγείξεςε έλα πνιύ λόζηηκν θαγεηό κε θξέζθν
ςάξη.  γεπζηηθόο  άλνζηνο  «Μκκ, ηη γεύζε,
ηη λνζηηκηά είλαη απηή!» είπε ν Κώζηαο. «Κνίηα, ε
Ρνδαιία γιείθεη ήδε ηα κνπζηάθηα ηεο». ♫ λό-ζηη-κνο

λόηα [ε] νπζηαζηηθό (λόηεο)

 Ζ κνπζηθή γξάθεηαη κε λόηεο. Οη λόηεο
είλαη επηά: Νην, Ρε, Μη Φα, νι, Λα, η. ♫ λό-ηα

λνηηάο [ν] νπζηαζηηθό (λνηηάδεο)

 Ο λνηηάο είλαη ν άλεκνο πνπ θπζάεη από ηνλ λόην
θαη θέξλεη ζπλήζσο βξνρέο θαη πγξαζία.
 βνξηάο  λόηνο, λόηηνο ♫ λν-ηηάο

λόηηνο, λόηηα, λόηην επίζεην (λόηηνη, λόηηεο, λόηηα)
 λόηνο
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------------------------------------------------ζην λνζνθνκείν--

αζζελνθόξν

γηαηξόο

θαξέθια

αζζελήο
θξεβάηη
θνκνδίλν
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--- λόηνο -----------------------------------------------λνύθαξν
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λόηνο [ν] νπζηαζηηθό

 Ο λόηνο είλαη έλα από ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ
νξίδνληα. ηαλ θνηηάκε πξνο ηελ αλαηνιή, ν λόηνο
βξίζθεηαη ζηα δεμηά καο.
 βνξξάο  ηε Νόηηα Διιάδα πέθηνπλ πην
πνιιέο βξνρέο θάζε ρξόλν. λνηηάο ♫ λό-ηνο

λνύκεξν [ην] νπζηαζηηθό (λνύκεξα)

 Σα λνύκεξα είλαη νη αξηζκνί.  Σν 5 είλαη ην
ηπρεξό λνύκεξν ηνπ Κώζηα. Ο ζείνο Σάθεο δελ
ήμεξε ην λνύκεξν ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ θπξίνπ
Μηράιε.  αξηζκόο
 Σν λνύκεξν είλαη ν αξηζκόο πνπ καο δείρλεη
πόζν κηθξά ή κεγάια είλαη ηα ξνύρα ή ηα
παπνύηζηα πνπ θνξάκε.  Ζ πσιήηξηα ξώηεζε
ηε κεηέξα ηεο Αζελάο ηη λνύκεξν παπνύηζη θνξάεη.
 ην ηζίξθν νη αθξνβάηεο θαη νη θιόνπλ θάλνπλ
λνύκεξα. ♫ λνύ-κε-ξν

λνπο [ν] νπζηαζηηθό

 Ο λνπο είλαη ην κπαιό καο.
 «Πνύ ηξέρεη ν λνπο ζαο;» ξώηεζε ε δαζθάια,
όηαλ είδε ηνπο καζεηέο ηεο λα ραδεύνπλ.
 «Φεύγσ γηα ιίγν, λα έρεηο ηνλ λνπ ζνπ ζην κσξό»
είπε ε ζεία Καηεξίλα ζηνλ ζείν ηακάηε. Να
πξνζέρεηο λα κε ηνπ ζπκβεί θάηη.  κπαιό ♫ λνπο

λνύθαξν [ην] νπζηαζηηθό (λνύθαξα)

 Σν λνύθαξν είλαη έλα θπηό πνπ
θπηξώλεη κέζα ζηηο ιίκλεο. Έρεη
κεγάια ζηξνγγπιά θύιια θαη ινπινύδηα πνπ
επηπιένπλ ζην λεξό. ♫ λνύ-θα-ξν
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ληαιίθα -----------------------------------------------ληηβηληί--

α
 Ζ ληαιίθα είλαη έλα κεγάιν
β
θνξηεγό πνπ κεηαθέξεη πνιύ
γ
βαξηά πξάγκαηα. ♫ ληα-ιί-θα
δ
ληαληά [ε] νπζηαζηηθό (ληαληάδεο)
ε
 Ζ δνπιεηά ηεο ληαληάο είλαη λα θξνληίδεη ηα κηθξά
δ
παηδηά κίαο νηθνγέλεηαο.  ηαλ ληαληεύεηο έλα
ε
κηθξό παηδί, ην θξνληίδεηο θαη ην πξνζέρεηο ζαλ λα
είζαη ε ληαληά ηνπ. ♫ ληα-ληά
ζ
η
ληεκνληέ επίζεην  κόδα
θ
ληεπόδηην [ην] νπζηαζηηθό (ληεπόδηηα)
ι
 Σν ληεπόδηην είλαη έλα κεγάιν δνρείν κέζα ζην
κ
νπνίν βάδνπκε λεξό ή άιια πγξά. ην ληεπόδηην
λ
ηνπ απηνθηλήηνπ βάδνπκε βελδίλε.  ξεδεξβνπάξ
♫ ληε-πό-δη-ην - Λέκε θαη ηεπόδηην.
μ
ν
ληέθη [ην] νπζηαζηηθό (ληέθηα)
π
 Σν ληέθη είλαη κνπζηθό όξγαλν. Μνηάδεη
κ‟ έλα μύιηλν ζηξνγγπιό ζηεθάλη πνπ γύξσ ηνπ
ξ
θξέκνληαη κηθξά θνκκαηάθηα από κέηαιιν. Από ηε
κία κεξηά ηνπ είλαη ζθεπαζκέλν κε ιεπηό δέξκα. Σν ζ
η
θξαηάκε κε ην αξηζηεξό ρέξη θαη ην ρηππάκε κε ην
δεμί. ♫ ληέ-θη
π
θ
ληηβάλη [ην] νπζηαζηηθό
ρ
 Σν ληηβάλη είλαη έλα κηθξό θαη ρακειό θξεβάηη
πνπ ην ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζαλ θαλαπέ. ♫ ληη-βά-λη ς
σ
ληηβηληί (DVD) [ην] νπζηαζηηθό  ζηληί (CD)

ληαιίθα [ε] νπζηαζηηθό (ληαιίθεο)
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--- ληνθπκαληέξ ------------------------------------- ληόπηνο
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ληνθηκαληέξ [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ληνθηκαληέξ είλαη κία κηθξή ηαηλία πνπ δείρλεη
πξαγκαηηθά γεγνλόηα θαη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα έλα
ζέκα.  H ηάμε ηνπ Κώζηα παξαθνινύζεζε έλα
ληνθηκαληέξ κε ζέκα «H ειηά θαη ην ιάδη ζηελ
Διιάδα». ♫ λην-θη-κα-ληέξ
- Ξέλε ιέμε. Γε ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πιεζπληηθό.

ληνκάηα [ε] νπζηαζηηθό (ληνκάηεο)

 Ζ ληνκάηα είλαη ν κηθξόο, ζηξνγγπιόο,
καιαθόο θαη θόθθηλνο θαξπόο ηεο ληνκαηηάο.
Με ηε ληνκάηα θηηάρλνπκε ζαιάηα ή ζάιηζα πνπ ηε
βάδνπκε ζε δηάθνξα θαγεηά.  Ο ληνκαηνρπκόο
είλαη ην δνπκί ηεο ληνκάηαο. Σνλ βάδνπκε ζηα θαγεηά
ή ηνλ πίλνπκε ζαλ ρπκό. ληνκαηηά ♫ λην-κά-ηα

ληόκηλν [ην] νπζηαζηηθό

 Σν ληόκηλν είλαη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη.
Παίδεηαη κε κηθξά άζπξα πιαθάθηα πνπ έρνπλ
πάλσ ηνπο κηθξέο ηειίηζεο. ♫ ληό-κη-λν
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό
νύηε ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

ληόπηνο, ληόπηα, ληόπην επίζεην (ληόπηνη, ληόπηεο,
ληόπηα)
 ηαλ θάπνηνο δεη ζηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθε, είλαη
ληόπηνο.  ην ρσξηό ηνπ ζείνπ Αιέθνπ κείλαλε
ιίγνη ληόπηνη θάηνηθνη. Ο ζείνο ιέεη όηη νη
πεξηζζόηεξνη ληόπηνη θεύγνπλ θαη πεγαίλνπλ ζηηο
κεγάιεο πόιεηο.  μέλνο
 Σα πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζηνλ ηόπν πνπ
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ληνζηέ --------------------------------------------- ληνπιάπα-η‟ αγνξάδνπκε θαη ηα ηξώκε είλαη ληόπηα πξντόληα.
 εγρώξηνο ♫ ληό-πηνο

α
β
γ
ληνζηέ [ην] νπζηαζηηθό
 Σν ληνζηέ είλαη έλαο θάθεινο κε ζθιεξό
δ
εμώθπιιν. Μέζα ζην ληνζηέ βάδνπκε
ε
ραξηηά, αθνύ πξώηα ηα ηξππήζνπκε γηα λα
δ
ηα ζηεξεώζνπκε από ηε κία κεξηά.  Οη καζεηέο
ζηελ ηάμε ηεο Αζελάο έρνπλ έλα ληνζηέ ν θαζέλαο
ε
γηα λα βάδνπλ εθεί κέζα ηηο εξγαζίεο ηνπο. ♫ λην-ζηέ ζ
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
η
πιεζπληηθό αξηζκό.
θ
ληνπβάξη [ην] νπζηαζηηθό (ληνπβάξηα)
ι
 Νηνπβάξη ιέκε ηνλ ηνίρν.
κ
 Σν ζπίηη δίπια ζην καγαδί ηνπ θπξίνπ Γεκήηξε
θαηαζηξάθεθε ηειείσο από ηε θσηηά. Έκεηλαλ κόλν λ
ηα ηέζζεξα ληνπβάξηα. ♫ ληνπ-βά-ξη
μ
ν
ληνπδ [ην] νπζηαζηηθό
 ηαλ θάλεηο ληνπδ, πιέλεηο ην ζώκα ζνπ κε λεξό π
πνπ πέθηεη από ςειά ζαλ βξνρή.
ξ
 ην ληνπδ πιέλνπκε ην ζώκα καο κε λεξό πνπ
ζ
πέθηεη κε πίεζε από ςειά.  ηελ παξαιία πνπ
πήγε ε νηθνγέλεηα ηνπ Ίγθιη ππήξραλ πνιιά ληνπδ
η
γηα λα μεπιέλνληαη νη άλζξσπνη, όηαλ βγαίλνπλ από π
ηε ζάιαζζα. ♫ ληνπδ  „ην ζώκα καο‟
θ
- Λέκε θαη ληνπο.
- Ξέλε ιέμε. Γελ αιιάδεη νύηε ζηνλ εληθό νύηε ζηνλ
ρ
πιεζπληηθό αξηζκό.
ς
σ
ληνπιάπα [ε] νπζηαζηηθό (ληνπιάπεο)
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--- ληνπιάπη ------------------------------------------- ληξνπή
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 Ζ ληνπιάπα είλαη έλα ςειό έπηπιν κε ξάθηα πνπ
αλνίγεη κε πόξηα. ηε ληνπιάπα θπιάκε ηα θαζαξά
ξνύρα, ηα ζεληόληα, ηηο θνπβέξηεο θαη άιια
πξάγκαηα. Σηο ληνπιάπεο ζπλήζσο ηηο έρνπκε ζηα
ππλνδσκάηηα. ♫ ληνπ-ιά-πα  „ηα ξνύρα‟

ληνπιάπη [ην] νπζηαζηηθό (ληνπιάπηα)
 ηνλ ηνίρν ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ κπάληνπ έρνπκε
ληνπιάπηα, δειαδή κηθξά έπηπια κε πνξηάθηα.
Μέζα ηνπο βάδνπκε ηξόθηκα, πηάηα, ζακπνπάλ ή
άιια πξάγκαηα. ♫ ληνπ-ιά-πη  „ε θνπδίλα‟

ληξέπνκαη ξήκα (ληξάπεθα, ζα ληξαπώ)

 ηαλ ληξέπεζαη, θνβάζαη λα πεηο ή λα θάλεηο
θάηη πνπ ζέιεηο, επεηδή πηζηεύεηο όηη νη άιινη
άλζξσπνη ζα γειάζνπλ κε απηό πνπ ζα πεηο ή ζα
θάλεηο.  Μεξηθέο θνξέο ν Ίγθιη ληξέπεηαη λα
κηιήζεη ζηελ ηάμε, γηαηί πηζηεύεη όηη δελ μέξεη θαιά
ειιεληθά.
 ηαλ ληξέπεζαη, αηζζάλεζαη άζρεκα, γηαηί έρεηο
θάλεη θάηη πνπ δελ ήηαλ ζσζηό θη ελόριεζε ηνπο
άιινπο.  H Αζελά ληξάπεθε πνπ κίιεζε
απόηνκα ζηελ Διέλε θαη ηεο δήηεζε ζπγλώκε.
 O Ίγθιη είλαη ληξνπαιό παηδί θαη δε κηιάεη εύθνια
ζε μέλνπο. Έλησζε όκσο ληξνπή πνπ έζπαζε ην
ηδάκη ηνπ θπξίνπ Μηράιε θαη γη‟ απηό δήηεζε
ζπγλώκε. ♫ ληξέ-πν-καη

ληξνπαιόο, ληξνπαιή, ληξνπαιό επίζεην

(ληξνπαινί, ληξνπαιέο, ληξνπαιά)  ληξέπνκαη

ληξνπή [ε] νπζηαζηηθό (ληξνπέο)  ληξέπνκαη
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ληξνπηάδσ ----------------------------------------- λπζηάδσ --

α
β
(ληξόπηαζα, ζα ληξνπηάζσ)
 Νηξνπηάδεηο θάπνηνλ, όηαλ ηνλ θάλεηο λα
γ
αηζζαλζεί άζρεκα γηα θάηη άζρεκν πνπ έθαλεο εζύ.
δ
 «H δαζθάια κνύ είπε όηη ήζνπλ πνιύ άηαθηνο
ε
ζήκεξα» είπε ζηνλ Νίθν ν παηέξαο ηνπ. «Κξίκα, κε
ληξόπηαζεο ζηε δαζθάια». ♫ ληξν-πηά-δσ
δ
ε
ληύλσ, ληύλνκαη ξήκα (έληπζα, ζα ληπζώ)
ζ
 ηαλ ληύλεηο θάπνηνλ, ηνπ βάδεηο ηα ξνύρα ηνπ.
ηαλ ληύλεζαη θνξάο ηα ξνύρα ζνπ.  H ζεία
η
Καηεξίλα έληπζε ην κσξάθη ηεο κε δεζηά ξνύρα θαη
θ
ην έβγαιε βόιηα ζην πάξθν.  μεληύλσ γδύλσ
ι
 «Φέηνο ζηηο Απόθξηεο ζθέθηνκαη λα ληπζώ
κ
Ηλδηάλνο» είπε ν Κώζηαο ζηνλ Νίθν. θέθηνκαη λα
καζθαξεπηώ.
λ
 ηαλ ληύλεηο έλα βηβιίν ή έλα ηεηξάδην, ηνπ
μ
βάδεηο έλα θάιπκκα απέμσ γηα λα κε ζθίδεηαη
ν
εύθνια.  Ο Κώζηαο θαη ε Αζελά έληπζαλ ηα
π
θαηλνύξηα ηνπο βηβιία κε κπιε πιαζηηθό
απηνθόιιεην.  «Καηεξίλα, ην ληύζηκν ζνπ είλαη
ξ
ππέξνρν!» είπε ν ζείνο ηακάηεο. ♫ ληύ-λσ
ζ
η
λπζηάδσ ξήκα (λύζηαμα, ζα λπζηάμσ)
π
 ηαλ λπζηάδεηο, ζέιεηο λα παο γηα ύπλν.
 «Με λύζηαμε ε ηειεόξαζε κε ηηο βιαθείεο πνπ
θ
δείρλεη. Πάσ γηα ύπλν» είπε ε Αζελά.  «Να
ρ
θιείζνπκε ινηπόλ ηελ ηειεόξαζε θαη λα πάκε γηα
ύπλν» απάληεζε ν Κώζηαο. «Κιείλνπλ ηα κάηηα κνπ ς
από ηε λύζηα». ♫ λπ-ζηά-δσ
σ

ληξνπηάδσ, ληξνπηάδνκαη ξήκα
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--- λύθε ---------------------------------------------------- λύρηα
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λύθε [ε] νπζηαζηηθό (λύθεο)

 Νύθε ιέκε ηε γπλαίθα πνπ πεγαίλεη ζηελ
εθθιεζία γηα λα παληξεπηεί ή πνπ έρεη κόιηο
παληξεπηεί.
 Οη γνλείο θαη η‟ αδέξθηα ελόο παληξεκέλνπ άλδξα
έρνπλ ηε γπλαίθα ηνπ λύθε. ♫ λύ-θε

λύρη [ην] νπζηαζηηθό (λύρηα)
 ‟ όια ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ θαη ησλ
πνδηώλ ζνπ έρεηο λύρηα.
 H ζεία Καηεξίλα έβαςε ηα λύρηα ηεο πνιύ
πξνζεθηηθά. Αθνύ ληύζεθε θνηηάρηεθε από ηελ
θνξπθή σο ηα λύρηα.
 H Αιίθε πεξπάηεζε ζηα λύρηα γηα λα κελ
μππλήζεη ην κσξό ηεο ζείαο Καηεξίλαο. ηηο άθξεο
ησλ πνδηώλ γηα λα κε θάλεη ζόξπβν.
 Με ηνλ λπρνθόπηε θόβνπκε ηα λύρηα καο. ♫ λύ-ρη

λύρηα [ε] νπζηαζηηθό (λύρηεο)
 Σε λύρηα δελ ππάξρεη ην θσο ηνπ ήιηνπ. Τπάξρεη
ζθνηάδη. Πνιιέο θνξέο αλ θνηηάμνπκε ηε λύρηα ηνλ
νπξαλό, βιέπνπκε ην θεγγάξη θαη η' αζηέξηα. Σε
λύρηα θνηκόκαζηε.  βξάδπ  κέξα
 Μόιηο λύρησζε, ε θπξία Μαξγαξίηα έβαιε ην
λπρηηθό ηεο θαη πήγε γηα ύπλν. «Ώξα γηα ηνλ
λπρηεξηλό καο ύπλν» είπε ζηα παηδηά. «Άληε
ινηπόλ! Γελ είζηε νύηε λπρηνθύιαθεο πνπ θπιάλε
ηα εξγνζηάζηα ηε λύρηα νύηε λπρηνινύινπδα πνπ
βγάδνπλ ηα ινπινύδηα ηνπο ηε λύρηα θαη ηα θιείλνπλ
ηε κέξα». ♫ λύ-ρηα  „ε δηάξθεηα ηεο κέξαο‟
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λπρηεξίδα -----------------------------------------------λσξίο--

λπρηεξίδα [ε] νπζηαζηηθό (λπρηεξίδεο)
 Ζ λπρηεξίδα είλαη έλα κηθξό
καύξν δών πνπ κπνξεί λα πεηάεη.
Βξίζθεη ηελ ηξνθή ηεο ηε λύρηα.
 λύρηα ♫ λπ-ρηε-ξί-δα

λπρηεξηλόο, λπρηεξηλή, λπρηεξηλό επίζεην

(λπρηεξηλνί, λπρηεξηλέο, λπρηεξηλά)  λύρηα

λπρηηθό [ην] νπζηαζηηθό (λπρηηθά)  λύρηα
- Λέκε θαη ε λπρηηθηά.

λπρηώλσ ξήκα (λύρησζα, ζα λπρηώζσ)  λύρηα
λσξίο επίξξεκα

 ηαλ μππλάο λσξίο, μππλάο πνιύ πξσί, κόιηο
αξρίδεη λα μεκεξώλεη. ηαλ πεγαίλεηο θάπνπ λσξίο,
πεγαίλεηο πξηλ από ηελ ώξα πνπ ζπλήζσο παο ή
πξέπεη λα παο ηηο άιιεο θνξέο.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο πήγε λσξίο ζηε δνπιεηά ηνπ
ζήκεξα. Γελ είρε έξζεη θαλείο αθόκα. Ήηαλ κόλνο
ηνπ ζην γξαθείν.  αξγά
 «Δπηπρώο θηάζακε λσξίο ζηνλ ζηαζκό θαη
πξνιάβακε ην ηξέλν» είπε ν ζείνο Σάθεο. Φηάζακε
ζηελ ώξα καο. ♫ λσ-ξίο
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--- μάδειθνο -----------------------------------------------μαλά

α
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Ξμ
μάδειθνο [ν], μαδέιθε [ε] νπζηαζηηθό (μάδειθνη,

μαδέιθεο)
 Ο μάδειθνο ή ε μαδέιθε ζνπ είλαη ην αγόξη ή ην
θνξίηζη ηνπ ζείνπ ή ηεο ζείαο ζνπ.  Ζ Αιίθε, ε
θόξε ηεο ζείαο Καηεξίλαο, είλαη μαδέιθε ηνπ Κώζηα
θαη ηεο Αζελάο.  μαδειθνύιεο, μαδειθνύια,
μαδειθάθη ♫ μά-δει-θνο
- Λέκε θαη μάδεξθνο θαη μαδέξθε. ηνλ πιεζπληηθό
ιέκε θαη ηα μαδέιθηα ή ηα μαδέξθηα. Λέκε επίζεο θαη
εμάδειθνο, εμαδέιθε.

μαθνπζηόο, μαθνπζηή, μαθνπζηό επίζεην

(μαθνπζηνί, μαθνπζηέο, μαθνπζηά)
 ηαλ θάηη είλαη μαθνπζηό, είλαη γλσζηό ζε πάξα
ν πνιύ θόζκν.  Οη μέλνη πνπ έξρνληαη ζηελ
π Διιάδα επηζθέπηνληαη ηελ μαθνπζηή Αθξόπνιε
ησλ Αζελώλ.  θεκηζκέλνο, δηάζεκνο
ξ
 άγλσζηνο  αθνύσ ♫ μα-θνπ-ζηόο

ζ
η
π
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σ

μαλά επίξξεκα

 ηαλ θάλεηο θάηη μαλά, ην θάλεηο άιιε κία θνξά.
 «Κώζηα, δηάβαζε ην κάζεκα μαλά, ζε
παξαθαιώ» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα».
 Μπνξείο λα βάιεηο ην μαλα- κπξνζηά από άιιεο
ιέμεηο γηα λα δείμεηο όηη απηό πνπ ιέλε νη ιέμεηο
γίλεηαη κία θνξά αθόκα.  Ζ Αζελά μαλάγξαςε
ηελ νξζνγξαθία γηα λα ηε κάζεη θαιά. ♫ μα-λά
124 / 291

μαλζόο---------------------------------------------- μάζηεξνο--

μαλζόο, μαλζή/μαλζηά, μαλζό επίζεην

(μαλζνί, μαλζέο/μαλζηέο, μαλζά)
 ηαλ θάπνηνο έρεη μαλζά καιιηά, ηα
καιιηά ηνπ έρνπλ ρξώκα πξνο ην αλνηρηό
θίηξηλν ή ρξπζαθί.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) Ξαλζηά είλαη ε γπλαίθα πνπ έρεη
μαλζά καιιηά.  «Καηεξίλα, πνηα είλαη ε μαλζηά
πνπ παίδεη ζην έξγν;» ξώηεζε ν ζείνο ηακάηεο.
 μαλζνκάιιεο, μαλζνύιεο, μαλζνύια,
μαλζνύιηθνο ♫ μαλ-ζόο

μάπια [ε] νπζηαζηηθό (μάπιεο)  μαπιώλσ
μαπιώλσ ξήκα (μάπισζα, ζα μαπιώζσ)

 ηαλ μαπιώλεηο, πέθηεηο ζην θξεβάηη γηα λα
θνηκεζείο ή γηα λα μεθνπξαζηείο.  ζηέθνκαη όξζηνο
 ην έξγν ν αζηπλνκηθόο έδσζε κία κπνπληά ζηνλ
θιέθηε θαη ηνλ μάπισζε θάησ. Σνλ έξημε θάησ.
 Ο ζείνο Αιέθνο αγαπάεη πνιύ ηελ
μάπια κπξνζηά ζηε ηειεόξαζε.
Σνλ μεθνπξάδεη λα είλαη μαπισκέλνο.
«ιν μαπισηόο θάζεζαη, ζείε» ηνλ
πεηξάδεη ε Αζελά.  όξζηνο ♫ μα-πιώ-λσ
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μαζηεξηά [ε] νπζηαζηηθό (μαζηεξηέο)
 ηαλ ηε λύρηα έρεη μαζηεξηά, ν νπξαλόο είλαη
π
θαζαξόο ρσξίο ζύλλεθα θαη γεκάηνο αζηέξηα.
θ
 ζπλλεθηά  ηαλ έρεη μαζηεξηά, ν νπξαλόο είλαη
μάζηεξνο.  ζπλλεθηαζκέλνο αζηέξη ♫ μα-ζηε-ξηά ρ
ς
μάζηεξνο, μάζηεξε, μάζηεξν επίζεην (μάζηεξνη,
σ
μάζηεξεο, μάζηεξα)  μαζηεξηά
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--- μαθληάδσ ------------------------------------------- μεγειώ
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μαθληάδσ, μαθληάδνκαη ξήκα

ξ
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με-

(μάθληαζα, ζα μαθληάζσ)
 ηαλ μαθληάδεηο θάπνηνλ, ηνλ ηξνκάδεηο, επεηδή
θάλεηο μαθληθά θάηη πνπ δελ πεξηκέλεη.  Ζ Αζελά
είδε μαθληθά ηνλ Νίθν κπξνζηά ηεο θαη μαθληάζηεθε.
Γελ ηνλ είρε αθνύζεη λα κπαίλεη ζην δσκάηην.
 ινη μαθληάζηεθαλ όηαλ έκαζαλ γηα ηελ
εμαθάληζε ηεο Ρνδαιίαο. Έλησζαλ έθπιεμε.
 μαθληθόο ♫ μαθ-ληά-δσ

μαθληθά επίξξεκα  μαθληθόο
μαθληθόο, μαθληθή, μαθληθό επίζεην

(μαθληθνί, μαθληθέο, μαθληθά)
 ηαλ θάηη είλαη μαθληθό, ζπκβαίλεη γξήγνξα θαη
ρσξίο λα ην πεξηκέλνπκε.  Υζεο ην απόγεπκα
έπηαζε κία μαθληθή βξνρή. Ζ Ρνδαιία δελ πξόιαβε
λα θξπθηεί θη έγηλε κνύζθεκα.  αλακελόκελνο
ν  Άξρηζε λα βξέρεη μαθληθά. μαθληάδσ
π ♫ μαθ-λη-θόο
 Πνιιέο θνξέο, όηαλ βάδσ ην με- κπξνζηά ζε κία
ιέμε, ηόηε ε ζεκαζία ηεο γίλεηαη αληίζεηε απ‟ ό,ηη
πξηλ.  Ζ Αζελά θόιιεζε η‟ απηνθόιιεηα ζηα
ηεηξάδηά ηεο αιιά κεηά είδε όηη είρε βάιεη ιάζνο
απηνθόιιεηα ζε δύν ηεηξάδηα. Σα μεθόιιεζε έλα
έλα θαη ηα μαλαθόιιεζε ζσζηά. ♫ με-

μεγειώ θαη μεγειάσ, μεγειηέκαη ξήκα
(μεγέιαζα, ζα μεγειάζσ)

126 / 292

μεγιηζηξώ ---------------------------------- μεθαξδίδνκαη--

α
β
γ
δ
ε
μεγιηζηξώ ξήκα (μεγιίζηξεζα, ζα μεγιηζηξήζσ)
δ
 ηαλ μεγιηζηξάο από θάηη πνπ ζε θάλεη λα
ε
αηζζάλεζαη άζρεκα, θαηαθέξλεηο λα μεθύγεηο απ‟
απηό.  Ο Κώζηαο μεγιίζηξεζε από ηελ
ζ
εξώηεζε πνπ δελ ήμεξε λ‟ απαληήζεη ιέγνληαο όηη
η
δελ είρε θαηαιάβεη θαιά ην κάζεκα.  μεθεύγσ
θ
 μεγιίζηξεκα γιηζηξώ ♫ με-γιη-ζηξώ
ι
μεγπκλώλσ, μεγπκλώλνκαη ξήκα
κ
(μεγύκλσζα, ζα μεγπκλώζσ)
λ
 ηαλ μεγπκλώλεηο θάπνηνλ, ηνπ βγάδεηο όια ηα
ξνύρα ηνπ.  μεγύκλσκα, γπκλόο ♫ με-γπ-κλώ-λσ μ
 ηαλ μεγειάο θάπνηνλ, ηνπ ιεο ςέκαηα θαη ηνλ
θάλεηο λα πηζηέςεη απηό πνπ ζέιεηο εζύ ή λα θάλεη
απηό πνπ ζέιεηο εζύ.  ην έξγν πνπ έβιεπε ε ζεία
Καηεξίλα ν θιέθηεο μεγέιαζε ηε γηαγηά θαη ηεο
πήξε ηα ρξήκαηα.  θνξντδεύσ  γειώ ♫ με-γε-ιώ

μεζσξηάδσ ξήκα (μεζώξηαζα, ζα μεζσξηάζσ)
 Ζ θπξία Μαξγαξίηα δελ αθήλεη ηα ρξσκαηηζηά
ξνύρα απισκέλα ζηνλ ήιην γηα πνιιή ώξα, γηαηί ηα
ρξώκαηά ηνπο μεζσξηάδνπλ. Γίλνληαη πην αλνηρηά
πξνο ην άζπξν.  μεβάθσ  μεζώξηαζκα
♫ με-ζσ-ξηά-δσ

μεθαξδίδνκαη ξήκα (μεθαξδίζηεθα, ζα

μεθαξδηζηώ)
 ηαλ μεθαξδίδεζαη ζηα γέιηα, γειάο κε ηελ
θαξδηά ζνπ, πάξα πνιύ.  Ζ Αζελά θαη ε Διέλε
μεθαξδίζηεθαλ ζηα γέιηα κε η‟ αλέθδνηα ηνπ Νίθνπ.
 μεθαξδηζηηθόο, θαξδηά ♫ με-θαξ-δί-δν-καη
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--- μεθηλώ ------------------------------------------ μελνδνρείν
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μεθηλώ θαη μεθηλάσ ξήκα (μεθίλεζα, ζα μεθηλήζσ)
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μεκαιιηάδσ, μεκαιιηάδνκαη ξήκα (μεκάιιηαζα,

 ηαλ μεθηλάο λα θάλεηο θάηη, αξρίδεηο λα θάλεηο
θάηη.  Ο ζείνο ηακάηεο μεθίλεζε λα βιέπεη
ζηλεκά από πνιύ κηθξόο.
 ηαλ μεθηλάο από θάπνπ, θεύγεηο από εθεί γηα λα
παο θάπνπ άιινπ.  Ο ζείνο ηακάηεο μεθίλεζε
από ην ζπίηη γηα λα πάεη ζηλεκά αιιά ζηνλ δξόκν
θαηάιαβε όηη είρε μεράζεη ην πνξηνθόιη ηνπ.
 Με ην μεθίλεκα ηνπ έξγνπ έζβεζαλ ηα θώηα ζην
ζηλεκά. ♫ με-θη-λώ

μεθνπθαίλσ, μεθνπθαίλνκαη

ξήκα (μεθνύθαλα, ζα μεθνπθάλσ)
 ηαλ μεθνπθαίλεηο θάπνηνλ κε
ηηο θσλέο ζνπ, θσλάδεηο ηόζν πνιύ θαη ηόζν
δπλαηά, πνπ ηνλ ελνριείο θαη δελ κπνξεί λα ζ‟
αθνύζεη άιιν.  θνπθόο ♫ με-θνπ-θαί-λσ
ζα μεκαιιηάζσ)
 ηαλ μεκαιιηάδεηο θάπνηνλ, ηνλ ηξαβάο δπλαηά
από ηα καιιηά, ζπλήζσο επεηδή ηζαθώλεζαη καδί
ηνπ.
 ηαλ ζε μεκαιιηάδεη ν αέξαο, ζνπ ραιάεη ην
ρηέληζκα ησλ καιιηώλ ζνπ.  καιιηά
♫ με-και-ιηά-δσ

μελνδνρείν [ην] νπζηαζηηθό (μελνδνρεία)
 ηαλ ηαμηδεύνπκε καθξηά από ην ζπίηη
καο ή θάλνπκε δηαθνπέο, κπνξνύκε λα
κείλνπκε κεξηθέο λύρηεο ζην μελνδνρείν.
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μέλνο ------------------------------------------------- μελπρηώ- Ο μελνδόρνο είλαη απηόο πνπ έρεη ην μελνδνρείν.
μέλνο ♫ με-λν-δν-ρεί-ν

μέλνο, μέλε, μέλν επίζεην (μέλνη, μέλεο, μέλα)

 ηαλ θάηη είλαη μέλν, δελ είλαη δηθό ζνπ.
 «Γελ πξέπεη λα πεηξάδνπκε ηα μέλα βηβιία θαη
ηεηξάδηα» είπε ε δαζθάια.
 ηαλ θάπνηνο είλαη μέλνο, δελ είλαη Έιιελαο
αιιά θαηάγεηαη από άιιε ρώξα.  αιινδαπόο
 «Να είζαη πην επγεληθόο κπξνζηά ζε μέλνπο
αλζξώπνπο» είπε ζηνλ θύξην Μηράιε ε ζεία ηνπ.
Μπξνζηά ζε αλζξώπνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ
νηθνγέλεηά ζνπ.
 (ζαλ νπζηαζηηθό) «Να ληπζείο θαιά, γηαηί έρνπκε
μέλνπο απόςε ζην ζπίηη» είπε ε ζεία Καηεξίλα ζηνλ
ζείν ηακάηε. Έρνπκε επηζθέπηεο.
 μελνδνρείν ♫ μέ-λνο

μελύρηεο [ν], μελύρηηζζα [ε] νπζηαζηηθό
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ν
(μελύρηεδεο θαη μελύρηηζζεο)  μελπρηώ
π
ξ
μελύρηη [ην] νπζηαζηηθό (μελύρηηα)  μελπρηώ
ζ
μελπρηώ θαη μελπρηάσ ξήκα (μελύρηεζα, ζα
η
μελπρηήζσ)
 ηαλ μελπρηάο, κέλεηο μύπληνο όιε ηε λύρηα ή ηηο π
θ
πεξηζζόηεξεο ώξεο ηεο λύρηαο.
 Σνπ θπξίνπ Γηάλλε δελ ηνπ αξέζεη λα μελπρηάεη.
ρ
Γελ ηνπ αξέζεη λα δηαζθεδάδεη κέρξη ην πξσί.
ς
 «Κάζε Γεθαπεληαύγνπζην θάλνπκε έλα κεγάιν
μελύρηη ζην παλεγύξη ηεο Παλαγίαο» είπε ν Κώζηαο. σ
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--- μεπαγηάδσ ----------------------------------------μεπεξλώ
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«Γηλόκαζηε θη εκείο μελύρηεδεο» ζπκπιήξσζε ε
Αζελά ρακνγειώληαο. λύρηα ♫ με-λπ-ρηώ

μεπαγηάδσ ξήκα (μεπάγηαζα, ζα μεπαγηάζσ)
 «Υζεο ην βξάδπ δελ είρακε θαινξηθέξ, γηαηί είρε
δηαθνπή ξεύκαηνο θαη μεπαγηάζακε από ην θξύν»
είπε ε Αζελά. Κξπώζακε πάξα πνιύ.
 μεπάγηαζκα, πάγνο ♫ με-πα-γηά-δσ

μεπαηώλσ, μεπαηώλνκαη ξήκα (μεπάησζα, ζα

μεπαηώζσ)
 Σα παπνύηζηα ηεο Αιίθεο μεπαηώζεθαλ από ην
πνιύ ηξέμηκν. Υάιαζαλ.
 ηαλ μεπαηώλεζαη ζηε δνπιεηά, θνπξάδεζαη
πάξα πνιύ.  Ζ ζεία Καηεξίλα μεπαηώζεθε ζηε
δνπιεηά γηα λα θαζαξίζεη θαη λα εηνηκάζεη ην ζπίηη
γηα ηε γηνξηή ηνπ ζείνπ ηακάηε.
 μεπάησκα, πάηνο ♫ με-πα-ηώ-λσ

μεπεξλώ θαη μεπεξλάσ, μεπεξληέκαη ξήκα

(μεπέξαζα, ζα μεπεξάζσ)
 ηαλ μεπεξλάο θάπνηνλ, πεγαίλεηο κπξνζηά απ‟
απηόλ θαη ηνλ αθήλεηο πίζσ.  Ο Ίγθιη μεπέξαζε
ηνλ Κώζηα θη έθηαζε πξώηνο ζηελ πόξηα ηνπ
ζρνιείνπ.  πξνεγνύκαη  κέλσ πίζσ
 ηαλ μεπεξλάο θάπνηνλ, δείρλεηο όηη είζαη
θαιύηεξνο απ‟ απηόλ ζε θάηη.  Ζ Αζελά
μεπέξαζε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ζην
δηαγώληζκα ηεο αξηζκεηηθήο.  βγαίλσ πξώηνο
 Ο αγώλαο μεπέξαζε ηε κία ώξα. Κξάηεζε πάλσ
από κία ώξα.  πεξλώ ♫ με-πεξ-λώ
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μεπεηώ --------------------------------------------- μεξηδώλσ--

α
β
μεπεηάμσ)
γ
 ηαλ μεπεηάο θάηη, ην ηειεηώλεηο πνιύ γξήγνξα.
 Ο Κώζηαο μεπέηαμε ην δηάβαζκα γηα λα παίμεη
δ
πνδόζθαηξν.
 ηαλ μεπεηάγεζαη, εκθαλίδεζαη μαθληθά κπξνζηά ε
δ
ζε θάπνηνλ ρσξίο λα ην πεξηκέλεη.
 Ο ζθύινο ηνπ θπξίνπ Μηράιε μεπεηάρηεθε
ε
κπξνζηά ζηελ Διέλε θαη ηελ ηξόκαμε.
ζ
 μεπέηαγκα ♫ με-πε-ηώ
η
μεπεδώ θαη μεπεδάσ ξήκα (μεπήδεζα, ζα
θ
μεπεδήζσ)
ι
 ηαλ θάηη μεπεδά, βγαίλεη πξνο
κ
ηα πάλσ κέζα από θάηη άιιν.
 «Κνίηα ην λεξό πνπ μεπεδάεη από
λ
ηελ πεγή» είπε ν ζείνο Αιέθνο ζηελ
μ

μεπεηώ, μεπεηάγνκαη ξήκα (μεπέηαμα, ζα

Αζελά.  μεπεηάγνκαη  πεδώ ♫ με-πε-δώ

μεπιέλσ, μεπιέλνκαη ξήκα (μέπιπλα, ζα

μεπιύλσ)
 ηαλ μεπιέλεηο θάηη, ηνπ ξίρλεηο θαζαξό λεξό γηα
λα θύγεη ε ζαπνπλάδα θαη λα ηειεηώζεηο έηζη ην
πιύζηκν ηνπ.  Ζ Αιίθε μεπιέλεη θαιά ηα καιιηά
ηεο, όηαλ ινύδεηαη γηα λα κε κείλεη ζακπνπάλ πάλσ
ηνπο.  πιέλσ ♫ με-πιέ-λσ

μεξηδώλσ, μεξηδώλνκαη ξήκα

(μεξίδσζα, ζα μεξηδώζσ)
 Ο δπλαηόο αέξαο μεξίδσζε ην
δέληξν πνπ είλαη έμσ από ην ζπίηη
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--- μεξόο ----------------------------------------------------- μέξσ
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ηνπ θπξίνπ Μηράιε. Σν έβγαιε από ην
ρώκα κε ηηο ξίδεο ηνπ.  ξίδα ♫ με-ξη-δώ-λσ
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μέξσ ξήκα (ήμεξα, ζα μέξσ)

μεξόο, μεξή, μεξό επίζεην (μεξνί, μεξέο, μεξά)

 ηαλ θάηη είλαη μεξό, δελ έρεη θαζόινπ λεξό.
 Μεηά ην πνδόζθαηξν, ν Κώζηαο έλησζε ην ζηόκα
ηνπ μεξό. Γηςνύζε πνιύ.  ζηεγλόο  πγξόο
 Ο θύξηνο Γηάλλεο μέραζε ηα κπηθηέθηα ζηε θσηηά
θη έγηλαλ μεξά. Έραζαλ ην δνπκί ηνπο.
 καιαθόο
 Ζ Αιίθε έπεζε μεξή ζην θξεβάηη. Ήηαλ ηόζν
θνπξαζκέλε. Έπεζε αλαίζζεηε. Ζ Αζελά έκεηλε
μεξή, όηαλ έκαζε ηα θαθά λέα γηα
ηε Ρνδαιία. Κνθάισζε.
 Σα ινπινύδηα ηεο θπξίαο
Μαξγαξίηαο μεξάζεθαλ από ηελ
πνιιή δέζηε. μεξνλήζη ♫ με-ξόο

 ηαλ μέξεηο θάηη, ην γλσξίδεηο, ην έρεηο ζην
κπαιό ζνπ θαη δε ρξεηάδεηαη λα ην κάζεηο.
 Ο Κώζηαο ήμεξε γηα ηε γηνξηή πνπ εηνίκαδε ε
ζεία Καηεξίλα αιιά δελ είπε ηίπνηα γηα λα κε
ραιάζεη ηελ έθπιεμε.
 ηαλ μέξεηο θάηη, ην γλσξίδεηο θαιά, επεηδή ην
έρεηο δηαβάζεη πνιιέο θνξέο ή επεηδή έρεηο
αζρνιεζεί καδί ηνπ θαη ην έρεηο κάζεη.  «ήκεξα
μέξσ πνιύ θαιά ηελ νξζνγξαθία κνπ» είπε ν Ίγθιη.
 ηαλ μέξεηο θάπνηνλ, ηνλ γλσξίδεηο επεηδή έρεηε
ζπλαληεζεί καδί θη άιιεο θνξέο.  Ο Νίθνο μέξεη
πνιιά παηδηά από ηελ ηάμε ηεο Αζελάο. ♫ μέ-ξσ
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μεζεθώλσ -------------------------------------------- μεζπώ--

α
β
μεζεθώζσ)
 ηαλ μεζεθώλεηο θάπνηνλ, ηνπ ραιάο ηελ εξεκία γ
θαη ηελ εζπρία.  Ο θύξηνο Μηράιεο μεζήθσζε
δ
όιε ηε γεηηνληά κε ηηο θσλέο ηνπ.
 ηαλ μεζεθώλεηο θάπνηνλ, ηνλ θάλεηο λα ζέιεη λα ε
βγεη έμσ λα δηαζθεδάζεη. Δθείλνο ηόηε μεζεθώλεηαη. δ
 Ο Κώζηαο θαη ν Νίθνο είδαλ ηνλ θαιό θαηξό θαη
ε
μεζεθώζεθαλ γηα λα πάλε εθδξνκή.  ζεθώλσ
ζ
♫ με-ζε-θώ-λσ
η
μεζθνλίδσ, μεζθνλίδνκαη ξήκα
θ
(μεζθόληζα, ζα μεζθνλίζσ)
ι
 ηαλ μεζθνλίδεηο, παίξλεηο έλα παλί
κ
ή κία βνύξηζα θαη καδεύεηο ηε ζθόλε
πνπ ππάξρεη ζηα έπηπια ηνπ ζπηηηνύ γηα λα
λ
γίλνπλ θαζαξά.  Ζ κεηέξα ηνπ Ίγθιη μεζθνλίδεη
μ

μεζεθώλσ, μεζεθώλνκαη ξήκα (μεζήθσζα, ζα

ηαθηηθά ην ζπίηη ηνπο.  Σεο αξέζεη λα αζρνιείηαη
κε ην μεζθόληζκα. Δίλαη όιε ηελ ώξα κε ην
μεζθνλόπαλν ζην ρέξη. ζθόλε ♫ με-ζθν-λί-δσ

μεζθνλόπαλν [ην] νπζηαζηηθό (μεζθνλόπαλα)
 μεζθνλίδσ

μεζπώ θαη μεζπάσ ξήκα (μέζπαζα, ζα μεζπάζσ)
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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--- μεηξειαίλσ ----------------------------------μεθαληώλσ
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 ηαλ θάηη μεζπά, ηόηε γίλεηαη απόηνκα θαη κε
κεγάιε δύλακε.  Υζεο μέζπαζε δπλαηή βξνρή
θαη γέκηζαλ νη δξόκνη κε λεξά. Ζ Αζελά δελ έβξηζθε
ηε Ρνδαιία θαη μέζπαζε ζε θιάκαηα, όηαλ ηεο είπαλ
όηη είρε ραζεί ζηε βξνρή. ♫ με-ζπώ

μεηξειαίλσ, μεηξειαίλνκαη ξήκα (μεηξειάζεθα,

ζα μεηξειαζώ)
 ηαλ θάηη ζε μεηξειαίλεη, ζνπ αξέζεη πάξα πνιύ,
ζ‟ ελζνπζηάδεη.  Σν θαηλνύξγην πνδήιαην
μεηξέιαλε ηελ Αζελά.  μεκπαιίδσ
 ηξειαίλσ, ηξειόο, ηξέια ♫ με-ηξε-ιαί-λσ

μεηξππώλσ ξήκα (μεηξύπσζα, ζα μεηξππώζσ)

 ηαλ μεηξππώλεηο θάηη, βξίζθεηο θάηη πνπ ήηαλ
θξπκκέλν, πνπ δε θαηλόηαλ ή πνπ ήηαλ μεραζκέλν
θάπνπ.  «Πνύ ηελ μεηξύπσζεο απηή ηελ θνύθια,
Αζελά;» ξώηεζε ε θπξία Μαξγαξίηα. «Έρσ λα ηε
δσ από ηόηε πνπ ήζνπλ πνιύ κηθξή θη έπαηδεο καδί
ηεο».  βξίζθσ
 «Από πνύ μεηξύπσζε πάιη απηόο;» ξώηεζε ε
Αζελά, όηαλ είδε ηνλ Νίθν λα εκθαλίδεηαη μαθληθά.
 ηξύπα, ηξππώλσ ♫ με-ηξπ-πώ-λσ

μεθαληώλσ ξήκα (μεθάλησζα, ζα μεθαληώζσ)
 ηαλ μεθαληώλεηο, δηαζθεδάδεηο πνιύ κε ρνξό
θαη ηξαγνύδηα.
 «ήκεξα έρνπκε γηνξηή ζην ζπίηη» είπε ε ζεία
Καηεξίλα. «Θα θάκε, ζα πηνύκε θαη ζα
μεθαληώζνπκε».  γιεληώ  «Ση σξαία γηνξηή,
ηη μεθάλησκα ήηαλ απηό» είπε ν θύξηνο Γηάλλεο,
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μεθεύγσ--------------------------------------- μεθνξηώλσ--

α
β
γ
μεθεύγσ ξήκα (μέθπγα, ζα μεθύγσ)
δ
 ηαλ μεθεύγεηο, θαηαθέξλεηο λα θύγεηο καθξηά
από θάπνηνλ πνπ ζε θπλεγά.  Ζ Ρνδαιία έηξερε
ε
πνιύ γξήγνξα θαη μέθπγε από ηνλ ζθύιν πνπ ηελ
δ
θπλεγνύζε.
 ηαλ θάηη ζνπ μεθεύγεη, κεηαθηλείηαη από ηε ζέζε ε
πνπ βξίζθεηαη.  «Μνπ μέθπγε ην βάδν από ηα
ζ
ρέξηα θη έπεζε ζην πάησκα» είπε ν Κώζηαο ζηε
η
κεηέξα ηνπ.
θ
 ηαλ θάηη ζνπ μεθεύγεη, ιεο έλα κπζηηθό ή κία
άζρεκε ιέμε πνπ δελ έπξεπε λα πεηο.  «Πξόζεμε ι
κε ζνπ μεθύγεη ηίπνηε» είπε ε Αζελά ζηνλ Κώζηα.
κ
«Θα ραιάζεη ε έθπιεμε πνπ εηνηκάδνπκε γηα ηε
λ
γηνξηή ηνπ ζείνπ ηακάηε». ♫ με-θεύ-γσ
μ
όηαλ έθπγαλ από ην ζπίηη ηεο ζείαο Καηεξίλαο θαη
ηνπ ζείνπ ηακάηε.  γιέληη ♫ με-θα-ληώ-λσ

μεθινπδίδσ, μεθινπδίδνκαη ξήκα

(μεθινύδηζα, ζα μεθινπδίζσ)
 ηαλ μεθινπδίδεηο έλα θξνύην, βγάδεηο
ηε θινύδα πνπ έρεη θαη θξαηάο ην ππόινηπν.
 Σεο Αζελάο ηεο αξέζνπλ πην πνιύ νη κπαλάλεο,
γηαηί ηηο μεθινπδίδεη πην εύθνια από η‟ άιια
θξνύηα.
 ηαλ μεθινπδίδεηο ή μεθινπδίδεζαη, βγαίλνπλ
κηθξά θνκκάηηα μεξό δέξκα από ηα ρέξηα θαη ην
πξόζσπν ζνπ, επεηδή μεξάζεθαλ από ηνλ ήιην θαη
ηε ζάιαζζα.  θινύδα ♫ με-θινπ-δί-δσ

μεθνξηώλσ, μεθνξηώλνκαη ξήκα (μεθόξησζα,
ζα μεθνξηώζσ)
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--- μεθνπξλίδσ ---------------------------------- μεθπιιίδσ
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 Οη εξγάηεο έηξεμαλ λα μεθνξηώζνπλ ην θνξηεγό.
Έηξεμαλ λα βγάινπλ ηα πξάγκαηα από ην θνξηεγό.
 Ζ ζεία Καηεξίλα αγόξαζε θαηλνύξηα έπηπια θαη
ζέιεη λα μεθνξησζεί ηα παιηά. Θέιεη λα δηώμεη ηα
παιηά, γηαηί ηελ ελνρινύλ.
 θνξηίν, θνξηώλσ ♫ με-θνξ-ηώ-λσ

ν
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μεθηίδσ ξήκα (μέθηηζα ζα μεθηίζσ)

μεθνπξλίδσ ξήκα (μεθνύξληζα, ζα μεθνπξλίζσ)
 ηαλ μεθνπξλίδεηο θάηη, ην βγάδεηο από ηνλ
θνύξλν πνπ ην είρεο βάιεη γηα λα ςεζεί.  θνπξλίδσ
 Λέκε αθόκε όηη μεθνπξλίδεηο θάηη, όηαλ ιεο θάηη
μαθληθά ρσξίο λα ην πεξηκέλεη θαλείο.  Μόιηο ν
Ίγθιη γύξηζε ζπίηη, ην μεθνύξληζε. Ήζειε λα πάεη
εθδξνκή κε ηνλ Κώζηα θαη ηνλ Νίθν.
 θνύξλνο ♫ με-θνπξ-λί-δσ

μέθηη [ην] νπζηαζηηθό (μέθηηα)  μεθηίδσ
 ηαλ έλα ξνύρν μεθηίδεη, μειώλεηαη ζηγά ζηγά,
επεηδή ην θνξάκε ζπλέρεηα.  «Μελ ην βάιεηο
απηό ην παληειόλη, Αζελά!» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα. «Έρεη αξρίζεη λα μεθηίδεη θαη πξέπεη λα
ην ξάςνπκε».  ηαλ θάηη μεθηίδεη, γεκίδεη μέθηηα,
δειαδή θξέκνληαη από ηηο άθξεο ηνπ κηθξέο
θισζηέο. ♫ με-θηί-δσ

μεθπιιίδσ ξήκα (μεθύιιηζα, ζα μεθπιιίζσ)

 ηαλ μεθπιιίδεηο έλα βηβιίν ή έλα πεξηνδηθό,
γπξίδεηο έλα έλα ηα θύιια ηνπ γξήγνξα θαη
δηαβάδεηο πνιύ ιίγεο ιέμεηο ζε θάζε ζειίδα,
136 / 297-298

μεθπηξώλσ -------------------------------------- μερεηιίδσ-ζπλήζσο απηέο πνπ έρνπλ έληνλα ή
ρξσκαηηζηά γξάκκαηα θαη κεγάιν κέγεζνο
ή βιέπεηο κόλν ηηο εηθόλεο πνπ ππάξρνπλ.
 θύιιν ♫ με-θπι-ιί-δσ

μεθπηξώλσ ξήκα (μεθύηξσζα, ζα μεθπηξώζσ)

 ηαλ θάπνηνο μεθπηξώλεη, παξνπζηάδεηαη
μαθληθά ρσξίο λα ηνλ πεξηκέλεη θαλείο.  «Από
πνύ μεθύηξσζε πάιη απηόο;» ξώηεζε ν Ίγθιη, όηαλ
είδε ηνλ ζθύιν ηνπ θπξίνπ Μηράιε λα έξρεηαη
μαθληθά κπξνζηά ηνπ.  μεπεηάγνκαη
 θπηξώλσ ♫ με-θπ-ηξώ-λσ

μεθσλεηό [ην] νπζηαζηηθό (μεθσλεηά)
 μεθσλίδσ

μεθσλίδσ ξήκα (μεθώληζα, ζα μεθσλίζσ)

 ηαλ μεθσλίδεηο, θσλάδεηο πνιύ δπλαηά.
 - Ση μεθσλίδεηο έηζη, Μηράιε; - Κάπνηνο έζπαζε
ην ηδάκη, ζεία!  Ο θύξηνο Μηράιεο ράιαζε ηνλ
θόζκν κε ηα μεθσλεηά ηνπ. θσλή ♫ με-θσ-λί-δσ
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ν
π
ξ
μέθσην [ην] νπζηαζηηθό (μέθσηα)
 Σν μέθσην είλαη έλα θνκκάηη γεο κέζα ζην δάζνο ζ
πνπ δελ έρεη θαζόινπ δέληξα.  θσο ♫ μέ-θσ-ην
η
π
μεραζηάξεο, μεραζηάξα, μεραζηάξηθν επίζεην
θ
(μεραζηάξεδεο, μεραζηάξεο, μεραζηάξηθα)  μερλώ
ρ
μερεηιίδσ ξήκα (μερείιηζα, ζα μερεηιίζσ)
ς
 ηαλ ην πνηήξη μερεηιίδεη, ηόηε ην πνηήξη έρεη
γεκίζεη θαη ην λεξό ρύλεηαη απέμσ.  «ηακάηα, κε σ
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--- μερεηιώλσ ------------------------------------------- μερλώ
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βάδεηο άιιν λεξό, ην πνηήξη έρεη μερεηιίζεη θαη ζα
βξέμεηο ην ηξαπεδνκάληηιν!» θώλαμε ν ζείνο Σάθεο
ζηελ Αζελά.
 Λέκε όηη μερείιηζε ην πνηήξη, όηαλ ζέινπκε λα
δείμνπκε όηη δελ έρνπκε πηα ππνκνλή.
 Ο ζείνο Αιέθνο ιέεη όηη κε ην μερείιηζκα ηνπ
πνηακνύ γέκηζαλ κε λεξό όια ηα ρσξάθηα ηνπ
ρσξηνύ. ρείινο ♫ με-ρεη-ιί-δσ

μερεηιώλσ ξήκα (μερείισζα, ζα μερεηιώζσ)

 ηαλ ηα ξνύρα ζνπ μερεηιώλνπλ, ηόηε γίλνληαη
πην θαξδηά θαη κεγάια απ‟ ό,ηη πξηλ.
 «Μελ ηξαβάο ηελ κπινύδα ζνπ έηζη, ζα ηελ
μερεηιώζεηο!» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ Κώζηα.
 μερείισκα ♫ με-ρεη-ιώ-λσ

μερλώ θαη μερλάσ, μερληέκαη ξήκα (μέραζα, ζα

μεράζσ)
 ηαλ μερλάο θάηη, δελ ην έρεηο πηα ζην κπαιό
ζνπ, δελ ην ζπκάζαη.  Ο Ίγθιη μέραζε ζε πνην
κέξνο είρε βάιεη η‟ απηνθηλεηάθηα ηνπ. Άξρηζε
ινηπόλ λα ςάρλεη ζην παηάξη. Δθεί βξήθε πνιιά
μεραζκέλα παηρλίδηα, αιιά όρη η‟ απηνθηλεηάθηα
ηνπ.  ζπκάκαη
 ηαλ μερλάο λα θάλεηο θάηη, παξαιείπεηο θάηη πνπ
έπξεπε λα θάλεηο.  Ο Κώζηαο μέραζε λα θέξεη ην
ηεηξάδην ηεο αξηζκεηηθήο θαη δελ κπνξνύζε λ‟
αληηγξάςεη ηηο αζθήζεηο από ηνλ πίλαθα.  ζπκάκαη
 Ο Νίθνο μεράζηεθε κε ην πνδόζθαηξν θαη γύξηζε
αξγά ζην ζπίηη.  Ο Κώζηαο δελ είλαη μεραζηάξεο.
Υζεο γηα πξώηε θνξά μέραζε ην ηεηξάδηό ηνπ.
♫ με-ρλώ
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μεθπηξώλσ ------------------------------------ μεκεξώλσ--

α
 Ο Κώζηαο μερώξηζε ηηο μύιηλεο κπνγηέο από ηνπο β
καξθαδόξνπο. Έβαιε ηηο κπνγηέο αιινύ θαη ηνπο
γ
καξθαδόξνπο αιινύ.
δ
 Ζ δαζθάια ηεο Αζελάο δελ μερσξίδεη θαλέλα
ε
παηδί, όια η‟ αγαπά ην ίδην.  πξνηηκώ
 Μέζα ζην ζθνηάδη δελ ήηαλ εύθνιν λα μερσξίζεηο δ
αλ ήηαλ ε Ρνδαιία ή άιιε γάηα. Γελ ήηαλ εύθνιν λα ε
θαηαιάβεηο.  δηαθξίλσ  Ο Κώζηαο βάδεη ηηο
ζ
μύιηλεο κπνγηέο θαη ηνπο καξθαδόξνπο ζε
μερσξηζηέο ζήθεο ζηελ θαζεηίλα ηνπ.
η
 ρσξηζηόο, δηαθνξεηηθόο ♫ με-ρσ-ξί-δσ
θ
ι
μειώλσ, μειώλνκαη ξήκα (μήισζα, ζα μειώζσ)
κ
 ηαλ μειώλεηο έλα ξνύρν, μερσξίδεηο ηηο ξαθέο
ηνπ θόβνληαο ηηο θισζηέο πνπ ηηο ελώλνπλ.
λ
 Ζ κεηέξα ηνπ Ίγθιη έξαςε
μ
ηε κπινύδα πνπ μειώζεθε.

μεθπηξώλσ ξήκα (μερώξηζα, ζα μερσξίζσ)

 Ο αέξαο ήηαλ ηόζν δπλαηόο, πνπ
μήισζε ηα θεξακίδηα από ηε ζθεπή ηνπ ζπηηηνύ
ηνπ θπξίνπ Μηράιε. Σα έβγαιε κε βίαην ηξόπν από
ηε ζέζε πνπ ήηαλ.  μήισκα ♫ με-ιώ-λσ

ν
π
ξ
ζ
μεκέξσκα [ην] νπζηαζηηθό (μεκεξώκαηα)
η
 μεκεξώλσ
π
μεκεξώλσ, μεκεξώλνκαη ξήκα (μεκέξσζα, ζα
θ
μεκεξώζσ)
ρ
 ηαλ μεκεξώλεη, ηόηε αξρίδεη λα θαίλεηαη ην
ς
πξώην θσο ηεο εκέξαο.
 ηαλ μεκεξώλεζαη, κέλεηο όιε ηελ λύρηα μύπληνο, σ
139 / 299

--- μεξά -------------------------------------------------- μνδεύσ

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

ρσξίο λα θνηκεζείο, κέρξη λ‟ αξρίζεη λα θσηίδεη ε
επόκελε εκέξα.  μελπρηώ  Σν μεκέξσκα ηεο
Κπξηαθήο βξήθε έηνηκνπο ηνλ Κώζηα θαη ηελ Αζελά
λα πάλε γηα ςάξεκα κε ηε βάξθα ηνπ ζείνπ Σάθε.
♫ με-κε-ξώ-λσ

μεξά [ε] νπζηαζηηθό

Ζ μεξά είλαη ηα κεγάια θνκκάηηα ηεο γεο πνπ δε
ζθεπάδνληαη από λεξό.  ζηεξηά  μεξόο ♫ με-ξά

μεξαζία [ε] νπζηαζηηθό (μεξαζίεο)

 Ξεξαζία έρνπκε, όηαλ δε βξέρεη θαζόινπ γηα
πνιινύο κήλεο.  πγξαζία  μεξόο, μεξαίλνκαη
♫ με-ξα-ζί-α

μίδη [ην] νπζηαζηηθό (μίδηα)

 Σν μίδη είλαη έλα θαθεηί μηλό πγξό πνπ ην ξίρλνπκε
ζην θαγεηό καο γηα λα δίλεη γεύζε. ♫ μί-δη

μηλόο, μηλή, μηλό επίζεην (μηλνί, μηλέο, μηλά)

 Ξηλόο είλαη απηόο πνπ ε γεύζε ηνπ κνηάδεη κε ηε
γεύζε ηνπ μηδηνύ ή ηνπ ιεκνληνύ.
 μηλίδσ, μηλίια, μηλνύηζηθνο ♫ μη-λόο

μίθνο [ην] νπζηαζηηθό (μίθε)

 Σν μίθνο είλαη έλα όπιν κε κία καθξηά
ιεπίδα πνπ θόβεη θαη από ηηο δύν κεξηέο.
 ζπαζί  Ζ μηθαζθία είλαη άζιεκα. ♫ μί-θνο

μνδεύσ, μνδεύνκαη ξήκα (μόδεςα, ζα μνδέςσ)

 ηαλ μνδεύεηο ηα ρξήκαηά ζνπ, δίλεηο ρξήκαηα
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μύιν ----------------------------------------------- μπινπξγόο-γηα λ‟ αγνξάζεηο πνιιά θαη δηάθνξα πξάγκαηα.
ηαλ μνδεύεζαη, μνδεύεηο πνιιά ρξήκαηα. Κάλεηο
πνιιά έμνδα.  Ζ Αζελά μόδεςε όια ηα ρξήκαηά
ηεο αγνξάδνληαο ηζίριεο θαη θαξακέιεο.
 Σν απηνθίλεην ηνπ θπξίνπ Μηράιε μνδεύεη ιίγε
βελδίλε. Καίεη ιίγε βελδίλε.
 «Γελ πηζηεύσ λα μνδέςεηο όιν ζνπ ηνλ ρξόλν
ζην πνδόζθαηξν;» είπε ε θπξία Μαξγαξίηα ζηνλ
Κώζηα.  έμνδα ♫ μν-δεύ-σ

μύιν [ην] νπζηαζηηθό (μύια)
 Ο θνξκόο θαη ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ είλαη από
μύιν. Με ην μύιν θηηάρλνπκε έπηπια, πόξηεο θαη
άιια αληηθείκελα. Ξύιν ιέκε θη έλα θνκκάηη μύιν.
 Λέκε όηη δίλεηο ή ξίρλεηο μύιν ζε θάπνηνλ, όηαλ
ηνλ δέξλεηο. Αθόκε ιέκε όηη ηξσο μύιν, όηαλ ζε
δέξλνπλ. ηαλ πέθηεη μύιν, γίλεηαη θαβγάο.
 Σν αγαπεκέλν παγσηό ηνπ Κώζηα είλαη ην
παγσηό μπιάθη. μπινθόπνο, μπινπξγόο ♫ μύ-ιν

μπινθόπνο [ν] νπζηαζηηθό (μπινθόπνη)
 Ο μπινθόπνο θόβεη μύια ζην δάζνο.
 Ο μπινπξγόο δνπιεύεη θάζε κέξα ζην
μπινπξγείν ηνπ θηηάρλνληαο μύιηλεο
πόξηεο θη έπηπια. ♫ μπ-ιν-θό-πνο

μπινπξγείν [ην] νπζηαζηηθό (μπινπξγεία)
 μπινθόπνο

μπινπξγόο [ν] νπζηαζηηθό (μπινπξγνί)
 μπινθόπνο
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--- μύλσ---------------------------------------------------- μππλώ
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μύλσ, μύλνκαη ξήκα (έμπζα, ζα μύζσ)
 ηαλ μύλεηο ην θεθάιη ζνπ ή ην ρέξη ζνπ, ηα
ηξίβεηο κε ηα λύρηα ηνπ ρεξηνύ ζνπ απαιά ην θεθάιη
ζνπ ή ην ρέξη ζνπ.  Σνλ θαεκέλν ηνλ Κώζηα!
ηελ εθδξνκή ηνλ ηζίκπεζε έλα θνπλνύπη ζην ρέξη
θαη όιν ην μύλεη.
 ηαλ μύλεηο ην κνιύβη ζνπ, ην θάλεηο λα
έρεη ιεπηή κύηε.  Ζ Αζελά έμπζε ηηο
κπνγηέο ηεο θαη όηαλ ηειείσζε ην μύζηκν,
άξρηζε λα δσγξαθίδεη.
 Με ηελ μύζηξα μύλεηο ην κνιύβη ζνπ. μύζηκν
♫ μύ-λσ

μππλεηήξη [ην] νπζηαζηηθό (μππλεηήξηα)
 μππλώ

μύπληνο, μύπληα, μύπλην επίζεην (μύπληνη, μύπληεο,
μύπληα)  μππλώ

μππλώ θαη μππλάσ ξήκα (μύπλεζα, ζα μππλήζσ)
 ηαλ μππλάο, ζηακαηάο λα θνηκάζαη.
 Ο Κώζηαο μύπλεζε πην αξγά ζήκεξα.
 «Μελ μππλάο ηνλ Κώζηα, άθεζέ ηνλ λα θνηκεζεί
ιίγν αθόκε, είλαη άξξσζηνο» είπε ε θπξία
Μαξγαξίηα ζηελ Αζελά.
 Σνπ Κώζηα δελ ηνπ αξέζεη ην πξσηλό μύπλεκα.
ήκεξα δελ άθνπζε ην μππλεηήξη πνπ ρηππνύζε. Ζ
Αζελά πνπ ήηαλ μύπληα έθιεηζε ην ξνιόη θη έηξεμε
λα ηνλ μππλήζεη γηα λα κελ αξγήζνπλ ζην ζρνιείν.
♫ μπ-πλώ
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μππόιεηνο ------------------------------------------- μύζηξα--

μππόιεηνο, μππόιεηε, μππόιεην επίζεην

(μππόιεηνη, μππόιεηεο, μππόιεηα)
 Ξππόιεηνο είλαη απηόο πνπ δε θνξάεη
παπνύηζηα.  Ο Ίγθιη πεξπαηάεη μππόιεηνο κέζα
ζην ζπίηη ηνπ ην θαινθαίξη. ♫ μπ-πό-ιε-ηνο

μπξαθάθη [ην] νπζηαζηηθό (μπξαθάθηα)
 μπξίδσ

μπξίδσ, μπξίδνκαη ξήκα (μύξηζα, ζα μπξίζσ)

 ηαλ θάπνηνο μπξίδεηαη ή μπξίδεη
ην πξόζσπό ηνπ, θόβεη ηηο ηξίρεο
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ κε μπξαθάθη ή
μπξηζηηθή κεραλή πνιύ θνληά ζηε ξίδα
γηα λα κε θαίλνληαη.
 Ο θύξηνο Γηάλλεο μπξίδεηαη θάζε πξσί.
 Υξεηάδεηαη αξθεηό ρξόλν γηα ην μύξηζκά ηνπ θάζε
πξσί. ♫ μπ-ξί-δσ

μπξηζηηθή κεραλή [ε] νπζηαζηηθό (μπξηζηηθέο
κεραλέο)  μπξίδσ

μύζηξα [ε] νπζηαζηηθό (μύζηξεο)  μύλσ
- Με ρξεζηκνπνηείο θάζε κέξα ζην ζρνιείν. Ση είκαη;
……………………………

143 / 301

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

Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ
Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη
ησλ ΔΠΑ.. ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ
δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).

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

