Ταξίδι στην Ελλάδα III

Ενότητα 14

ΞΕΝΙΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
Αν µερικά χρόνια πριν µας έλεγε κάποιος ότι η Ελλάδα θα γινόταν δέκτης κύµατος
µεταναστών, θα γελούσαµε ειρωνικά. Είµαστε γνωστοί για το ακριβώς αντίθετο. Από
την αυγή της ιστορίας µας ως και σήµερα, «εξάγουµε» µετανάστες και µας αρέσει να
λέµε ότι ακόµα και στην Αφρική και στη Λατινική Αµερική ζουν Έλληνες.
Ωστόσο, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η
κατάρρευση του σοσιαλισµού στην ανατολική Ευρώπη έχει ολοκληρωθεί, τα
σύνορα έχουν πια ανοίξει και χιλιάδες µετανάστες αναζητούν µια καλύτερη ζωή στη
∆ύση. Παράλληλα, χώρες της Αφρικής και της Ασίας εξακολουθούν να
«τροφοδοτούν» τη ∆ύση και την Ελλάδα µε πρόσφυγες, που στις πατρίδες τους
κινδυνεύουν από συρράξεις, πολιτικές, φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές
διώξεις.
Επίσηµα υπολογίζονται γύρω στις 900.000 οι ξένοι που ζουν εδώ, σύµφωνα όµως µε
στοιχεία που διαρρέουν από µη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτός ο αριθµός αγγίζει τα
3.000.000. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν εισέλθει στη χώρα
παράνοµα και τώρα βρίσκονται στη διαδικασία νοµιµοποίησης, είναι δύσκολο να
προσδιορίσουµε τον πραγµατικό τους αριθµό, προς το παρόν.
Γιατί όµως ένας υποψήφιος µετανάστης θα διάλεγε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα; Αν
και δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια χώρα, διαθέτει πολιτική και οικονοµική σταθερότητα,
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προοπτικές για το µέλλον είναι ευοίωνες.
Η γεωπολιτική της θέση, που κάποτε την είχε κάνει µήλον της έριδος των µεγάλων
δυνάµεων, τώρα την καθιστά, αν όχι ιδανική, τουλάχιστον επιθυµητή πατρίδα για
χιλιάδες ανθρώπους.
Συνεχίζοντας να αναλύουµε το ζήτηµα, θα εντοπίσουµε πολλές αιτίες µετανάστευσης
και άλλους τόσους λόγους, για τους οποίους η Ελλάδα είναι δυνατόν να προσφέρει
µια θέση στον ήλιο σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Ο σκοπός µας, όµως, θα έπρεπε να
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είναι η αναζήτηση ενός τρόπου, ώστε να ζήσουµε σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία µε
αρµονία και αλληλοκατανόηση.

Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

δέκτης: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (ο
δέκτης)

•

ειρωνικά: τροπικό επίρρηµα

•

έχει ολοκληρωθεί: ρήµα, γ’ προσώπου ενικού, χρόνου παρακειµένου, έγκλισης
οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (ολοκληρώνοµαι)

•

τροφοδοτούν: ρήµα, γ’ προσώπου πληθυντικού, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης
οριστικής, ενεργητικής φωνής, (τροφοδοτώ)

•

πρόσφυγες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης
αιτιατικής (ο πρόσφυγας)

•

διαρρέουν: ρήµα, γ’ προσώπου πληθυντικού, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης
οριστικής, ενεργητικής φωνής (διαρρέω)

•

συρράξεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(η σύρραξη)

•

µη κυβερνητικές οργανώσεις : έκφραση

•

δεδοµένου ότι: σε ρόλο αιτιολογικού συνδέσµου

•

είχαν εισέλθει: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου υπερσυντέλικου,
έγκλισης οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (εισέρχοµαι)

•

ευοίωνες: επίθετο, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(ευοίωνος, -η-ο)

•

γεωπολιτική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(γεωπολιτικός, -ή-ό)

•

µήλον της έριδος: έκφραση

•

συνεχίζοντας: ενεργητική µετοχή ενεστώτα (συνεχίζω)

•

θα εντοπίσουµε: ρήµα, α’ προσώπου πληθυντικού, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης οριστικής, ενεργητική φωνή (εντοπίζω)

•

µια θέση στον ήλιο: έκφραση

•

πολυπολιτισµική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(πολυπολιτισµικός, -ή-ό)
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αλληλοκατανόηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης
αιτιατικής (η αλληλοκατανόηση)

Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1. Οι µετανάστες είναι τυχοδιώκτες που έρχονται στην Ελλάδα για εύκολο
πλουτισµό.
2. Οι Έλληνες είναι λαός που πάντα µετανάστευε.
3. Η Ελλάδα είναι µια χώρα πλούσια.
4. Οι µετανάστες ψάχνουν να βρουν χώρες µε ήλιο.
5. Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες είναι καταδικασµένες να έχουν προβλήµατα.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1.

Για να παρακολουθήσεις ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα πρέπει να είναι ανοιχτός
……………………… .
α. συλλέκτης
β. δέκτης
γ. εφέτης

2.

Κατά τη διάρκεια του πολέµου χιλιάδες ……………………… κατέφυγαν σε
γειτονικές χώρες.
β. πρόσφυγες
γ. αιχµάλωτοι
α. όµηροι

3.

Οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό δεν είναι
……………………… .
α. ευοίωνες
β. απέραντες
γ. επίµονες

4.

Πολλά σχολεία προσφέρουν ……………………… εκπαίδευση.
α. πολυπολιτισµική
β. πολυφυλετική

5.

γ. πολυσυλλεκτική

Η ένοπλη ……………………… που ακολούθησε ανάγκασε τον πληθυσµό να
εγκαταλείψει τα σπίτια του.
α. συσκευή
β. σύσταση
γ. σύρραξη
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Κείµενο 2
Από 158 χώρες του κόσµου έχουν
προέλθει οι µετανάστες που ζουν στην
Ελλάδα! Αν σας φαίνονται λίγες
σκεφτείτε ότι ο Οργανισµός Ηνωµένων
Εθνών έχει 204 µέλη.
Οι περισσότεροι είναι γείτονες και
έχουν έρθει από την Αλβανία, τη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Πολλοί από
αυτούς θέλουν να παραµείνουν εδώ και
δεν βλέπουν τη χώρα µας ως ενδιάµεσο σταθµό, αλλά ως µόνιµη εγκατάσταση. Ήδη
έχουν αποκτήσει τις κακές µας συνήθειες κι έτσι δηλώνουν ότι προτιµούν να
κατοικούν στην Αττική παρά στην επαρχία, έστω και αν αυτό σηµαίνει λιγότερες
ευκαιρίες για εργασία και χειρότερη ποιότητα ζωής. Κάτι δηλαδή που αποτελεί κοινό
τόπο για τους Έλληνες στα µεταπολεµικά χρόνια.
Οι µισοί περίπου έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, αν και οι υπόλοιποι, που
κυµαίνονται από το µέτριο ως το υψηλό, σπάνια έχουν την τύχη να το αξιοποιήσουν.
Έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο των οικοδοµικών κατασκευών, στη
µεταποιητική βιοµηχανία, στα ιδιωτικά νοικοκυριά ως οικιακό προσωπικό, στο λιανικό
και χονδρικό εµπόριο και στον αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα. Παρήγορο είναι το
γεγονός ότι περίπου 3.500 επιχειρήσεις λειτουργούν µε ξένο αφεντικό, κάτι που
αποτελεί ελπίδα και κίνητρο ότι µπορούν να θέσουν και να φτάσουν υψηλούς
στόχους. Παραπονιούνται, όµως, όπως και όλοι οι πολίτες, για τη γραφειοκρατία, που
κάνει δύσκολη τη συγκέντρωση αδειών και δικαιολογητικών. Όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις για την απόκτηση ή την ανανέωση της πράσινης κάρτας ατενίζουν το
µέλλον µε αισιοδοξία και ευελπιστούν ότι σύντοµα θα έχουν αποκτήσει πλήρη
δικαιώµατα.
Ο ξεριζωµός, ακόµα και µε το όραµα µιας καλύτερης ζωής, ποτέ δεν είναι ευχάριστος.
Στην εποχή µας όµως, µε την εξέλιξη των επικοινωνιών και την εκµηδένιση των
αποστάσεων, οι οικονοµικοί µετανάστες ελπίζουν ότι γρήγορα θα έχουν ενταχτεί
στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να χάσουν την επαφή µε τις πατρίδες τους, τον
πολιτισµό τους, τα ήθη, τα έθιµα, τη γλώσσα τους και τους ανθρώπους τους.

Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών: φράση

•

ενδιάµεσο: επίθετο, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(ενδιάµεσος, -η-ο)

•

κοινό τόπο: έκφραση

•

µεταποιητική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(µεταποιητικός, -ή-ό)

•

λιανικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (λιανικός,
-ή-ό)

•

χονδρικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(χονδρικός, -ή-ό)
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•

γραφειοκρατία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(η γραφειοκρατία)

•

πράσινης κάρτας: φράση

•

ήθη: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (το
ήθος)

•

έθιµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(το έθιµο)

Επεξεργασία κειµένου 2
Σωστό ή Λάθος;
1. Οι µετανάστες δεν προέρχονται µόνο από γειτονικές χώρες.
2. Οι περισσότεροι µετανάστες θέλουν να µείνουν για λίγο στην Ελλάδα και µετά να
φύγουν.
3. Κανένας µετανάστης δεν είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης.
4. Η γραφειοκρατία βοηθά τους µετανάστες να οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους
στην Ελλάδα.
5. Η ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία δεν θα έπρεπε να εµποδίζει τη
διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισµού τους.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης στον σωστό τύπο.
(ενδιάµεσος, συντριπτικός, πράσινη κάρτα, λιανικός, έθιµο)
1.
2.
3.
4.
5.

Η κυβέρνηση έχει ……………………… πλειοψηφία στη Βουλή.
Το λεωφορείο κάνει και ……………………… στάσεις.
Έχει µια εταιρεία ……………………… εµπορίου.
∆εν µπορείς να εργαστείς σε µια ξένη χώρα χωρίς ………………… ………………… .
Ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες γνωρίζει κανείς καινούργια ……………………… .
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αντιµετώπιζαν
και εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν πολλές
χώρες είναι αυτό της εκπαίδευσης των
παιδιών των µεταναστών ή των παιδιών,
που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη εθνική
οµάδα. Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς
διάφορες θεωρίες και σε αυτή τη διαδροµή
µπορούµε
να
διακρίνουµε
πολλές
προσεγγίσεις.
Κάποιες από αυτές είναι η αφοµοίωση, η
η
πολυπολιτισµική,
η
ενσωµάτωση,
αντιρατσιστική
και
η
διαπολιτισµική
εκπαίδευση. Τα όρια ανάµεσα σε αυτές τις
πρακτικές
είναι
συχνά
ρευστά
και
εξαρτώνται από τις εκάστοτε πολιτικές και
ιδεολογικές επιλογές.
Είναι γεγονός ότι η αφοµοίωση και η ενσωµάτωση, όχι µόνο στον χώρο της παιδείας,
αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, έχει δεχθεί αρνητική κριτική και έχει θεωρηθεί
ισοπεδωτική. Η άποψη, δηλαδή, ότι τα εθνικά χαρακτηριστικά του ατόµου (γλώσσα,
πολιτισµικά γνωρίσµατα κ.ά.) αποδοκιµάζονται ή γίνονται αποδεκτά µόνο όταν
εναρµονίζονται µε εκείνα της κυρίαρχης οµάδας δεν είναι πλέον αποδεκτή. Αυτές τις
µονοπολιτισµικές θεωρίες τις έχουν διαδεχθεί άλλες.
Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση βασίστηκε στην άποψη ότι η µη αποδοχή του
διαφορετικού είναι απόρροια προκαταλήψεων και αντιµετωπίζεται µε τη γνωριµία
άλλων πολιτισµών. Η αντίληψη αυτή απέκτησε πολλούς οπαδούς, αλλά και επικριτές,
οι οποίοι τη θεώρησαν ελλιπή και επιφανειακή.
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει έδαφος η διαπολιτισµική εκπαίδευση, η
οποία ξεπερνά το στεγανό της συνάντησης των εθνικών πολιτισµών και προχωρά στη
γνωριµία µε την προσωπική κουλτούρα του καθενός. Έτσι, µε τη διαπολιτισµική
εκπαίδευση αναπτύσσονται προγράµµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν όχι µόνο τα
προβλήµατα που αφορούν σε µετανάστες ή µειονότητες, αλλά και σε άτοµα από
«οµοιογενείς» οµάδες.
Είναι βέβαιο ότι στο µέλλον θα διατυπωθούν και άλλες θεωρίες γι’ αυτόν τον
θεµελιώδη και ευαίσθητο τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η εκπαίδευση θα
αποτελεί πάντα την ελπίδα για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσµο και, εποµένως, θα
πρέπει να «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από καταγωγή,
κοινωνική τάξη, φύλλο, φυλή ή ιδιαιτερότητα.
Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή Λάθος;
1. Το ζήτηµα της εκπαίδευσης των µεταναστών προβληµατίζει τις κοινωνίες.
2. Η πολιτική της αφοµοίωσης και της ενσωµάτωσης στην εκπαίδευση έχει
χαρακτηριστεί ως η ιδανικότερη.
3. H µονοπολιτισµική εκπαιδευτική πολιτική δεν ενθαρρύνει τη γνωριµία µε άλλους
πολιτισµούς.
4. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν αφορά τα άτοµα της κυρίαρχης εθνικής οµάδας.
5. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα στη εκπαίδευση ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Συντελεσµένοι χρόνοι ενεργητικής και παθητικής φωνής
Οι συντελεσµένοι χρόνοι είναι ο παρακείµενος, ο υπερσυντέλικος και ο
συντελεσµένος µέλλοντας. Σχηµατίζονται µε το βοηθητικό ρήµα έχω στον ενεστώτα,
παρατατικό και µέλλοντα, αντίστοιχα, και µε το απαρέµφατο αορίστου, ενεργητικό
και παθητικό ανάλογα µε τη φωνή. Έχουν και δεύτερο τύπο, ο οποίος σχηµατίζεται:
α) στην ενεργητική φωνή, µε το ρήµα έχω (στον ενεστώτα, παρατατικό και
µέλλοντα αντίστοιχα) και τη µετοχή του παθητικού παρακειµένου.
β) στην παθητική φωνή, µε το ρήµα είµαι (στον ενεστώτα, παρατατικό και µέλλοντα
αντίστοιχα) και τη µετοχή του παθητικού παρακειµένου.
ενεργητική φωνή

παρακείµενος

υπερσυντέλικος

συντελεσµένος µέλλοντας

έχω πληρώσει
(έχω πληρωµένο, -η,-ο)
έχεις πληρώσει
(έχεις πληρωµένο, -η,-ο)
έχει πληρώσει
(έχει πληρωµένο, -η,-ο)
έχουµε πληρώσει
(έχουµε πληρωµένο, -η,-ο)
έχετε πληρώσει
(έχετε πληρωµένο, -η,-ο)
έχουν πληρώσει
(έχουν πληρωµένο, -η,-ο)

είχα πληρώσει
(είχα πληρωµένο, -η,-ο)
είχες πληρώσει
(είχες πληρωµένο, -η,-ο)
είχε πληρώσει
(είχε πληρωµένο, -η,-ο)
είχαµε πληρώσει
(είχαµε πληρωµένο, -η,-ο)
είχατε πληρώσει
(είχατε πληρωµένο, -η,-ο)
είχαν πληρώσει
(είχαν πληρωµένο, -η,-ο)

θα έχω πληρώσει
(θα έχω πληρωµένο, -η,-ο)
θα έχεις πληρώσει
(θα έχεις πληρωµένο, -η,-ο)
θα έχει πληρώσει
(θα έχει πληρωµένο, -η,-ο)
θα έχουµε πληρώσει
(θα έχουµε πληρωµένο, -η,-ο)
θα έχετε πληρώσει
(θα έχετε πληρωµένο, -η,-ο)
θα έχουν πληρώσει
(θα έχουν πληρωµένο, -η,-ο)

παθητική φωνή

παρακείµενος

υπερσυντέλικος

συντελεσµένος µέλλοντας

έχω πληρωθεί
(είµαι πληρωµένος, -η,-ο)
έχεις πληρωθεί
(είσαι πληρωµένος, -η,-ο)
έχει πληρωθεί
(είναι πληρωµένος, -η,-ο)
έχουµε πληρωθεί
είµαστε πληρωµένοι, -ες,-α)
έχετε πληρωθεί
(είστε πληρωµένοι, -ες,-α)
έχουν πληρωθεί
(είναι πληρωµένοι, -ες,-α)

είχα πληρωθεί
(ήµουν πληρωµένος, -η,-ο)
είχες πληρωθεί
(ήσουν πληρωµένος, -η,-ο)
είχε πληρωθεί
(ήταν πληρωµένος, -η,-ο)
είχαµε πληρωθεί
(ήµαστε πληρωµένοι, -ες,-α)
είχατε πληρωθεί
(ήσαστε πληρωµένοι, -ες,-α)
είχαν πληρωθεί
(ήταν πληρωµένοι, -ες,-α)

θα έχω πληρωθεί
(θα είµαι πληρωµένος, -η,-ο)
θα έχεις πληρωθεί
(θα είσαι πληρωµένος, -η,-ο)
θα έχει πληρωθεί
(θα είναι πληρωµένος, -η,-ο)
θα έχουµε πληρωθεί
(θα είµαστε πληρωµένοι, -ες,-α)
θα έχετε πληρωθεί
(θα είστε πληρωµένοι, -ες,-α)
θα έχουν πληρωθεί
(θα είναι πληρωµένοι, -ες,-α)
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2. Ασκήσεις
1. Γράψε τα παρακάτω ρήµατα στην άλλη φωνή, χωρίς να αλλάξεις
πρόσωπο και χρόνο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

έχω δει
θα έχεις φορεθεί
είχε παραδοθεί
είχαµε κάψει
θα έχετε ζεστάνει
έχουν καταλάβει

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Ο Γιάννης µιλάει µε την Ελένη για τα παιδικά του χρόνια στη θάλασσα
στο Ξυλόκαστρο. Συµπλήρωσε τον διάλογο µε τον παρακείµενο των
ρηµάτων της παρένθεσης.
(εξελίσσοµαι, παραµένω, ατενίζω, εµπνέοµαι, περπατώ)
Γ:
Ε:
Γ:

Ε:
Γ:

Αχ, πόσες φορές ………………………………… τη θάλασσα από εκεί! Ήµουνα τόσο
µικρός τότε!
Είναι, λοιπόν, η αγαπηµένη σου παραλία;
Όχι. Ο Πευκιάς είναι ωραιότερο µέρος. Από αυτόν …………………………………
κιόλας ο Καρυωτάκης και ο Σικελιανός. Εγώ ………………………………… πολλές
φορές ως το τέλος της για να φτάσω εκεί.
Και η παραλία, ………………………………… τουριστικά ή ακόµα διατηρείται όπως
τότε;
………………………………… όπως την ξέρω, µε τον πανέµορφο πευκώνα του,
αλλά µε πολύ περισσότερο κόσµο, βέβαια.

3. Συµπλήρωσε τα κενά µε τον συντελεσµένο µέλλοντα των ρηµάτων της
παρένθεσης στη σωστή φωνή.
1. Σε δέκα χρόνια η περιοχή …………………………… πάρα πολύ. (αλλάζω)
2. Στις παραλίες ………………………… πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα. (δηµιουργώ)
3. Ακόµα και τα µικρά χωριά …………………………… πολύ από τον οικολογικό
τουρισµό. (αναπτύσσω)
4. Επίσης …………………………… η συγκοινωνία µε την Αθήνα. (βελτιώνω)
5. Οι κάτοικοι …………………………… πολύ µε τις καινούργιες συνθήκες. (πλουτίζω)

4. Ο Γιάννης είναι αρχιτέκτονας και υποβάλλει αίτηση για δουλειά.
Συµπλήρωσε το βιογραφικό του µε τον παρακείµενο ή τον
υπερσυντέλικο των ρηµάτων που είναι στη παρένθεση.

1. ................................... τις µεταπτυχιακές σπουδές µου στην Ελβετία. (τελειώνω)
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2. Πριν από αυτό, ..................................... αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών. (σπουδάζω)
3. ..................................... στα σχέδια τριών δηµόσιων κτηρίων στην Ελβετία.
(συνεργάζοµαι)
4. ∆έχτηκα να είµαι συνεργάτης αυτής της οµάδας επειδή, κατά τη διάρκεια των
µεταπτυχιακών σπουδών µου, ..................................... αρκετά καλά για τέτοιες
αποστολές. (προετοιµάζω)
5. Στην Ελλάδα δεν ..................................... ακόµα σε κανένα αρχιτεκτονικό έργο.
(συµµετέχω)

5. Συµπλήρωσε το κείµενο µε τον παρακείµενο, τον υπερσυντέλικο ή τον
συντελεσµένο µέλλοντα των ρηµάτων της παρένθεσης.
(µεταφέροµαι, αφήνω, πληµµυρίζω, ολοκληρώνοµαι, φεύγω)

Όταν γύρισε στο σπίτι της στην Αθήνα, η Ελένη έπαθε σοκ. Το διαµέρισµά της
..................................... εντελώς. Η καηµένη ..................................... µια βρύση
ανοιχτή και ..................................... χωρίς να το καταλάβει. Τώρα
..................................... στο διαµέρισµα του Γιάννη. Τα έργα επισκευής στο σπίτι
της δεν ..................................... µέχρι το τέλος του µήνα.

6.

Άκουσε και επανάλαβε.

1. Αν µερικά χρόνια πριν µας έλεγε κάποιος ότι η Ελλάδα θα γινόταν δέκτης κύµατος
µεταναστών, θα γελούσαµε ειρωνικά.
2. Γιατί όµως ένας υποψήφιος µετανάστης θα διάλεγε να εγκατασταθεί στην
Ελλάδα;
3. Από 158 χώρες του κόσµου έχουν προέλθει οι µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα!
4. Ο ξεριζωµός, ακόµα και µε το όραµα µιας καλύτερης ζωής, ποτέ δεν είναι
ευχάριστος.
5. Αυτές τις µονοπολιτισµικές θεωρίες τις έχουν διαδεχθεί άλλες.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε µε τη σωστή λέξη και λύσε το σταυρόλεξο.
α. Έχουµε συνάντηση σήµερα, αλλά µάλλον δεν έχουν _____________ όλοι και δεν
ήρθαν. (ειδοποιούµαι)
β. Όταν φτάσαµε στο σπίτι, η αδελφή µου η Μαρίνα είχε _____________ κάτι
καταπληκτικό. (µαγειρεύω)
γ. Το επόµενο Σαββατοκύριακο θα έχω _____________ όλες µου εξετάσεις και θα
µπορώ να ξεκουραστώ. (δίνω)
δ. Στο τέλος της διάλεξης είχαµε ___________ τόσο πολύ που δεν καταλάβαµε πώς
τελείωσε. (βαριέµαι)
ε. ∆εν έχω ______________ ποτέ µε µεταφράσεις και δεν είµαι σίγουρη ότι θα τα
καταφέρω. (ασχολούµαι)

1.
1.

2.
2.

3.
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2. Κρεµάλα
1. Αυτός που ανήκει στο ίδιο γένος µε κάποιον άλλο.
2. Αυτός που επικρίνει, που ψέγει, που κατηγορεί.
3. Παραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής διαβίωσης που διαµορφώνονται µε την
ιστορική εξέλιξη.
1. Ο _ _ _ _ _ _ _
2. Ε _ _ _ _ _ _ _ _
3. Ή _ _

3.

Παζλ

1. Σήµερα στην Ελλάδα επίσηµα ζουν
α. 900.000 µετανάστες.
β. 1.000.000 µετανάστες.
γ. 3.000.000 µετανάστες.
2. Οι µετανάστες έρχονται στην Ελλάδα, επειδή
α. είναι πολύ πλούσια χώρα.
β. δίνει αµέσως στους µετανάστες πράσινη κάρτα.
γ. έχουν καλύτερες προοπτικές για το µέλλον.
3. Οι µετανάστες προέρχονται από
α. τις γειτονικές χώρες.
β. από την Αφρική.
γ. από όλο τον κόσµο.
4. Στην Ελλάδα σήµερα, στον χώρο της παιδείας, κερδίζει έδαφος
α. η διαπολιτισµική εκπαίδευση.
β. η αφοµοιωτική πολιτική.
γ. η πρακτική της ενσωµάτωσης.
5. Με τη διαπολιτισµική εκπαίδευση αναπτύσσονται προγράµµατα, τα οποία
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, που αφορούν
α. µετανάστες.
β. µειονότητες.
γ. µετανάστες, µειονότητες και «οµοιογενείς» οµάδες.
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Λαγός και Χελώνα

Σχηµάτισε τον υπερσυντέλικο των παρακάτω ρηµάτων.
ονειρεύοµαι
περιπλανιέµαι
προσποιούµαι
καταναλώνω
ντρέποµαι
σηµατοδοτώ
µεθώ
δανείζοµαι
βάφω
ζαλίζοµαι

5.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Γραφοµηχανή

ενδιάµεσο,
αφοµοίωση,
ενσωµάτωση,
πολυπολιτισµική,
αντιρατσιστική, διαπολιτισµική,
προσεγγίσεις, µονοπολιτισµικές, ελλιπή, ισοπεδωτική,
εναρµονίζονται,
διαρρέουν,
αλληλοκατανόηση,
εντοπίσουµε,
δέκτης, ειρωνικά, συνεχίζοντας,
γεωπολιτική, µεταποιητική, χονδρικό

6.

Ποίηµα
Παραδοσιακό

Αχ, η ξενιτιά το χαίρεται, τζιβαέρι µου
το µοσχολούλουδό µου, σιγανά, σιγανά, σιγανά και ………………… .
Αχ, εγώ ήµουνα που το ’στελνα, τζιβαέρι µου
µε ………………… δικό µου, σιγανά, σιγανά, σιγανά πατώ στη γη.
Αχ, ………………… σε ξενιτιά, τζιβαέρι µου,
εσύ και το καλό σου, σιγανά, σιγανά, σιγανά, και ταπεινά.
Αχ, µου ………………… το παιδάκι µου, τζιβαέρι µου,
και το ’κανες δικό σου, σιγανά, σιγανά, σιγανά πατώ στη γη.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

δέκτης ο: αυτός που δέχεται κάτι/ συσκευή που δέχεται σήµα ή ενέργεια

Συχνά ο δάσκαλος γίνεται δέκτης παραπόνων από τους µαθητές του.
ο δέκτης
του δέκτη
το δέκτη
δέκτη
οι δέκτες
των δεκτών
τους δέκτες
δέκτες

•

ειρωνικά: που συµπεριφέρεται µε ειρωνεία

Μη του µιλάς ειρωνικά, δεν είναι σωστό.

•

ολοκληρώνοµαι: συµπληρώνοµαι, τελειώνω (ολοκληρώνοµαι, ολοκληρωνόµουν,
ολοκληρώθηκα, θα ολοκληρώνοµαι, θα ολοκληρωθώ, έχω ολοκληρωθεί, είχα
ολοκληρωθεί, θα έχω ολοκληρωθεί)

Το βιβλίο µου πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι.

•

τροφοδοτώ: δίνω κάτι συστηµατικά (τροφοδοτώ, τροφοδοτούσα, τροφοδότησα,
θα τροφοδοτώ, θα τροφοδοτήσω, έχω τροφοδοτήσει, είχα τροφοδοτήσει, θα
έχω τροφοδοτήσει)

Μην σταµατήσεις να τροφοδοτείς το φωτοτυπικό µε χαρτί.

•

πρόσφυγας o: πρόσωπο που κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνήθως πόλεµο,
αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του και να εγκατασταθεί αλλού

Η ζωή των προσφύγων, µακριά από τον τόπο τους, είναι συχνά δύσκολη.
ο πρόσφυγας
του πρόσφυγα
τον πρόσφυγα
πρόσφυγα
οι πρόσφυγες
των προσφύγων
τους πρόσφυγες
πρόσφυγες

•

σύρραξη: σύγκρουση µεταξύ αντιµαχόµενων οµάδων, κυρίως µεταξύ κρατών

Απειλήθηκε διεθνής σύρραξη.
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η σύρραξη
της σύρραξης (συρράξεως)
τη σύρραξη
σύρραξη
οι συρράξεις
των συρράξεων
τις συρράξεις
συρράξεις

•

διαρρέω: διαφεύγω (διαρρέω, διέρρεα, διέρρευσα, θα διαρρέω, θα διαρρεύσω,
έχω διαρρεύσει, είχα διαρρεύσει, θα έχω διαρρεύσει)

Το µυστικό µας δεν πρέπει να διαρρεύσει.

•

µη κυβερνητικές οργανώσεις: οργανώσεις που εργάζονται ανεξάρτητα από το
κράτος

Οι Γιατροί του Κόσµου είναι µια διεθνής µη κυβερνητική οργάνωση.

•

δεδοµένου ότι: επειδή, µια και συµβαίνει να

∆εδοµένου ότι τον γνωρίζεις καλά, πρέπει να τον πιστέψεις.

•

εισέρχοµαι: έρχοµαι µέσα, µπαίνω (εισέρχοµαι, εισερχόµουν, εισήλθα, θα
εισέρχοµαι, θα εισέλθω, έχω εισέλθει, είχα εισέλθει, θα έχω εισέλθει)

Χιλιάδες φοιτητές εισέρχονται κάθε χρόνο στα Πανεπιστήµια.

•

ευοίωνος,-η-ο: αισιόδοξος

Έχει κάνει πολύ καλές σπουδές και το επαγγελµατικό του µέλλον προβλέπεται
ευοίωνο.

•

ευοίωνος
ευοίωνου
ευοίωνο
ευοίωνε

ευοίωνη
ευοίωνης
ευοίωνη
ευοίωνη

ευοίωνο
ευοίωνου
ευοίωνο
ευοίωνο

ευοίωνοι
ευοίωνων
ευοίωνους
ευοίωνοι

ευοίωνες
ευοίωνων
ευοίωνες
ευοίωνες

ευοίωνα
ευοίωνων
ευοίωνα
ευοίωνα

γεωπολιτικός,-ή-ό: αυτός που αναφέρεται στη σχέση ανάµεσα στις γεωγραφικές
συνθήκες και στην πολιτική των κρατών

Ο γεωπολιτικός χώρος της ανατολικής Μεσογείου είναι ευαίσθητος.
γεωπολιτικός
γεωπολιτικού
γεωπολιτικό

γεωπολιτική
γεωπολιτικής
γεωπολιτική

γεωπολιτικό
γεωπολιτικού
γεωπολιτικό
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γεωπολιτικέ

γεωπολιτική

γεωπολιτικό

γεωπολιτικοί
γεωπολιτικών
γεωπολιτικούς
γεωπολιτικοί

γεωπολιτικές
γεωπολιτικών
γεωπολιτικές
γεωπολιτικές

γεωπολιτικά
γεωπολιτικών
γεωπολιτικά
γεωπολιτικά

µήλον της έριδος: αφορµή για διαφωνία, διαµάχη ή διεκδίκηση

Η ωραία Μαρία αποτελεί το µήλον της έριδος για τα αγόρια της παρέας.

•

συνεχίζοντας: κάνοντας κάτι χωρίς διακοπή

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες θα καταφέρεις να φτάσεις εκεί όπου θέλεις.

•

εντοπίζω: καθορίζω τον τόπο όπου βρίσκεται κάποιος ή κάτι (εντοπίζω, εντόπιζα,
εντόπισα, θα εντοπίζω, θα εντοπίσω, έχω εντοπίσει, είχα εντοπίσει, θα έχω
εντοπίσει)

Η αστυνοµία προσπαθεί να εντοπίσει τους κλέφτες.

•

µια θέση στον ήλιο: µια καλή τύχη, ευτυχισµένη ζωή

∆ουλεύει σκληρά για να αποκτήσει µια θέση στον ήλιο.

•

πολυπολιτισµικός,-ή-ό: αυτός που περιέχει άτοµα ή στοιχεία από πολλούς
πολιτισµούς

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργούν µερικά πολυπολιτισµικά σχολεία.

•

πολυπολιτισµικός
πολυπολιτισµικού
πολυπολιτισµικό
πολυπολιτισµικέ

πολυπολιτισµική
πολυπολιτισµικής
πολυπολιτισµική
πολυπολιτισµική

πολυπολιτισµικό
πολυπολιτισµικού
πολυπολιτισµικό
πολυπολιτισµικό

πολυπολιτισµικοί
πολυπολιτισµικών
πολυπολιτισµικούς
πολυπολιτισµικοί

πολυπολιτισµικές
πολυπολιτισµικών
πολυπολιτισµικές
πολυπολιτισµικές

πολυπολιτισµικά
πολυπολιτισµικών
πολυπολιτισµικά
πολυπολιτισµικά

αλληλοκατανόηση η: κατανόηση ανάµεσα σε δυο πλευρές

Για να πετύχει ένας γάµος πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση ανάµεσα στους
συντρόφους.
η αλληλοκατανόηση
της αλληλοκατανόησης (αλληλοκατανοήσεως)
την αλληλοκατανόηση
αλληλοκατανόηση
οι αλληλοκατανοήσεις
των αλληλοκατανοήσεων
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τις αλληλοκατανοήσεις
αλληλοκατανοήσεις

•

τυχοδιώκτης ο: αυτός που κυνηγά τον πλούτο και την επιτυχία χωρίς ηθικές
αρχές

Οι τυχοδιώκτες αποχτούν εύκολα χρήµατα και εύκολα τα χάνουν.
ο τυχοδιώκτης
του τυχοδιώκτη
τον τυχοδιώκτη
τυχοδιώκτη
οι τυχοδιώκτες
των τυχοδιωκτών
τους τυχοδιώκτες
τυχοδιώκτες

•

εφέτης ο: δικαστής ανώτερου δικαστηρίου (που δικάζει εφέσεις)

Τώρα που έγινες εφέτης έχεις µεγαλύτερες ευθύνες.
ο εφέτης
του εφέτη
τον εφέτη
εφέτη
οι εφέτες
των εφετών
τους εφέτες
εφέτες

•

όµηρος ο: πολίτης που πέφτει στα χέρια εχθρικού στρατού ή κρατείται από
κακοποιούς µε σκοπό να ασκηθεί πίεση

Τροµοκράτες εισέβαλαν σε θέατρο και κρατούν οµήρους αθώους πολίτες.
ο όµηρος
του οµήρου
τον όµηρο
όµηρε
οι όµηροι
των οµήρων
τους οµήρους
όµηροι

•

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών: ∆ιεθνής οργάνωση στην οποία συµµετέχουν
σχεδόν όλα τα κράτη και η οποία έχει σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και τη
λύση διεθνών προβληµάτων µε ειρηνικά µέσα
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Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών κάνει προσπάθειες για την ειρήνευση στη Μέση
Ανατολή.

•

ενδιάµεσος, -η-ο: που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο

Το αεροπλάνο πριν προσγειωθεί στο Λονδίνο κάνει µια ενδιάµεση στάση στη
Ρώµη.

•

ενδιάµεσος
ενδιάµεσου
ενδιάµεσο
ενδιάµεσε

ενδιάµεση
ενδιάµεσης
ενδιάµεση
ενδιάµεση

ενδιάµεσο
ενδιάµεσου
ενδιάµεσο
ενδιάµεσο

ενδιάµεσοι
ενδιάµεσων
ενδιάµεσους
ενδιάµεσοι

ενδιάµεσες
ενδιάµεσων
ενδιάµεσες
ενδιάµεσες

ενδιάµεσα
ενδιάµεσων
ενδιάµεσα
ενδιάµεσα

κοινός τόπος: χωρίς πρωτοτυπία, συνηθισµένο, κοινοτυπία

Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι άνθρωποι θα έχουν πάντα προβλήµατα στις σχέσεις
τους.

•

µεταποιητικός,-ή-ό: σχετικός µε τη µεταποίηση, τη µεταβολή

Πολλές χώρες έχουν και βαριά και µεταποιητική βιοµηχανία.

•

µεταποιητικός
µεταποιητικού
µεταποιητικό
µεταποιητικέ

µεταποιητική
µεταποιητικής
µεταποιητική
µεταποιητική

µεταποιητικό
µεταποιητικού
µεταποιητικό
µεταποιητικό

µεταποιητικοί
µεταποιητικών
µεταποιητικούς
µεταποιητικοί

µεταποιητικές
µεταποιητικών
µεταποιητικές
µεταποιητικές

µεταποιητικά
µεταποιητικών
µεταποιητικά
µεταποιητικά

λιανικός,-ή-ό: που δίνεται σε µικρές ποσότητες

Τα καταστήµατα ασχολούνται µε τις λιανικές πωλήσεις.
λιανικός
λιανικού
λιανικό
λιανικέ

λιανική
λιανικής
λιανική
λιανική

λιανικό
λιανικού
λιανικό
λιανικό

λιανικοί
λιανικών
λιανικούς
λιανικοί

λιανικές
λιανικών
λιανικές
λιανικές

λιανικά
λιανικών
λιανικά
λιανικά
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χονδρικός, -ή-ό: που δίνεται σε µεγάλες ποσότητες

Τα καταστήµατα προµηθεύονται εµπόρευµα από εταιρείες χονδρικού εµπορίου.

•

χονδρικός
χονδρικού
χονδρικό
χονδρικέ

χονδρική
χονδρικής
χονδρική
χονδρική

χονδρικό
χονδρικού
χονδρικό
χονδρικό

χονδρικοί
χονδρικών
χονδρικούς
χονδρικοί

χονδρικές
χονδρικών
χονδρικές
χονδρικές

χονδρικά
χονδρικών
χονδρικά
χονδρικά

γραφειοκρατία η: η εκτέλεση διοικητικής εργασίας που ακολουθεί τους τύπους και
δεν δίνει σηµασία στην ουσία

Η γραφειοκρατία εµποδίζει τους πολίτες να κάνουν τις δουλειές τους γρήγορα.
η γραφειοκρατία
της γραφειοκρατίας
τη γραφειοκρατία
γραφειοκρατία

•

πράσινη κάρτα: έγγραφο που το κράτος δίνει στους µετανάστες και µε το οποίο
µπορούν να παραµείνουν και να εργαστούν στη χώρα

Τώρα που πήρα την πράσινη κάρτα θα µπορώ να ζω και να εργάζοµαι ελεύθερα,
χωρίς να έχω προβλήµατα µε τις αρχές.

•

ήθη τα: παραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής διαβίωσης

Κάθε έθνος έχει τα ήθη του.
το ήθος
του ήθους
το ήθος
ήθος
τα ήθη
των ηθών
τα ήθη
ήθη

•

έθιµο το: συνήθεια της κοινωνικής ζωής που διαµορφώθηκε από την παράδοση

Πρόκειται για αναβίωση ενός παλιού και ξεχασµένου εθίµου.
το έθιµο
του εθίµου
το έθιµο
έθιµο
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τα έθιµα
των εθίµων
τα έθιµα
έθιµα

•

διατυπώνοµαι: εκφράζοµαι µε ακρίβεια (διατυπώνοµαι, διατυπωνόµουν,
διατυπώθηκα, θα διατυπώνοµαι, θα διατυπωθώ, έχω διατυπωθεί, είχα
διατυπωθεί, θα έχω διατυπωθεί)

Στο ιατρικό συνέδριο διατυπώθηκε µια καινούρια θεωρία για τις καρδιοπάθειες.

•

προσέγγιση η: πλησίασµα

Η προσέγγιση των παιδιών πρέπει να γίνεται µε προσοχή.
η προσέγγιση
της προσέγγισης
την προσέγγιση
προσέγγιση
οι προσεγγίσεις
των προσεγγίσεων
τις προσεγγίσεις
προσεγγίσεις

•

αφοµοίωση η: συγχώνευση σε ένα σύνολο

Η απώλεια των εθνικών χαρακτηριστικών µιας µειονότητας είναι αποτέλεσµα της
αφοµοίωσης.
η αφοµοίωση
της αφοµοίωσης (αφοµοιώσεως)
την αφοµοίωση
αφοµοίωση
οι αφοµοιώσεις
των αφοµοιώσεων
τις αφοµοιώσεις
αφοµοιώσεις

•

ενσωµάτωση η: η ένωση σε ένα σώµα

Η ενσωµάτωση των ξένων σε µια καινούργια κοινωνία έχει θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις.
η ενσωµάτωση
της ενσωµάτωσης (ενσωµατώσεως)
την ενσωµάτωση
ενσωµάτωση
οι ενσωµατώσεις
των ενσωµατώσεων
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τις ενσωµατώσεις
ενσωµατώσεις

•

αντιρατσιστικός,-ή-ό: ο εναντίον του ρατσισµού

Συχνά γίνονται αντιρατσιστικές διαδηλώσεις.

•

αντιρατσιστικός
αντιρατσιστικού
αντιρατσιστικό
αντιρατσιστικέ

αντιρατσιστική
αντιρατσιστικής
αντιρατσιστική
αντιρατσιστική

αντιρατσιστικό
αντιρατσιστικού
αντιρατσιστικό
αντιρατσιστικό

αντιρατσιστικοί
αντιρατσιστικών
αντιρατσιστικούς
αντιρατσιστικοί

αντιρατσιστικές
αντιρατσιστικών
αντιρατσιστικές
αντιρατσιστικές

αντιρατσιστικά
αντιρατσιστικών
αντιρατσιστικά
αντιρατσιστικά

διαπολιτισµικός,-ή-ό: που εξετάζει και αξιοποιεί στοιχεία πολιτισµού εθνών και
ατόµων

Η διαπολιτισµική εκπαίδευση λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ατόµου.

•

διαπολιτισµικός
διαπολιτισµικού
διαπολιτισµικό
διαπολιτισµικέ

διαπολιτισµική
διαπολιτισµικής
διαπολιτισµική
διαπολιτισµική

διαπολιτισµικό
διαπολιτισµικού
διαπολιτισµικό
διαπολιτισµικό

διαπολιτισµικοί
διαπολιτισµικών
διαπολιτισµικούς
διαπολιτισµικοί

διαπολιτισµικές
διαπολιτισµικών
διαπολιτισµικές
διαπολιτισµικές

διαπολιτισµικά
διαπολιτισµικών
διαπολιτισµικά
διαπολιτισµικά

ρευστός,-ή-ό: ο χωρίς σταθερό σχήµα και όγκο, που µπορεί να ρέει

Η ρευστή πολιτική εµποδίζει την πρόοδο µιας χώρας.

•

ρευστός
ρευστού
ρευστό
ρευστέ

ρευστή
ρευστής
ρευστή
ρευστή

ρευστό
ρευστού
ρευστό
ρευστό

ρευστοί
ρευστών
ρευστούς
ρευστοί

ρευστές
ρευστών
ρευστές
ρευστές

ρευστά
ρευστών
ρευστά
ρευστά

ισοπεδωτικός,-ή-ό: που τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο, που γκρεµίζει

Η πολιτική της αφοµοίωσης είναι ισοπεδωτική για τους ανθρώπους.
ισοπεδωτικός

ισοπεδωτική

ισοπεδωτικό
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ισοπεδωτικού
ισοπεδωτικό
ισοπεδωτικέ

ισοπεδωτικής
ισοπεδωτική
ισοπεδωτική

ισοπεδωτικού
ισοπεδωτικό
ισοπεδωτικό

ισοπεδωτικοί
ισοπεδωτικών
ισοπεδωτικούς
ισοπεδωτικοί

ισοπεδωτικές
ισοπεδωτικών
ισοπεδωτικές
ισοπεδωτικές

ισοπεδωτικά
ισοπεδωτικών
ισοπεδωτικά
ισοπεδωτικά

εναρµονίζοµαι: προσαρµόζοµαι, ταιριάζω µε κάποιον ή κάτι (εναρµονίζοµαι,
εναρµονιζόµουν, εναρµονίστηκα, θα εναρµονίζοµαι, θα εναρµονιστώ, έχω
εναρµονιστεί, είχα εναρµονιστεί, θα έχω εναρµονιστεί)

Οι νόµοι µας είναι απαραίτητο να εναρµονιστούν µε εκείνους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

•

µονοπολιτισµικός,-ή-ό: που αναφέρεται στον πολιτισµό µόνο ενός έθνους ή
οµάδας

Την άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι µονοπολιτισµική αντικατέστησε
εκείνη που βασίζεται στην πολυπολιτισµικότητα.

•

µονοπολιτισµικός
µονοπολιτισµικού
µονοπολιτισµικό
µονοπολιτισµικέ

µονοπολιτισµική
µονοπολιτισµικής
µονοπολιτισµική
µονοπολιτισµική

µονοπολιτισµικό
µονοπολιτισµικού
µονοπολιτισµικό
µονοπολιτισµικό

µονοπολιτισµικοί
µονοπολιτισµικών
µονοπολιτισµικούς
µονοπολιτισµικοί

µονοπολιτισµικές
µονοπολιτισµικών
µονοπολιτισµικές
µονοπολιτισµικές

µονοπολιτισµικά
µονοπολιτισµικών
µονοπολιτισµικά
µονοπολιτισµικά

απόρροια η: επακόλουθο, αποτέλεσµα

Τα προβλήµατά µου είναι απόρροια των σφαλµάτων µου.
η απόρροια
της απόρροιας
την απόρροια
απόρροια

•

προκατάληψη η: γνώµη διαµορφωµένη από πριν από επηρεασµό και χωρίς
µελέτη του θέµατος

Οι προκαταλήψεις εµποδίζουν την πρόοδο.
η προκατάληψη
της προκατάληψης (προκαταλήψεως)
την προκατάληψη
προκατάληψη
οι προκαταλήψεις
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των προκαταλήψεων
τις προκαταλήψεις
προκαταλήψεις

•

επικριτής ο: αυτός που επικρίνει, που ψέγει, που κατηγορεί

Η Κυβέρνηση έχει πολλούς υποστηρικτές αλλά και επικριτές.
ο επικριτής
του επικριτή
τον επικριτή
επικριτή
οι επικριτές
των επικριτών
τους επικριτές
επικριτές

•

ελλιπής,-ής-ές: ατελής, ελαττωµατικός

∆εν τέλειωσε το σχολείο και έχει ελλιπή µόρφωση.

•

ελλιπής
ελλιπούς
ελλιπή
ελλιπή

ελλιπής
ελλιπούς
ελλιπή
ελλιπή

ελλιπές
ελλιπούς
ελλιπές
ελλιπές

ελλιπείς
ελλιπών
ελλιπείς
ελλιπείς

ελλιπείς
ελλιπών
ελλιπείς
ελλιπείς

ελλιπή
ελλιπών
ελλιπή
ελλιπή

στεγανός,-ή,-ό: που δεν µπορεί να τον διαπεράσει τίποτα/ που χωρίζει απόλυτα
δύο τµήµατα

Οι τροµοκρατικές οµάδες είναι στεγανές για αυτό και υπάρχει δυσκολία να
εξαρθρωθούν.

•

στεγανός
στεγανού
στεγανό
στεγανέ

στεγανή
στεγανής
στεγανή
στεγανή

στεγανό
στεγανού
στεγανό
στεγανό

στεγανοί
στεγανών
στεγανούς
στεγανοί

στεγανές
στεγανών
στεγανές
στεγανές

στεγανά
στεγανών
στεγανά
στεγανά

οµοιογενής,-ής-ές: που ανήκει στο ίδιο είδος, οµοιόµορφος

Ένα έθνος είναι µια οµοιογενής οµάδα.
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οµοιογενής
οµοιογενούς
οµοιογενή
οµοιογενή

οµοιογενής
οµοιογενούς
οµοιογενή
οµοιογενή

οµοιογενές
οµοιογενούς
οµοιογενές
οµοιογενές

οµοιογενείς
οµοιογενών
οµοιογενείς
οµοιογενείς

οµοιογενείς
οµοιογενών
οµοιογενείς
οµοιογενείς

οµοιογενή
οµοιογενών
οµοιογενή
οµοιογενή

θεµελιώδης,-ης-ες: βασικός, πρωταρχικής σηµασίας

Το Σύνταγµα είναι ο θεµελιώδης νόµος του Κράτους.

•

θεµελιώδης
θεµελιώδους
θεµελιώδη
θεµελιώδη

θεµελιώδης
θεµελιώδους
θεµελιώδη
θεµελιώδη

θεµελιώδες
θεµελιώδους
θεµελιώδες
θεµελιώδες

θεµελιώδεις
θεµελιωδών
θεµελιώδεις
θεµελιώδεις

θεµελιώδεις
θεµελιωδών
θεµελιώδεις
θεµελιώδεις

θεµελιώδη
θεµελιωδών
θεµελιώδη
θεµελιώδη

τζιβαέρι το: πολύτιµη πέτρα, κόσµηµα, θησαυρός

Για το γάµο της είχε πάρει πολλά δώρα: ρούχα, κρύσταλλα, τζιβαέρια.
τζιβαέρι
___
τζιβαέρι
τζιβαέρι
τζιβαέρια
___
τζιβαέρια
τζιβαέρια

•

ταπεινά: σεµνά

Μιλάει ήρεµα και ταπεινά.

•

θέληµα το: θέληση, επιθυµία

Ας γίνει το θέληµά σου.
το θέληµα
του θελήµατος
το θέληµα
θέληµα
τα θελήµατα
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των θεληµάτων
τα θελήµατα
θελήµατα

•

πανάθεµα: στο ανάθεµα, στην κατάρα

Πανάθεµά τον, µου έκανε µεγάλο κακό!
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης
1.
-

Άκουσε και συµπλήρωσε.
……………………….. τον Κώστα τελευταία; Μου φαίνεται λίγο ……………………….. .
Όχι, καθόλου δεν τον ……………………….. ούτε ……………………….. τίποτα για
αυτόν.
Ίσως ……………………….. για ταξίδι, αφού …………… …………… επανειληµµένως ότι
το επιθυµούσε πολύ.

2. Βάλε √ στους συντελεσµένους χρόνους.
έφυγε

απέβαλαν

έχουν εισαγάγει

έτρωγες

έχουµε τρέξει

φανήκαµε

έχω ψάξει

τραβήξατε

έχετε πει

έφερα

έχετε χαλάσει

θα έχουµε καταστραφεί

θα πληρώσουν

θα έχουν πληρωθεί

θα είχα δει

έχεις βρει

µιλούσαν

έχουν παντρευτεί

θα δηλώσουν

θα έχουν φάει

3. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.

………………………
έχεις ασχοληθεί
………………………
έχουµε ασχοληθεί
έχετε ασχοληθεί
………………………

είχα πεταχτεί
………………………
είχε πεταχτεί
………………………
είχατε πεταχτεί
………………………

θα έχω ξεχαστεί
………………………
………………………
θα έχουµε ξεχαστεί
………………………
………………………
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