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 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 
(ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ – ΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Επίπεδο  Τρίτο  επίπεδο 

Ομάδα στόχος  Προχωρημένοι 

Θεματικό περιεχόμενο  Περιβάλλον γύρω από το σπίτι μας  

Διδακτικός στόχος  Ισοσύλλαβες- Ανισοσύλλαβες σύνθετες λέξεις (κλίση-λεξιλόγιο-τονισμός) 

Γλωσσική λειτουργία  Ενημέρωση γύρω από τη ζωή στην εξοχή. 

Απαιτούμενος χρόνος  2 διδακτικές ώρες  

Υλικό  Φωτοτυπίες με εικόνες, κείμενο, ασκήσεις και κανόνες γραμματικής. 

Εμπλεκόμενες δεξιότητες  Κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.  

Τι χρειάζεται να ξέρουν οι 
μαθητές από πριν  

Βασική γνώση συλλαβισμού,ονομασία συλλαβών, κλίσεων, πτώσεων, τριών 
γενών, αριθμών, κανόνες τονισμού,μερών  του λόγου(κλιτά – άκλιτα). 

Τρόπος οργάνωσης του 
μαθήματος  

Επαγωγικός  

Τρόπος σχεδιασμού  ΠΠΠ και Μάθηση με Επιτέλεση Καθήκοντος 

 

Θέμα κειμένου: Τέσσερα πόδια και μία ουρά  

 Αυτό που μου αρέσει πολύ, εδώ στον Μαραθώνα, είναι η εκπληκτική πανίδα της 
περιοχής. Δεν περνάει μέρα ή μήνας που να μην ανακαλύψω κι ένα νέο ζώο να σουλατσάρει 
έξω απ’ τον κήπο μου, αλλά και μέσα σ’ αυτόν! Δεν βαριέμαι ποτέ! 

Τελευταία μου ανακάλυψη ήταν ένα μικρό…κουνάβι περίπου 30 εκατοστά μήκος, με 
μεγάλη φουντωτή ουρά, καφέ με μπεζ στο εσωτερικό των αυτιών του και δύο αεικίνητα μάτια. 
Το συνάντησα στο υπόστεγο της αποθήκης, πίσω από τα στοιβαγμένα καυσόξυλα. Πρώτα 
πρώτα είδα τα μάτια του, μιας και μόνον αυτά φαίνονταν πίσω απ’ τα ξύλα. Αγχώθηκε όταν με 
είδε και ανεβοκατέβαζε το κεφαλάκι του, ψάχνοντας να δει πώς θα την κοπανήσει, μιας κι εγώ 
βρισκόμουν στη μοναδική έξοδο, φράζοντάς την. Με ξέρετε εμένα τώρα: του έκανα χώρο για 
να φύγει κι εκείνο, σα σίφουνας, βγήκε και χάθηκε,μέσα απ’ τα κάγκελα της περίφραξης, στα 
διπλανά χωράφια. 
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Τι ήθελε, όμως ένα τέτοιο ζώο - σαν κοντοπόδαρη - γάτα στην αποθήκη ‘μου’; Η απορία 
μου λύθηκε όταν διαβάζοντας γι’ αυτό, έμαθα ότι τρέφεται με μικρά τρωκτικά. Όπως ίσως 
θυμάστε, στην αποθήκη είχε εγκατασταθεί από χρόνια μια ποντικοοικογένεια -  μπαμπάς, 
μαμά, κουνιάδοι, θείοι, μωρά και μπατζανάκηδες- κάπου 8–10 άτομα συνολικά. Έ, λοιπόν, 
αυτός ήταν ο λόγος της επίσκεψης του κουναβιού. 

Πριν από το ‘πανέμορφο’ κουνάβι, στην αυλή και στον ‘πίσω κήπο’ έχουμε δεχτεί 
πολλές ενδιαφέρουσες ‘επισκέψεις’. Με πιο σημαντική εκείνη, μιας φιδοοικογένειας: είχα δει 
περισσότερα από 5 διαφορετικού μεγέθους φίδια…από φιδάκια 15 εκατοστών μήκους…έως 
φίδουλες ενός μέτρου, όλα σταχτί χρώματος με ρόμβους στη ράχη.Φυσικά, δεν τα πλησίασα, 
αρκούμενη να τα γαυγίσω από μακριά.Τελικά, η φιδοοικογένεια εκείνη είχε κακή τύχη. Μεταξύ 
μας, δε μ’ άρέσε καθόλου  να βλέπω κάθε μέρα ένα φίδι μέσα στον κήπο ‘μου’… 

Μια άλλη περίεργη ‘επίσκεψη’ που θυμάμαι, ήταν εκείνη ενός σκαντζόχοιρου! Καλά, 
μιλάμε για πανέμορφο ζωάκι, που κανείς μας δεν κατάλαβε πώς κατάφερε να μπει στον πίσω 
κήπο. Προσπαθήσαμε να γίνουμε φίλοι μαζί του, αλλά ο τύπος δε μας πήγε καθόλου, απ’ την 
αρχή κιόλας.Οι μύτες μας και οι πατούσες μας γέμισαν αίματα απ’ τ’ αγκάθια του, με 
αποτέλεσμα να γίνουμε μαλλιά-κουβάρια!  

Το πιο μεγάλο ζώο, όμως, που έχω δει στη περιοχή, κάνοντας βόλτα με ‘το δικό μου’, 
είναι η αλεπού. Ειδικά το 1998, αμέσως μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης. Τότε, όσες 
αλεπούδες γλίτωσαν, κατέβηκαν στον κάμπο του Μαραθώνα και άρχισαν να ψάχνουν για 
τροφή. Εκείνη που είδα ήταν σωστή κούκλα, με μια κατάξανθη, φουντωτή ουρά και πολύ 
φοβισμένη, μιας και βρισκόταν έξω από τα ‘νερά’ της. Δυστυχώς, δε μπόρεσα να την 
παρατηρήσω πολύ, γιατί μόλις με αντιλήφθηκε…χάθηκε! Ελπίζω να βρήκε κανένα κοτέτσι και 
να μη την έβγαλε μόνο με σαύρες και ποντίκια. 

* Η κυρία Μαρίκα είναι σκύλα, ημίαιμη, γκριφονοειδής, ατσούμπαλη, κατάμαυρη και 
πανευτυχής απ’ τη ζωή της στο Μαραθώνα, διότι εδώ η ζωή της έχει ένα νόημα. Αντιθέτως την 
Αθήνα δεν εννοεί να τη συνηθίσει: Δε διαβάζει βιβλία, δεν παίζει μπιρίμπα, δε βλέπει 
τηλεόραση, δεν πάει θέατρο…πώς να περάσει τη μέρα της; Έτσι, τα φίδια, τα κουνάβια και οι 
σκαντζόχοιροι είναι μια κάποια λύση. 

“Της Μαρίκας”, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008 

Υπεύθυνος σελίδας Παν. Διαμαντής, pdiam@enet.gr 

1.ΣΤΑΔΙΟ   ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (25 λεπτά) : 

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες και τους δίνουμε εικόνες από διάφορα ζώα και ένα σπίτι 
αγρού(βλέπε τέλος).Τους ζητάμε να τις παρατηρήσουν για 2 λεπτά.Συγκεντρώνουμε στον πίνακα 
λέξεις που μας λένε οι μαθητές με αφετηρία τις εικόνες. 

Στην συνέχεια μοιράζουμε τις φωτοτυπίες με το κείμενο και ο δάσκαλος το διαβάζει δύο φορές 
δυνατά, αργά και καθαρά. Ζητάμε από τις ομάδες να απορρίψουν τις άσχετες με το κείμενο εικόνες 
και προχωράμε στην αναζήτηση των άγνωστων λέξεων.Εδώ κοιτάμε και κοινές με τον πίνακα 
λέξεις.Πρώτα παρατηρούμε και εξηγούμε τις υπογραμμισμένες με διαφορετικό χρώμα λέξεις του 
κειμένου και πάντα τις συνδέουμε με τις εικόνες για να κατανοούνται πιο εύκολα. Μόλις τελειώσει 

mailto:pdiam@enet.gr
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το στάδιο αυτό διαβάζει το κείμενο μία  ακόμα φορά ο δάσκαλος και αρχίζουν οι ερωτήσεις 
κατανόησης. 

* Δραστηριότητα βαθμού κατανόησης του κειμένου: 

Α*Ερωτήσεις κατανόησης: 

1. Πού μένει η Μαρίκα; 

2. Τί συναρπάζει την Μαρίκα στον Μαραθώνα; 

3. Ποιά ήταν η τελευταία ανακάλυψη της Μαρίκας; 

4. Περιγράψτε την. 

5. Πόσα ζώα συνολικά ανακάλυψε η Μαρίκα και ποιό την εντυπωσίασε πιο πολύ; 

6. Ποιό ήταν το πιο μεγάλο ζώο που έχει δει στην περιοχή; 

7. Για ποιό λόγο κατέβηκε στον Μαραθώνα; 

8. Έχει μείνει κάπου αλλού η Μαρίκα; 

9. Τί εντυπώσεις είχε; 

* Άσκηση βαθμού κατανόησης του κειμένου: 

Β*Σημειώστε σωστό (Σ) ή λάθο (Λ) στα παρακάτω : 

1. Η Μαρίκα μένει στον  Μαραθώνα    Σ Λ       
2. Η Μαρίκα είναι ένα κυνηγόσκυλο.    Σ  Λ      
3. Η Μαρίκα βρήκε το κουνάβι μέσα στο σπίτι.   Σ Λ       
4. Η φιδοοικογένεια έχει 8 μέλη.     Σ Λ 
5. Η Μαρίκα έγινε φίλη με το σκαντζόχοιρο.   Σ Λ 
6. Η Μαρίκα είδε μια κατάμαυρη αλεπού.   Σ Λ 
7. Η  Μαρίκα δεν μπορεί να συνηθίσει την Αθήνα.  Σ Λ 

 

Γ*Συζήτηση πάνω σε ιδιωματικές εκφράσεις και χρήσιμες φράσεις του κειμένου: 

Με αφορμή τις παρακάτω φράσεις του κειμένου ξεκινάμε ένα σύντομο διάλογο με τους μαθητές 
προκειμένου να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να τολμήσουν να δώσουν μία ερμηνεία 
σε λεκτικές πράξεις που αποτελούν ζωτικό κομμάτι και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.Στη συνέχεια 
θα δίνουμε την ερμηνεία μέσα από παραδείγματα μόνο. 

 

Ιδιωματικές εκφράσεις: 
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Να την κοπανήσει=Να φύγει Ο αδελφός μου την κοπάνησε χωρίς να πει κουβέντα. 

Ο τύπος δε μας πήγε καθόλου από την αρχή=Δε μας συμπάθησε. Ο καινούριος μαθητής που ήρθε δε μας πήγε καθόλου από την 
αρχή. 

Γίναμε μαλλιά-κουβάρια=Μαλώσαμε. Με την φίλη μου γίναμε μαλλιά-κουβάρια. 

Έξω από τα νερά της=Μακριά από τα γνώριμα μέρη. Η φίλη μου μετά την μετακόμιση τους είναι συνέχεια έξω από 
τα νερά της. 

Καλά,μιλάμε για...=Κάτι που μας κάνει εντύπωση. Καλά,μιλάμε για φοβερό έργο. 

 

 

Χρήσιμες εκφράσεις: 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Μέσα στον κήπο Μέσα στον κήπο υπάρχει ένα συντριβάνι. 

Έξω από τον κήπο Το σκυλί είναι έξω από τον κήπο. 

Η ζωή έχει νόημα Η ζωή έχει νόημα όταν ξέρουμε τί θέλουμε. 

Είναι σωστή κούκλα=όμορφη Η μαμά μου είναι κούκλα. 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ (45 λεπτά) : 

Τα δύο αυτά στάδια γίνοντα πάντα εναλλάξ. 

Στη συνέχεια μοιράζουμε στους μαθητές τον παρακάτω πίνακα όπου έχουμε κατηγοριοποιήσει όλες 
τις σύνθετες λέξεις του κειμένου ώστε να καταλάβουν τί μέρος του λόγου μπορεί να είναι μία 
σύνθετη λέξη. 

1ος πίνακας 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ανακαλύψω πανίδα εκπληκτική συνολικά Οι λέξεις γράφονται 

στον τύπο που τις 
βρίσκουμε μέσα στο 
κείμενο.Οι ίδιες 
λέξεις δεν 
επαναλαμβάνονται. 

συνάντησα περιοχής κοντοπόδαρη  
ανεβοκατέβαζε ανακάλυψη πανέμορφο  
εγκατασταθεί υπόστεγο ενδιαφέρουσες  
προσπαθήσαμε αποθήκης περίεργη  
κατέβηκαν καυσόξυλα κατάξανθη  
παρατηρήσω περίφραξης ημίαιμη  
αντιλήφθηκε ποντικοοικογένεια γκριφονοειδής  
συνηθίσει επίσκεψης ατσούμπαλη  
 φιδοοικογένειας κατάμαυρη  
 σκαντζόχοιρου πανευτυχής  
 πυρκαγιά αεικίνητα  

 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΤΙΟΤΗΤΑ 1  
 

 Oι μαθητές τώρα σε δύο ομάδες θα δουλέψουν προσεκτικά με τα παρακάτω σύνθετα 
ουσιαστικά που είναι ευκολότερα και να μας πουν τί παρατηρούν. Εξηγούμε οτι αυτό που 
θα δουν συμβαίνει και με τις υπόλοιπες κατηγορίες λέξεων του προηγούμενου πίνακα. 
 

2ος  πίνακας 
ΛΕΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΕΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
υπόστεγο 1. 2. 3. 4. 
αποθήκη     
καυσόξυλα     
ανακάλυψη 1.ανά 2.κάλυψη   
φιδοοικογένεια     
επίσκεψη     
περίφραξη     

 
Αφού συμπληρωθεί ο πίνακας, ακόμα και με την βοήθεια του εκπαιδευτικού αν είναι 
απαραίτητο, ζητάμε να  να μας πουν τί παρατηρούν. Εδώ θα δείξουμε την 1η  φωτοτυπία με 
τον κανόνα της σύνθεσης  και τη 2η με τα μόρια με την βοήθεια των  οποίων θα κινούνται οι 
μαθητές.Μιλάμε για τις σύνθετες λέξεις και δίνουμε τον ορισμό. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ         1 

Τα σύνθετα σχηματίζονται με 2 τρόπους: 

Α. Αχώριστο μόριο + λέξη. 

Β. Δύο ή περισσότερες λέξεις ενώνονται σε μία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.χ (επίθετο+ουσιαστικό)  Καλός+τύχη=καλότυχος 

(αριθμητικό+ουσιαστικό) Τριάντα+φύλλο= τριαντάφυλλο 

(επίθετο+ουσιστικό)  Μοναχός+κόρη=μοναχοκόρη 

 
 

α ΄ συνθετικό 
*ουσιαστικό 

*επίθετο 
*αριθμητικό 

*ρήμα 
*επίρρημα 
*πρόθεση 

 
 

β΄ συνθετικό 
*ουσιαστικό 

*επίθετο 
*ρήμα 

*μετοχή 
*επίρρημα 

Νέα 
λέξη 

Τί  μπορεί να είναι το α΄και β΄συνθετικό σε μια λέξη; 
ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑ! 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΜΕ   ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ:      2 

• α- (σπανιότερα ανα- , αν- ): αξέχαστος 
• ξε- (με τη σημασία του έξω): ξεπορτίζω 
• ξε- (με τη σημασία του πολύ): ξεκουφαίνω 
• ξε- (με τη σημασία της στέρησης): ξεβάφω 
• ανα- (αρχαία πρόθεση με τη σημασία του επάνω): ανασηκώνω 
• ανα- (αρχαία πρόθεση με τη σημασία του πάλι, πίσω): αναθυμούμαι 

ΛΟΓΙΑ ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ : 

• αμφι- : αμφιθέατρο 
• αρχι- : αρχιχρονιά 
• δια-, δι-: διάμετρος 
• διχο-: διχόνοια 
• δυσ-: δυστυχία 
• εισ-: είσοδος 
• εκ-:εκθέτω 
• εξ-: εξαγωγή 
• εν-(εμ-,εγ-,ερ-, ελ-): ενήλικος 
• ευ-: ευτυχία 
• ημι-: ημίθεος 
• ομο-: ομόγλωσσος 
• περι-: περιβόλι 
• συν-(συγ-, συλ-, συμ-, συρ-, συσ-,συ-, συνε-): σύνδεσμος 
• τηλε-: τηλέφωνο 
• υπο-(υπ-, υφ-): υπόγειο 
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  

Να βάλετε στο σωστό σπίτι  δύο λέξεις  από την 2η και 3η  στήλη του  1ου πίνακα: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Χώρισε τις παρακάτω  σύνθετες λέξεις στο α΄και β΄συνθετικό τους: 

   

   

 

Δείχνουμε την 3η φωτοτυπία. 

  

φιδοοικογένεια 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

δισύλλαβος 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

μισάνθρωπος 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

εξωκλήσι 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

κατασταλάζω 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

ηλιοκαμένος 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

προχτές 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

τρεμοσβήνω 

α΄συνθετικό 

β΄συνθετικό 

Μόριο+λέξη Λέξη+ λέξη.... 

Π.χ  εγκατασταθεί 

....................................... 

....................................... 

Π.χ  κατάμαυρη 

........................................ 

........................................ 
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Η ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ       3 

 

 

    Για να γίνει μια σύνθετη λέξη το α΄και το β΄συνθετικό ενώνονται με το συνδετικό φωνήεν  -ο  

 

Π.χ: ανοίγω + κλείνω =  ανοιγοκλείνω 

Σιγά + τραγουδώ =  σιγοτραγουδώ 

Ανθη + κήπος =  ανθόκηπος 

 

 

 

ΜΟΡΦΗ     ΤΩΝ       ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

 

 

 

 

 Τα δύο συνθετικά βρίσκονται το ένα πλάι στο άλλο χωρίς άλλη αλλαγή από την  

 ενδεχόμενη μετακίνηση του τόνου  του δεύτερου συνθετικού. 

 

Π.χ     Νέα +πόλη = Νεάπολη 

 Χριστού+γέννα= Χριστούγεννα 

 Κωνσταντίνου+ πόλη=Κωνσταντινούπολη 

  

ΓΝΗΣΙΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

 Να σχηματίσετε τις σύνθετες λέξεις: 

αυγά + λεμόνι =  

άγριος + χόρτο =  

βουνό + κορφή =  

πικρός + δάφνη =  

 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

 Υπογράμμισε τις σύνθετες λέξεις στις προτάσεις και χώρισε τις στο α΄και β΄συνθετικό τους. 

 

    Εγώ  μπαινοβγαίνω στο σπίτι. 

 

   Έβαλα την κούκλα στο κουκλόσπιτο.  

 

      

     Το καλοκαίρι είναι όμορφη εποχή.  

 

Δείχνουμε το παρακάτω  σχήμα.Εξηγούμε το καθένα αναφέροντας παραδείγματα.Εδώ θα κάνουμε 
μια απλή αναφορά καθώς το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο και αρκετά 
εξειδικευμένο:  

 

ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

1.ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ 
μερόνυχτο 

2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ηλιοβασίλεμα 

3.ΚΤΗΤΙΚΑ 
γαλανομάτης 

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 
χορτοφάγος 

..............+.............
 

..............+.............
 

...............+............. 



11 
 

 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

Χαρακτήρισε τα παρακάτω σύνθετα (κτητικά, προσδιοριστικά, παρατακτικά, αντικειμενικά):  

 
 

 

 

Έπειτα επαναλαμβάνουμε βασικά σημεία του συλλαβισμού και την έννοια των οξύτονων, 
παροξύτονων και προπαροξύτονων λέξεων μόνο μέσα απο ασκήσεις. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7  

Βάλε  Χ στο σωστό κύκλο ανάλογα με τον αριθμό της συλλαβής: 

μια :                μονοσύλλαβη        δισύλλαβη                 τρισύλλαβη  πολυσύλλαβη 

Παράθυρο :           μονοσύλλαβη        δισύλλαβη      τρισύλλαβη  πολυσύλλαβη  

Σύννεφο :               μονοσύλλαβη        δισύλλαβη      τρισύλλαβη  πολυσύλλαβη 

Δύο :                             μονοσύλλαβη        δισύλλαβη      τρισύλλαβη  πολυσύλλαβη 
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 
 
Χωρίστε τις λέξεις σε συλλαβές και προσέξτε τον τόνο! 

ΛΕΞΗ  Προπαραλήγουσα Παραλήγουσα Λήγουσα 
αποθηκη     

περιφραξη     

πυρκαγια     

πανευτυχης     

  Προπαροξύτονη Παροξύτονη Οξύτονη 

 

Οι κατηγορίες που υπάρχουν στα ελληνικά με βάση τον τονισμό είναι: 

 α.σύνθετες που τονίζονται στο συνδετικό –ο – (π.χ. τροχόσπιτο)  
 β.σύνθετες που τονίζονται στο πρώτο συνθετικό και ο τόνος συμπίπτει με τον τόνο του πρώτου 

συνθετικού όταν αυτό εμφανίζεται ελεύθερο (π.χ. γλυκόξινος)  
 γ.σύνθετες που τονίζονται στο δεύτερο συνθετικό, χωρίς ωστόσο ο τόνος να συμπίπτει με τον τόνο του 

δεύτερου συνθετικού όταν αυτό εμφανίζεται ελεύθερο, π.χ.νυχτοπούλι)  
 δ.σύνθετα που τονίζονται στο δεύτερο συνθετικό και ο τόνος συμπίπτει με τον τόνο της δεύτερης λέξης 

όταν αυτή εμφανίζεται ελεύθερη (π.χ. ηλιοβασίλεμα)  
 ε.σύνθετα που τονίζονται στο δεύτερο συνθετικό και ο τόνος συμπίπτει με τον τόνο της δεύτερης λέξης, 

μόνο που αυτή δεν εμφανίζεται ποτέ ελεύθερη (π.χ. ανοιχτομάτης) 
  

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 
 

 Βάλε τις λέξεις της παρένθεσης στη σωστή σειρά:  
 (ανεμόμυλος, στενόμακρος, τρεμοσβήνω, χασομέρης, μεσοβδόμαδα) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνθετη 
Λέξη  

Σύνθετες που τονίζονται στο συνδετικό –ο –  
 

Σύνθετες που τονίζονται στο πρώτο συνθετικό και ο τόνος συμπίπτει με τον τόνο του πρώτου 
συνθετικού όταν αυτό εμφανίζεται ελεύθερο   
Σύνθετες που τονίζονται στο δεύτερο συνθετικό, χωρίς ωστόσο ο τόνος να συμπίπτει με τον τόνο 
του δεύτερου συνθετικού όταν αυτό εμφανίζεται ελεύθερο   
Σύνθετες που τονίζονται στο δεύτερο συνθετικό και ο τόνος συμπίπτει με τον τόνο της δεύτερης 
λέξης όταν αυτή εμφανίζεται ελεύθερη   
Σύνθετες που τονίζονται στο δεύτερο συνθετικό και ο τόνος συμπίπτει με τον τόνο της δεύτερης 
λέξης, μόνο που αυτή δεν εμφανίζεται ποτέ ελεύθερη   

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 
 
Να τονίσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις: 
λαχανοκηπος χελιδονοφωλια χωματοδρομος 
βατραχοπεδιλο πλατυφυλλο γιδοπροβατα 
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Τώρα προχωράμε στο συσχετισμό των κλίσεων και του τονισμού! Βασικός σκοπός μας είναι να 
κατανοήσουν οι μαθητές κυρίως που μπορεί να βρεθεί ο τόνος στις σύνθετες λέξεις (α΄ή 
β΄συνθετικό )και πώς επηρεάζεται η κάθε λέξη (επίθετο ή ουσιαστικό) σύμφωνα με την κατηγορία 
που ανήκει (κλίση).Μοιράζουμε στους μαθητές φωτοτυπίες με τους πίνακες των κλίσεων για τα 
ουσιαστικά και τα επίθετα σύμφωνα με την γραμματική του Τριανταφυλλίδη(βλέπε στο τέλος). 
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html)  
 Συνεχίζουν με τον παρακάτω πίνακα.Η κατηγορία δίνεται για διευκόλυνση των μαθητών. 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11 
Γράψτε  5 λέξεις από την κατηγορία των ουσιαστικών και των επιθέτων ως  εξής: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ:Στην ονομαστική  και γενική ενικού  και πληθυντικού στο γένος που βρίσκονται. 

ΕΠΙΘΕΤΑ: Στην ονομαστική  και γενική ενικού  και πληθυντικού στο γένος που βρίσκονται. 

Έπειτα να προσέξουν τον τόνο  και τις συλλαβές  σε κάθε λέξη. 

 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΘΕΤΑ 
 πανίδα-Ο26  εκπληκτική-Ε1 
 περιοχής-Ο29  κοντοπόδαρη-Ε5 
 ανακάλυψη-Ο33  πανέμορφο-Ε5 
 υπόστεγο-Ο41  ενδιαφέρουσες-Ε12στ 
 αποθήκης-Ο30  περίεργη-Ε5 
 καυσόξυλα-Ο42  κατάξανθη-Ε5 
 περίφραξης-Ο33  ημίαιμη-Ε17 
 ποντικοοικογένεια-Ο27  γκριφονοειδής-Ε10 
 επίσκεψης-033  ατσούμπαλη-Ε5 
 φιδοοικογένειας-Ο27  κατάμαυρη-Ε3 
 σκαντζόχοιρου-Ο20  πανευτυχής-Ε10 
 πυρκαγιά-Ο24  αεικίνητα-Ε5 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  

 Ονομαστική Γενική Ονομαστική Γενική  

της αποθήκης     Ισοσύλλαβο 

η ανακάλυψη     Ανισοσύλλαβο 

το υπόστεγο     Ισοσύλλαβο 

της επίσκεψης     Ανισοσύλλαβο 

του 
σκαντζόχοιρου 

    Ισοσύλλαβο 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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ΕΠΙΘΕΤΑ  

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  

 Ονομαστική Γενική Ονομαστική Γενική  

η κοντοπόδαρη     Ισοσύλλαβο 

το πανέμορφο     Ισοσύλλαβο 

η κατάμαυρη     Ισοσύλλαβο 

τα αεικίνητα     Ισοσύλλαβο 

η ατσούμπαλη     Ισοσύλλαβο 

 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 
 
Να μεταφέρετε τις λέξεις στον άλλο αριθμό. 
 
Χταπόδι ........................................... 
Ηλιόσπορου ........................................... 
Ανθοδοχείο ........................................... 
Φωτογράφων ........................................... 
Τυφλοπόντικες ........................................... 
Αλογοουρών ........................................... 

 

3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ (20 λεπτά) : 

(Όλες οι παρακάτω ασκήσεις γίνονται από τις δύο ομάδες που έχουμε χωρίσει τους μαθητές). 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13 
 Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις σύνθετες λέξεις : 
  

• Οι ναύτες φοβήθηκαν από την (ταραχή της θάλασσας).......................................... και 
χάρηκαν όταν (φάνηκε αχνά)...........................................μακριά η στεριά. 

• Η Ηλέκτρα έστρωσε το τραπέζι κι έβαλε τα (μαχαίρια και πιρούνια)................................ 
(τραγουδώντας σιγά).....................................τραγούδια του τόπου της. 

• Η μητέρα πήρε το (κουτί με τα σπίρτα)............................... κι άναψε τα κεράκια της τούρτας 
κι αυτά στη συνέχεια (άναβαν κι έσβηναν)................................................... από μόνα τους 
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 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14 
 
Δίνω χρώμα στα ουσιαστικά του ποιήματος: 

(γκριζόμαυρο,  σκουροπράσινο,  κατάλευκο,  γκριζωπό,  κιτρινοπράσινο, 
ασημένιες,  λευκοκίτρινες,   πρασινογάλαζο,  χρυσοκίτρινη) 

 
 
Σκαρφάλωσα σε ........................................... κυπαρίσσι. 
Περπάτησα σε  ........................................  ουρανό. 
Ταξίδεψα με ..............................................  σύννεφο. 
Είδα  ................................  μονοπάτι να σκίζει .............................  κάμπο. 
Άκουσα  .................................   καμπανούλες  να κουδουνίζουν. 
Γεύτηκα  .................................................  δροσοσταγόνες. 
Ηλιαχτίδα με βύθισε σε  .........................................  ωκεανό 
....................................................  ακρογιαλιά με χάιδεψε. 
Με φίλησε το ουράνιο τόξο και πότισε με χρώμα την καρδιά μου. 
 
 
 
Μοιράζουμε το παρακάτω  κείμενο  στους μαθητές.Το διαβάζει ο εκπαιδευτικός  και  έπειτα 
συζητάμε πάνω σε αυτό.  
 
 
Μία οικογένεια είχε έναν αγριόγατο, ο οποίος ταλαιπωρούσε όλη τη 
γειτονιά.Καλοβολευότανε  στην πόρτα της εισόδου και μόλις πήγαινα να βγει κανείς από 
το σπίτι –κατά προτίμηση  μία καλοντυμένη κυρία – την τρόμαζε. 
«Κακομοίρη, γάτε μου! Δεν θα σε πιάσω κάποια μέρα ;» Η κυρία Άννα που είναι 
καλόκαρδη και λιγομίλητη είχε θυμώσει!Και πολύ μάλιστα! 
Αλλά ο γάτος πολύ το είχε ευχαριστηθεί και σαν να κρυφογελούσε.Η κυρία Άννα, που 
εκτός από καλόγουστη είνα και πολυτάλαντη, σκέφτηκε πως πρέπει με κάποιον τρόπο να 
σταματήσει  ο  γάτος αυτά τα κακόγουστα αστεία.Έτσι το πολυμήχανο μυαλό της 
σκέφτηκε κάτι αξιόλογο.Ο κακομαθημένος γάτος  χρειαζόταν παρέα για να μην ενοχλεί 
τους ένοικους της πολυκατοικίας. Έτσι, κάποια μέρα, η πολυταξιδεμένη κυρία  Άννα 
έφερε από ένα μακρινό μέρος μία πολύξερη και καλοχτενισμένη γάτα  και την άφησε 
δίπλα στην αγριελιά στην  είσοδο.Μόλις την είδε ο γάτος, την αγριοκοίταξε και σκέφτηκε 
ότι ήταν κακότυχος, αφού του πήρε  η γάτα τη θέση του. Η γάτα όμως τον γλυκοκοίταξε, 
άρχσε να του γλυκομιλά και να τον καλοπιάνει. Ο γάτος τότε κατάλαβε ότι τελικά μάλλον 
ήταν τυχερός που ήρθε η γάτα. Δε βαριόταν πλέον, αφού είχε παρέα την καλόψυχη και 
καλότροπη γάτα, και ένιωθε χαρούμενος. Ευτυχισμένη ήταν όμως  και η πολυτάλαντη και 
πολυάσχολη κυρία Άννα,  που επιτέλους  μπορούσε να βγαίνει από το σπίτι της, χωρίς να 
την τρομάζει αυτός ο αγριόγατος.  
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15 
 

Βάλτε σε κατηγορίες τις σύνθετες λέξεις του κειμένου με βάση το α΄συνθετικό που σας δίνεται: 

 

 Καλο: 

 

Αγριο: 

 

 

Πολυ:  

 

 

Κακο: 

 

 

Γλυκο: 

 

 

Τα υπόλοιπα: 
 

 
  

Καλοντυμένος, καλόκαρδη, καλόγουστη, καλοχτενισμένη, καλόψυχη, καλότροπη, 
καλοβολευόταν, καλοπιάνει. 

 

Αγριόγατο, αγριελιά, αγριοκοίταξε. 

Γλυκομίλητη, γλυκοκοίταξε, γλυκομιλά. 

Οικογένεια, είσοδος, αξιόλογο, ευχαριστηθεί, κρυφογελούσε, κατάλαβε. 

Πολυκατοικία, πολυάσχολη, πολυτάλαντη, πολυμήχανο, πολυταξιδεμένη, πολύξερη. 
 

 

Κακομοίρη, κακόγουστα, κακομαθημένος. 
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                    ΛΙΓΗ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙ ΣΠΙΤΙ: 
 
 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα: 
 
1.Να γράψετε τα αντίθετα σε όλες τις λέξεις με α΄συνθετικό το – καλο. 

2.Να κλίνετε ένα ισοσύλλαβο και ένα ανισοσύλλαβο ουσιαστικό από τις υπόλοιπες κατηγορίες στον 
ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

3.Διαλέξτε ένα επίθετο και συμπληρώστε τις παρακάτω σοφές κουβεντούλες: 

 

 

 

 

 

          ΤΕΛΟΣ  

Λείπει η .........................  και χορεύουν τα 
.......................... . 

Όποιος γίνεται.......................  τον τρώει ο 

.....................................   



18 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ! 
1*:  Γενική πληθυντικού: κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα (των ναυτών). 

2*β: Τα δισύλλαβα σε –ας και όσα τελειώνουν σε –ίας τονίζονται στην γενική πληθυντικού στην λήγουσα. 

3* : Γενική πληθυντικού: τόνος στην παραλήγουσα (των φυλάκων). 

4* : Τα παροξύτονα και τα προπαροξύτονα σε –ας στον πληθυντικό κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα. 

5* : Τα προπαροξύτονα σε –ης  στον πληθυντικό κατεβάζουν τον τόνο κατα μία συλλαβή. 

6* : Γενική ενικού:κατεβάζουμε συνήθως  τον τόνο στην παραλήγουσα (του αγγέλου ).  

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Α)Ο ι  πολυσύλαβες και  οι λαΐκές λέξεις.(του αντίκτυπου,του καλόγερου κ.ά.). Β)Διάφορα κύρια 
ονόματα(του Χριστόφορου, του Θόδωρου, του Αχλαδόκαμπου κ.ά.). Γ)Τα προπαροξύτονα κοινά αρσενικά στη 
γενική και αιτιατική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα.(των ανθρώπων – τους ανθρώπους). 
Δ)Φυλάγουν τον τόνο στην προπαραλήγουσα τα σύνθετα καθώς και τα κύρια ονόματα ανθρώπων.(των αντίλαλων – 
τους αντίλαλους, των Χριστόφορων – τους Χριστόφορους). 

Είδος Καταλήξεις 

Ενικός                      Πληθυντικός 

Παραδείγματα 

Ισοσύλλαβα   

Οξύτονα 

Οξύτονα 

Παροξύτονα -1* 

Παροξύτονα - 2* 

Παροξύτονα  

Προπαροξύτονα -3*  

Προπαροξύτονα -6* 

-ός 

-ής 

-ης 

-ας 

-ος 

-ας 

-ος 

-οί 
 
-ές 
 
-ες 
 
-ες 
 
-οι 
 
-ες 
 
-οι 
 

ουρανός  

νικητής 

ναύτης 

α)αγώνας,β)ταμίας-άντρας 

δρόμος 

φύλακας 

άγγελος-αντίλαλος 

ουρανοί 

νικητές 

ναύτες 

α)αγώνεςβ)ταμίες-άντρες 

δρόμοι 

φύλακες 

άγγελοι-αντίλαλοι 

Ανισοσύλλαβα   

Οξύτονα- 4* 

Οξύτονα 

Οξύτονα 

Παροξύτονα  

Παροξύτονα - 4* 

Προπαροξύτονα  - 5* 

Προπαροξύτονα -4* 

-άς 

-ές 

-ούς 

-ης 

-ας 

-ης 

-ας 

-άδες 
 
-έδες 
 
-ούδες 
 
-ηδες 
 
-άδες 
 
-ηδες 
 
-άδες 

σφουγγαράς 

καφέ 

παππούς 

νοικοκύρης 

ρήγας 

φούρναρης 

πρωτόπαπας 

σφουγγαράδες 

καφέδες 

παππούδες 

νοικοκύρηδες 

ρηγάδες 

φουρνάρηδες 

πρωτοπαπάδες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΛΥΚΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ! 
1*: Γενική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα: ώρα – ωρών, θάλασσα – θαλασσών. 

1*: Στην γενική πληθυντικού τονίζονται  στην παραλήγουσα τα θηλυκά σε  -α  κατά το σάλπιγγα – σαλπίγγων και ελπίδα-
ελπίδων. 

2*: Από τα παροξύτονα μερικά μόνο σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού και κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα :των νικών. 

3*: Η γενική πληθυντικού σχηματίζεται κανονικά: των ψυχών. 

4*: Τα προπαροξύτονα δε σχηματίζουν ποτέ τη γενική πληθυντικού. 

5*: Τα αρχαιόκλιτα θηλυκά σε –η είναι οξύτονα,παροξύτονα και προπαροξύτονα. 

  5*α)Τα προπαροξύτονα αρχαιόκλιτα θηλυκά  σε – η  κατεβάζουν τον τόνο στον πληθυντικό κατά μία συλλαβή: 

 η δύναμη –  οι δυνάμεις. 

5*β) Τα αρχαιόκλιτα προπαροξύτονα σε –ος στη γενική του ενικού και στη γενική και αιτιατική του πληθυντικού 
κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα:  η διάμετρος – της διαμέτρου –των διαμέτρων – τις διαμέτρους. 

 

Είδος Καταλήξεις 

Ενικός                      Πληθυντικός 

Παραδείγματα 

Ισοσύλλαβα   

Οξύτονα 

Οξύτονα - 3* 

Παροξύτονα -1* 

Παροξύτονα - 2* 

Προπαροξύτονα -1*  

Προπαροξύτονα -4* 

κύρια ονόματα 

κύρια ονόματα 

αρχαιόκλιτα-5* 

-ά 

-ή 

-α 

-η 

-α 

-η 

-ώ 

-ω 

α)-η 

β)-ος 

-ές 
 
-ές 
 
-ες 
 
-ες 
 
-ες 
 
-ες 
 
- 
 
- 
 
-εις 
 
-οι(-εις) 

καρδιά 

ψυχή 

ώρα,ελπίδα 

νίκη 

θάλασσα 

ζάχαρη 

Αργυρώ 

Φρόσω 

σκέψη,δύναμη 

διάμετρος 

καρδιές 

ψυχές 

ώρες, ελπίδες 

νίκες 

θάλασσες 

ζάχαρες 

- 

- 

σκέψεις,δυνάμεις 

διάμετροι(διάμετρες) 

Ανισοσύλλαβα   

Οξύτονα 

Οξύτονα 

-ά 

-ού 

-άδες 
 
-ούδες 

γιαγιά 

αλεπού 

γιαγιάδες 

αλεπούδες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ! 
1*α:Στη γενική ενικού και πληθυντικού κατεβαίνει ο τόνος κατα μία συλλαβή.(του προσώπου – των προσώπων) 

1*β:Δεν κατεβαίνει ο τόνος.(του σίδερου – των σίδερων). 

2*:Όλα τονίζονται στη γενική του ενικού και του πληθυντικού στη λήγουσα.(τραγουδιού – τραγουδιών). 

3*: Στην γενική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα(των μερών). 

3* : Τα προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική του ενικού και στην ονομαστική, αιτιατική και 
κλητική του πληθυντικού.(του εδάφους-τα εδάφη). 

4* : Στη γενική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα(των κυμάτων). 

5*: Τονίζονται στη γενική του πληθυντικού, στις σπάνιες περιπτώσεις που την σχηματίζουν, στην παραλήγουσα(των 
δεσιμάτων).  

6*α: Στην γενική του ενικού τονίζονται στην παραλήγουσα(του καθεστώτος). 

6*β: Στην γενική του ενικού τονίζεται στην λήγουσα(του φωτός). 

 

 

Είδος Καταλήξεις 

Ενικός                      Πληθυντικός 

Παραδείγματα 

Ισοσύλλαβα   

Οξύτονα 

Οξύτονα -2* 

Παροξύτονα -2* 

Παροξύτονα - * 

Παροξύτονα -3*  

Προπαροξύτονα-1* 

Προπαροξύτονα- 3* 

-ό 

-ί 

-ι 

-ο 

-ος 

-ο 

-ος 

-ά 
 
-ιά 
 
-ια 
 
-α 
 
-η 
 
-α 
 
-η 
 

βουνό 

παιδί 

τραγούδι 

πεύκο 

μέρος 

α)πρόσωπο,β)σίδερο 

έδαφος 

βουνά 

παιδιά 

τραγούδια 

πεύκα 

μέρη 

α )πρόσωπα, β) σίδερα 

εδάφη 

Ανισοσύλλαβα    

Οξύτονα-6* 

Παροξύτονα 

Παροξύτονα-4* 

Προπαροξύτονα-4* 

Προπαροξύτονα-5* 

-ώς 

-ας 

-μα 

-μα 

-σιμο 

-ώτα 
 
-ατα 
 
-ματα 
 
-ματα 
 
-σίματα 

α)καθεστώς β)φως 

κρέας 

κύμα 

όνομα 

δέσιμο 

α)καθεστώτα β)φώτα 

κρέατα 

κύματα 

ονόματα 

δεσίματα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο   

-ος -η -ο -οι -ες -α καλός-καλή-καλό καλοί-καλές-καλά 

-ος -α -ο -οι -ες -α ωραίος-ωραία-ωραίο ωραίοι-ωραίες-ωραία 

-ός -ιά -ό -οι -ες -α γλυκός-γλυκιά-γλυκό γλυκοί-γλυκές-γλυκά 

-ύς -ιά -ύ -ιοί -ιές -ιά βαθύς-βαθιά-βαθύ βαθιοί-βαθιές-βαθιά 

-ής -ιά -ί -ιοί -ιές -ιά σταχτής-σταχτιά-σταχτί σταχτιοί-σταχτιές-σταχτιά 

1*-ης -α -ικο -ηδες -ες -ικα ζηλιάρης-ζηλιάρα-ζηλιάρικο ζηλιάρηδες-ζηλιάρες-ζηλλιάρικα 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ! 

• 1*: Είναι ανισοσύλλαβα. 
• Τα επίθετα κλίνονται όπως και τα ουσιαστικά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις. 
• Τα επιθετα κατά την κλίση τους φυλάγουν τον τόνο στη συλλαβή που τονίζεται η 

ονομαστική του αρσενικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι παραπάνω πίνακες είναι από την  νεοελληνική γραμματική του Τριανταφυλλίδη. Έχουν 
τροποποιηθεί λίγο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του μαθήματος καλύτερα.  
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Ουσιαστικά 
 

  ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική 

Ο1 ψωμάς ψωμά ψωμά ψωμά ψωμάδες ψωμάδων ψωμάδες ψωμάδες 

Ο2 κανόνας κανόνα κανόνα κανόνα κανόνες κανόνων κανόνες κανόνες 

Ο3 ταμίας ταμία ταμία ταμία ταμίες ταμιών ταμίες ταμίες 

Ο3α μήνας μηνός μήνα μήνα μήνες μηνών μήνες μήνες 

    μήνα             

Ο4 κάλφας κάλφα κάλφα κάλφα καλφάδες καλφάδων καλφάδες καλφάδες 

Ο5 φύλακας φύλακα φύλακα φύλακα φύλακες φυλάκων φύλακες φύλακες 

Ο5α γίγας γίγα γίγα γίγα γίγαντες γιγάντων γίγαντες γίγαντες 

  γίγαντας γίγαντα γίγαντα γίγαντα γίγαντες γιγάντων γίγαντες γίγαντες 

Ο6 τσέλιγκας τσέλιγκα τσέλιγκα τσέλιγκα τσελιγκάδες τσελιγκάδων τσελιγκάδες τσελιγκάδες 

Ο7 νικητής νικητή νικητή νικητή νικητές νικητών νικητές νικητές 

Ο8 γανωματής γανωματή γανωματή γανωματή γανωματήδες γανωματήδων γανωματήδες γανωματήδες 

Ο9 βουτηχτής βουτηχτή βουτηχτή βουτηχτή βουτηχτές βουτηχτών βουτηχτές βουτηχτές 

          βουτηχτάδες βουτηχτάδων βουτηχτάδες βουτηχτάδες 

Ο10 ναύτης ναύτη ναύτη ναύτη ναύτες ναυτών ναύτες ναύτες 

Ο11 μανάβης μανάβη μανάβη μανάβη μανάβηδες μανάβηδων μανάβηδες μανάβηδες 

Ο12 φούρναρης φούρναρη φούρναρη φούρναρη φουρνάρηδες φουρνάρηδων φουρνάρηδες φουρνάρηδες 

Ο13 καφές καφέ καφέ καφέ καφέδες καφέδων καφέδες καφέδες 

Ο14 κόντες κόντε κόντε κόντε κόντηδες κόντηδων κόντηδες κόντηδες 

Ο15 παππούς παππού παππού παππού παππούδες παππούδων παππούδες παππούδες 

Ο15α νους νου νου νου         

Ο16 περίπλους περίπλου περίπλου περίπλου περίπλοι περίπλων περίπλους περίπλοι 

Ο17 ουρανός ουρανού ουρανό ουρανέ ουρανοί ουρανών ουρανούς ουρανοί 

Ο18 δρόμος δρόμου δρόμο δρόμε δρόμοι δρόμων δρόμους δρόμοι 

Ο18α γέρος γέρου γέρο γέρο γέροι γέρων γέρους γέροι 

Ο19 άγγελος αγγέλου άγγελο άγγελε άγγελοι αγγέλων αγγέλους άγγελοι 

Ο20 αντίλαλος αντίλαλου αντίλαλο αντίλαλε αντίλαλοι αντίλαλων αντίλαλους αντίλαλοι 

Ο20α υπόκοσμος υποκόσμο
 

υπόκοσμο υπόκοσμε υπόκοσμοι υποκόσμων υποκόσμους υπόκοσμοι 

  υπόκοσμου         υπόκοσμων υπόκοσμους   

Ο21 δεκανέας δεκανέα δεκανέα δεκανέα δεκανείς δεκανέων δεκανείς δεκανείς 

Ο22 συγγενής συγγενή συγγενή συγγενή συγγενείς συγγενών συγγενείς συγγενείς 

Ο23 μαμά μαμάς μαμά μαμά μαμάδες μαμάδων μαμάδες μαμάδες 

Ο24 καρδιά καρδιάς καρδιά καρδιά καρδιές καρδιών καρδιές καρδιές 

Ο25 ώρα ώρας ώρα ώρα ώρες ωρών ώρες ώρες 

Ο25α πείνα πείνας πείνα πείνα πείνες   πείνες πείνες 

Ο26 μητέρα μητέρας μητέρα μητέρα μητέρες μητέρων μητέρες μητέρες 

Ο27 θάλασσα θάλασσας θάλασσα θάλασσα θάλασσες θαλασσών θάλασσες θάλασσες 

Ο27α πέστροφα πέστροφα
 

πέστροφα πέστροφα πέστροφες   πέστροφες πέστροφες 

Ο28 σάλπιγγα σάλπιγγας σάλπιγγα σάλπιγγα σάλπιγγες σαλπίγγων σάλπιγγες σάλπιγγες 
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Ο29 ψυχή ψυχής ψυχή ψυχή ψυχές ψυχών ψυχές ψυχές 

Ο29α υπακοή υπακοής υπακοή υπακοή υπακοές   υπακοές υπακοές 

Ο30 νίκη νίκης νίκη νίκη νίκες νικών νίκες νίκες 

Ο30α βιασύνη βιασύνης βιασύνη βιασύνη βιασύνες   βιασύνες βιασύνες 

Ο31 σκέψη σκέψης σκέψη σκέψη σκέψεις σκέψεων σκέψεις σκέψεις 

    σκέψεως             

Ο32 ζάχαρη ζάχαρης ζάχαρη ζάχαρη ζάχαρες   ζάχαρες ζάχαρες 

Ο32α κούραση κούρασης κούραση κούραση         

Ο33 δύναμη δύναμης δύναμη δύναμη δυνάμεις δυνάμεων δυνάμεις δυνάμεις 

    δυνάμεως             

Ο34 οδός οδού οδό (οδό) οδοί οδών οδούς (οδοί) 

Ο35 διχοτόμος διχοτόμου διχοτόμο (διχοτόμο) διχοτόμοι διχοτόμων διχοτόμους (διχοτόμοι) 

Ο36 εγκύκλιος εγκυκλίου εγκύκλιο (εγκύκλιο) εγκύκλιοι εγκυκλίων εγκυκλίους (εγκύκλιοι) 

          εγκύκλιες   εγκύκλιες   

Ο37 αλεπού αλεπούς αλεπού αλεπού αλεπούδες αλεπούδων αλεπούδες αλεπούδες 

Ο37α βάβω βάβως βάβω βάβω (βάβες) (βάβων) (βάβες) (βάβες) 

Ο37β ηχώ ηχούς ηχώ ηχώ         

    ηχώς             

Ο38 βουνό βουνού βουνό βουνό βουνά βουνών βουνά βουνά 

Ο39 πεύκο πεύκου πεύκο πεύκο πεύκα πεύκων πεύκα πεύκα 

Ο40 πρόσωπο προσώπο
 

πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπα προσώπων πρόσωπα πρόσωπα 

Ο41 σίδερο σίδερου σίδερο σίδερο σίδερα σίδερων σίδερα σίδερα 

Ο42 βούτυρο βούτυρου βούτυρο βούτυρο βούτυρα βούτυρων βούτυρα βούτυρα 

    βουτύρου       βουτύρων     

Ο43 παιδί παιδιού παιδί παιδί παιδιά παιδιών παιδιά παιδιά 

Ο44 τραγούδι τραγουδιο
 

τραγούδι τραγούδι τραγούδια τραγουδιών τραγούδια τραγούδια 

Ο44α αρνάκι   αρνάκι αρνάκι αρνάκια   αρνάκια αρνάκια 

Ο45 τσάι τσαγιού τσάι τσάι τσάγια τσαγιών τσάγια τσάγια 

Ο46 μέρος μέρους μέρος μέρος μέρη μερών μέρη μέρη 

Ο46α μίσος μίσους μίσος μίσος μίση   μίση μίση 

Ο46β χάος χάους χάος χάος         

Ο47 έδαφος εδάφους έδαφος έδαφος εδάφη εδαφών εδάφη εδάφη 

Ο48 κύμα κύματος κύμα κύμα κύματα κυμάτων κύματα κύματα 

Ο49 όνομα ονόματος όνομα όνομα ονόματα ονομάτων ονόματα ονόματα 

Ο50 γράψιμο γραψίματ
 

γράψιμο γράψιμο γραψίματα γραψιμάτων γραψίματα γραψίματα 

Ο51 κρέας κρέατος κρέας κρέας κρέατα κρεάτων κρέατα κρέατα 

Ο51 φως φωτός φως φως φώτα φώτων φώτα φώτα 

Ο52 ον όντος ον ον όντα όντων όντα όντα 

Ο53 μέλλον μέλλοντος μέλλον μέλλον μέλλοντα μελλόντων μέλλοντα μέλλοντα 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο17, 018, , 019 : Σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε –ε. Εξαιρούνται όσα είναι στην κατηγορία Ο18α. Σχηματίζουν την 
κλητική του ενικού σε –ο.  Δηλαδή:Α)Τα παροξύτονα βαφτιστικά: Αλέκο, Γιώργο,  κτλ.Β)Μερικά οξύτονα χαΐδευτικά βαφτιστικά: Γιαννακό, 
Δημητρό, Μανολιό κ.ά.Γ)Μερικά οικογενειακά ονόματα παροξύτονα: κύριε Παυλάκο.Δ)Μερικά κοινά παροξύτονα ουσιαστικά: 
γέρο,διάκο.  
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Επίθετα και Μετοχές 
 

  ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

  Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική 

Ε1 καλός καλού καλό καλέ καλοί καλών καλούς καλοί 

  καλή καλής καλή καλή καλές καλών καλές καλές 

  καλό καλού καλό καλό καλά καλών καλά καλά 

Ε2 γλυκός γλυκού γλυκό γλυκέ γλυκοί γλυκών γλυκούς γλυκοί 

  γλυκιά γλυκιάς γλυκιά γλυκιά γλυκές γλυκών γλυκές γλυκές 

  γλυκό γλυκού γλυκό γλυκό γλυκά γλυκών γλυκά γλυκά 

Ε3 άσπρος άσπρου άσπρο άσπρε άσπροι άσπρων άσπρους άσπροι 

  άσπρη άσπρης άσπρη άσπρη άσπρες άσπρων άσπρες άσπρες 

  άσπρο άσπρου άσπρο άσπρο άσπρα άσπρων άσπρα άσπρα 

Ε4 ωραίος ωραίου ωραίο ωραίε ωραίοι ωραίων ωραίους ωραίοι 

  ωραία ωραίας ωραία ωραία ωραίες ωραίων ωραίες ωραίες 

  ωραίο ωραίου ωραίο ωραίο ωραία ωραίων ωραία ωραία 

Ε5 όμορφος όμορφου όμορφο όμορφε όμορφοι όμορφων όμορφους όμορφοι 

  όμορφη όμορφης όμορφη όμορφη όμορφες όμορφων όμορφες όμορφες 

  όμορφο όμορφου όμορφο όμορφο όμορφα όμορφων όμορφα όμορφα 

Ε6 πλούσιος πλούσιου πλούσιο πλούσιε πλούσιoι πλούσιων πλούσιους πλούσιοι 

  πλούσια πλούσιας πλούσια πλούσια πλούσιες πλούσιων πλούσιες πλούσιες 

  πλούσιο πλούσιου πλούσιο πλούσιο πλούσια πλούσιων πλούσια πλούσια 

Ε7 τραχύς τραχιού τραχύ τραχύ τραχιοί τραχιών τραχιούς τραχιοί 

    τραχύ     τραχείς   τραχείς τραχείς 

  τραχιά τραχιάς τραχιά τραχιά τραχιές τραχιών τραχιές τραχιές 

  τραχύ τραχιού τραχύ τραχύ τραχιά τραχιών τραχιά τραχιά 

    τραχύ             

Ε7α ευθύς ευθύ ευθύ ευθύ ευθείς ευθέων ευθείς ευθείς 

    ευθέος             

  ευθεία ευθείας ευθεία ευθεία ευθείες (ευθειών) ευθείες ευθείες 

  ευθύ ευθέος ευθύ ευθύ ευθέα ευθέων ευθέα ευθέα 

    ευθύ             

Ε8 σταχτής σταχτιού σταχτή σταχτή σταχτιοί σταχτιών σταχτιούς σταχτιοί 

    σταχτή             

  σταχτιά σταχτιάς σταχτιά σταχτιά σταχτιές σταχτιών σταχτιές σταχτιές 

  σταχτί σταχτιού σταχτί σταχτί σταχτιά σταχτιών σταχτιά σταχτιά 

    σταχτή             

Ε9 ζηλιάρης ζηλιάρη ζηλιάρη ζηλιάρη ζηλιάρηδες ζηλιάρηδων ζηλιάρηδες ζηλιάρηδες 

  ζηλιάρα ζηλιάρας ζηλιάρα ζηλιάρα ζηλιάρες ζηλιάρες ζηλιάρες   

  ζηλιάρικο ζηλιάρικου ζηλιάρικο ζηλιάρικο ζηλιάρικα ζηλιάρικων ζηλιάρικα ζηλιάρικα 

Ε9α γλωσσάς γλωσσά γλωσσά γλωσσά γλωσσάδες γλωσσάδων γλωσσάδες γλωσσάδες 

  γλωσσού γλωσσούς γλωσσού γλωσσού γλωσσούδες γλωσσούδων γλωσσούδες γλωσσούδες 
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  γλωσσαδικο γλωσσαδικου γλωσσαδικο γλωσσαδικο γλωσσαδικα γλωσσαδικων γλωσσαδικα γλωσσαδικα 

  γλωσσούδικο γλωσσούδικου γλωσσούδικο γλωσσούδικο γλωσσούδικα γλωσσούδικων γλωσσούδικα γλωσσούδικα 

E10 συνεχής συνεχούς συνεχή συνεχή(ς) συνεχείς συνεχών συνεχείς συνεχείς 

  συνεχής συνεχούς συνεχή συνεχής συνεχείς συνεχών συνεχείς συνεχείς 

  συνεχές συνεχούς συνεχές συνεχές συνεχή συνεχών συνεχή συνεχή 

E11 ελώδης ελώδους ελώδη ελώδη(ς) ελώδεις ελωδών ελώδεις ελώδεις 

  ελώδης ελώδους ελώδη ελώδης ελώδεις ελωδών ελώδεις ελώδεις 

  ελώδες ελώδους ελώδες ελώδες ελώδη ελωδών ελώδη ελώδη 

E11α κακοήθης κακοήθους κακοήθη κακοήθη κακοήθεις κακοήθων κακοήθεις κακοήθεις 

  κακοήθης κακοήθους κακοήθη κακοήθη κακοήθεις κακοήθων κακοήθεις κακοήθεις 

  κακόηθες κακοήθους κακόηθες κακόηθες κακοήθη κακοήθων κακοήθη κακοήθη 

E12 τρέχων τρέχοντος τρέχοντα τρέχων τρέχοντες τρεχόντων τρέχοντες τρέχοντες 

  τρέχουσα τρεχούσης τρέχουσα τρέχουσα τρέχουσες τρεχουσών τρέχουσες τρέχουσες 

    τρέχουσας             

  τρέχον τρέχοντος τρέχον τρέχον τρέχοντα τρεχόντων τρέχοντα τρέχοντα 

E12α ανιών ανιόντος ανιόντα ανιών ανιόντες ανιόντων ανιόντες ανιόντες 

  ανιούσα ανιούσης ανιούσα ανιούσα ανιούσες ανιουσών ανιούσες ανιούσες 

    ανιούσας             

  ανιόν ανιόντος ανιόν ανιόν ανιόντα ανιόντων ανιόντα ανιόντα 

E12β συμπαθών συμπαθούντος συμπαθούντα συμπαθών συμπαθούντες συμπαθούντων συμπαθούντες συμπαθούντες 

  συμπαθούσα συμπαθούσης συμπαθούσα συμπαθούσα συμπαθούσες συμπαθουσών συμπαθούσες συμπαθούσες 

    συμπαθούσας             

  συμπαθούν συμπαθούντος συμπαθούν συμπαθούν συμπαθούντα συμπαθούντων συμπαθούντα συμπαθούντα 

E12γ διασωθείς διασωθέντος διασωθέντα διασωθείς διασωθέντες διασωθέντων διασωθέντες διασωθέντες 

  διασωθείσα διασωθείσης διασωθείσα διασωθείσα διασωθείσες διασωθεισών διασωθείσες διασωθείσες 

    διασωθείσας             

  διασωθέν διασωθέντος διασωθέν διασωθέν διασωθέντα διασωθέντων διασωθέντα διασωθέντα 

E12δ λήξας λήξαντος λήξαντα λήξας λήξαντες ληξάντων λήξαντες λήξαντες 

  λήξασα ληξάσης λήξασα λήξασα λήξασες ληξασών λήξασες λήξασες 

    λήξασας             

  λήξαν λήξαντος λήξαν λήξαν λήξαντα ληξάντων λήξαντα λήξαντα 

E12ε βραδύνους βραδύνου βραδύνου   βραδύνοες βραδυνόων βραδύνοες   

  βραδύνους βραδύνου βραδύνου   βραδύνοες βραδυνόων βραδύνοες   

  βραδύνουν βραδύνου βραδύνουν   βραδύνοα βραδυνόων βραδύνοα   

E12στ δρων δρώντος δρώντα δρων δρώντες δρώντων δρώντες δρώντες 

  δρώσα δρώσης δρώσα δρώσα δρώσες δρωσών δρώσες δρώσες 

    δρωσας             

  δρων δρώντος δρων δρων δρώντα δρώντων δρώντα δρώντα 

E13 φθοροποιός φθοροποιού φθοροποιό φθοροποιέ φθοροποιοί φθοροποιών φθοροποιούς φθοροποιοί 

  φθοροποιός φθοροποιού φθοροποιό φθοροποιέ φθοροποιοί φθοροποιών φθοροποιούς φθοροποιοί 

  φθοροποιά φθοροποιάς φθοροποιά φθοροποιά φθοροποιές φθοροποιών φθοροποιές φθοροποιές 

  φθοροποιό φθοροποιού φθοροποιό φθοροποιό φθοροποιά φθοροποιών φθοροποιά φθοροποιά 
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E14 ζημιογόνος ζημιογόνου ζημιογόνο ζημιογόνε ζημιογόνοι ζημιογόνων ζημιογόνους ζημιογόνοι 

  ζημιογόνος ζημιογόνου ζημιογόνο ζημιογόνε ζημιογόνοι ζημιογόνων ζημιογόνους ζημιογόνοι 

  ζημιογόνα ζημιογόνας ζημιογόνα ζημιογόνα ζημιογόνες ζημιογόνων ζημιογόνες ζημιογόνες 

  ζημιογόνο ζημιογόνου ζημιογόνο ζημιογόνο ζημιογόνα ζημιογόνων ζημιογόνα ζημιογόνα 

E15 ευκλείδειος ευκλειδείου ευκλείδειο ευκλείδειε ευκλείδειοι ευκλειδείων ευκλειδείους ευκλείδειοι 

    ευκλείδειου       ευκλείδειων ευκλείδειους   

  ευκλείδειος ευκλειδείου ευκλείδειο ευκλείδειε ευκλείδειοι ευκλειδείων ευκλειδείους ευκλείδειοι 

  ευκλείδεια ευκλείδειας ευκλείδεια ευκλείδεια ευκλείδειες ευκλειδείων ευκλείδειες ευκλείδειες 

  ευκλείδειο ευκλειδείου ευκλείδειο ευκλείδειο ευκλείδεια ευκλειδείων ευκλείδεια ευκλείδεια 

    ευκλείδειου       ευκλείδειων     

Ε16 ανενεργός ανενεργού ανενεργό ανενεργέ ανενεργοί ανενεργών ανενεργούς ανενεργοί 

  ανενεργός ανενεργού ανενεργό ανενεργέ ανενεργοί ανενεργών ανενεργούς ανενεργοί 

  ανενεργή ανενεργής ανενεργή ανενεργή ανενεργές ανενεργών ανενεργές ανενεργές 

  ανενεργό ανενεργού ανενεργό ανενεργό ανενεργά ανενεργών ανενεργά ανενεργά 

Ε17 διάδικος διαδίκου διάδικο διάδικε διάδικοι διαδίκων διαδίκους διάδικοι 

  διάδικου         διάδικων διάδικους 
 

  διάδικος διαδίκου διάδικο διάδικε διάδικοι διαδίκων διαδίκους διάδικοι 

  διάδικη διάδικης διάδικη διάδικη διάδικες διαδίκων διάδικες διάδικες 

  διάδικο διαδίκου διάδικο διάδικο διάδικα διαδίκων διάδικα διάδικα 

  διάδικου         διάδικων     

  πολύς πολύ πολύ πολλοί πολλών πολλούς (πολλοί)   

  (πολλού)               

  πολλή πολλής πολλή πολλές πολλών πολλές (πολλές)   

  πολύ πολύ πολύ πολλά πολλών πολλά (πολλά)   

  (πολλού)               
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