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ΡΗΓΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
(Έξω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρηγίου)
Αναστασία:
Παύλος:

Αναστασία:

Παύλος:

Αναστασία:
Παύλος:
Αναστασία:
Παύλος:

Καταπληκτικό το κτήριο του µουσείου! Τόσο ωραίο, που δε
συγκρίνεται µε κανένα από όσα έχω επισκεφθεί τον τελευταίο καιρό.
Και το δικό µας Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα µια χαρά είναι. Με
την ευκαιρία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 ανακαινίστηκε µε
ταχύ ρυθµό έτσι, που µοιάζει µε καινούργιο. Βάφτηκε σε πολύ απαλά
χρώµατα, ενώ τα εκθέµατα συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν
στις αίθουσες.
Κοίτα τι λέει η ταµπέλα: Σήµερα Κυριακή το µουσείο είναι ανοιχτό
µόνο το πρωί και, δυστυχώς, η πινακοθήκη και ο δεύτερος όροφος
είναι κλειστά.
∆εν πειράζει, Αναστασία. Βλέπεις τους τεράστιους µακριούς
διαδρόµους του; Είναι τόσο αχανές το µουσείο, ώστε έτσι κι αλλιώς
θα χρειαστούµε ώρες για να το γυρίσουµε.
Εντάξει. Ας δούµε το ισόγειο και τον πρώτο όροφο.
Να µην ξεχάσουµε το υπόγειο, όπου εκτίθενται τα χάλκινα αγάλµατα
του Ριάτσε.
Είναι τόσο σηµαντικά;
Σηµαντικότατα! Πρόκειται για ελληνικά έργα του 5ου αιώνα π.Χ., που
απεικονίζουν δύο δίµετρους πολεµιστές, µε λίγο τραχιά όψη.
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Βρέθηκαν σε µια βαθιά θάλασσα, ανοιχτά στην περιοχή Ριάτσε της
Καλαβρίας από ένα δύτη, το καλοκαίρι του 1972.
Σύµφωνοι. Αλλά να µας µείνει χρόνος και για το τµήµα προϊστορίας
στο ισόγειο. Εκεί εκτίθενται αντικείµενα τόσο παλιά, που χάνονται
στα βάθη της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής.
Όλα θα τα προλάβουµε, µην ανησυχείς! Και το ισόγειο και τον πρώτο
όροφο, όπου στο νοµισµατικό τµήµα εκτίθεται µια ωραιότατη συλλογή
ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων.

Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

ανακαινίστηκε: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου αορίστου,
µεσοπαθητικής φωνής (ανακαινίζοµαι)

•

συντηρήθηκαν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου
αορίστου, µεσοπαθητικής φωνής (συντηρούµαι)

•

επανατοποθετήθηκαν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, οριστικής έγκλισης,
χρόνου αορίστου, µεσοπαθητικής φωνής (επανατοποθετούµαι)

•

πινακοθήκη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(η πινακοθήκη)

•

απεικονίζουν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου
ενεστώτα, ενεργητικής φωνής (απεικονίζω)

•

τραχιά: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (τραχύς,
-ιά,-ύ)

Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 γιορτάστηκαν στην Αθήνα.
2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας έπρεπε να ανακαινιστεί, γιατί ήταν έτοιµο
να γκρεµιστεί.
3. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρηγίου είναι ανοιχτό κάθε µέρα πρωί και απόγευµα.
4. Οι δύο φίλοι πρόκειται να επισκεφθούν όλους τους χώρους του µουσείου.
5. Από τα πιο φηµισµένα εκθέµατα του µουσείου είναι τα χάλκινα αγάλµατα του
Ριάτσε.
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Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1. Αναγκάστηκε να …………………………… το διαµέρισµά του γιατί είχε παλιώσει και
υποστεί πολλές φθορές.
α. τροποποιήσει
β. ανακαινίσει
γ. εξωραΐσει
2.

Τα τρόφιµα …………………………… µε κατάψυξη, µε αφυδάτωση
κονσερβοποίηση.
α. συντηρούνται
β. αποκαθίστανται
γ. αλλοιώνονται

ή

µε

3.

…………………………… είναι ο ειδικός χώρος, όπου συγκεντρώνονται και εκτίθενται
µόνιµα ζωγραφικοί πίνακες.
α. Λαογραφικό Μουσείο
β. Πινακοθήκη
γ. Εθνογραφικό Μουσείο

4.

Μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις η κυβέρνηση οφείλει να ……………………………
στην πολιτική της στάση.
α. επανεκτιµηθεί
β. επανορθωθεί
γ. Επανατοποθετηθεί

5.

Του µίλησε απότοµα και µε …………………………… γλώσσα.
α. βραχνή
β. κοπιαστική
γ. τραχιά
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Κείµενο 2
Ο θρύλος της Φάτα Μοργκάνα
Μια φορά κι έναν καιρό, ένας βάρβαρος
τραχύς και λίγο θρασύς βασιλιάς από το
Βορρά έφτασε µε το στρατό του στο Ρήγιο.
Μπροστά του, απλωνόταν η Σικελία µε τα
απέραντα πλούτη της. Ενθουσιάστηκε τόσο
από την εικόνα που ξεδιπλωνόταν µπροστά
του, ώστε άρχισε αµέσως να καταστρώνει
σχέδια, για να την κατακτήσει. Τότε,
εµφανίστηκε µπροστά του µια κοπέλα µε
αδρά χαρακτηριστικά και σαγηνευτική
οµορφιά. Σε λίγο τα βουνά, οι άνθρωποι, τα
λιµάνια της Σικελίας βρέθηκαν σε τόσο
κοντινή απόσταση από τα µάτια του, που ο
βασιλιάς νόµισε ότι σχεδόν µπορούσε να τα
αγγίξει.
Γητεµένος από το υπέροχο θέαµα και
µαγεµένος από την οµορφιά της κοπέλας
µπήκε στα νερά µαζί µε το άλογό του, αλλά
όσο προχωρούσε µε ταχύ βηµατισµό,
εκείνη βυθιζόταν στη θάλασσα και µαζί της
το νησί, µέχρι που χάθηκαν εντελώς από τα
µάτια του. Μαζί τους βυθίστηκε κι εκείνος.
Σύµφωνα µε όσα λένε οι γερόντισσες της
σηµερινής Ρέτζιο Καλάµπρια, µια µάγισσα, η
Φάτα Μοργκάνα, µε την ξαφνική, ελαφριά
και απόκοσµη εµφάνισή της, προκαλεί τον
αντικατοπτρισµό που συχνά παρατηρείται
στις ακτές του πορθµού και κάποτε, σε
µακρινούς καιρούς, κόστισε τη ζωή στον
βάρβαρο βασιλιά.

Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

να καταστρώνει: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, υποτακτικής έγκλισης, χρόνου
ενεστώτα, ενεργητικής φωνής (καταστρώνω)

•

αδρά: επίθετο, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(αδρός, -ή, -ό)

•

σαγηνευτική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(σαγηνευτικός, -ή, -ό)

•

γητεµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
µεσοπαθητικού παρακειµένου του ρήµατος γητεύοµαι (γητεµένος, -η, -ο)
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•

αντικατοπτρισµό: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης
αιτιατικής (ο αντικατοπτρισµός)

•

πορθµού: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (ο
πορθµός)

Επεξεργασία κειµένου 2
Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.

Ο τόπος άφιξης του βασιλιά ήταν η Σικελία µε τα απέραντα πλούτη της.
Η κοπέλα µάγεψε τον βασιλιά και τον έκανε να έχει παραισθήσεις.
Η Φάτα Μοργκάνα στην πραγµατικότητα ήθελε το κακό του βασιλιά.
Σύµφωνα µε τις γερόντισσες της περιοχής, από µια οπτική απάτη καθρεφτίζεται
στα νερά η Σικελία σε πολύ κοντινή απόσταση.
5. Σύµφωνα µε το κείµενο, ο βασιλιάς θα επέστρεφε στη χώρα του, όσο κι αν του
άρεσε η γη της Σικελίας και της Καλαβρίας.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης στον σωστό τύπο.
(αδρός, σαγηνευτικός, κατάστρωση, αντικατοπτρισµός, πορθµός)
1.
2.
3.
4.

Μου ζήτησαν να περιγράψω σε ………………… γραµµές το περιστατικό.
Ο ………………… του Ευρίπου χωρίζει την Εύβοια από τη Στερεά Ελλάδα.
Με κοίταξε µε το ………………… του χαµόγελο, αλλά δε µίλησε.
Ο ………………… είναι ένα φαινόµενο, που εξηγείται µε βάση κάποιους φυσικούς
νόµους.
5. Συνεργάστηκαν στην ………………… του σχεδίου επίθεσης.
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Η νότια Ιταλία και η Σικελία
αποτελούν γνωστά πεδία αποικιακής
δραστηριότητας
του
αρχαίου
ελληνισµού. Μάρτυρες αυτής της
δραστηριότητας, που συντελέστηκε
τον 7ο, 6ο αλλά και 5ο αι. π.Χ., είναι οι
ναοί, τα θέατρα, τα τείχη και κάθε
είδους µνηµεία και αντικείµενα τέχνης
που βρέθηκαν στις περιοχές αυτές.
Οι
αρχαίες
ελληνικές
αποικίες
διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους όχι
µόνο στο πεδίο της τέχνης, αλλά και
της φιλοσοφίας και της επιστήµης.
Μεταξύ των λαών που πέρασαν και
άφησαν
τα
ίχνη
τους
εκεί,
συγκαταλέγονται οι Καρχηδόνιοι, οι
Ρωµαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Άραβες, οι
Ισπανοί…
Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, οι πρώτοι
Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στη
Νότια Ιταλία ήρθαν από την Κρήτη
ήδη από τον 12ο αι. π.Χ.
Ειδικότερα το Ρήγιο ιδρύθηκε από Χαλκιδείς το 716 π.Χ. και συντέλεσε στην
ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Αποτέλεσε
διαµετακοµιστικό σταθµό του εµπορίου προς τη Νάπολη και την ευβοϊκή αποικία
Κύµη. Οι Έλληνες του Ρηγίου απειλήθηκαν τόσο από τους Σαρακηνούς πειρατές,
ώστε αποµονώθηκαν στα ορεινά, προκειµένου να προφυλαχτούν. Έτσι εξηγείται το
γεγονός ότι διατηρήθηκαν πολλά αρχαιοελληνικά στοιχεία ως τις µέρες µας στο
γλωσσικό ιδίωµα της περιοχής. Σήµερα, µπορεί κανείς να κατανοήσει σε
ικανοποιητικό βαθµό τα ιδιότυπα ελληνικά των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν
απερίφραστα τα παράπονα και την πικρία τους για την εγκατάλειψη και τον µαρασµό
των ελληνόφωνων χωριών της Καλαβρίας, καθώς και του γλωσσικού ιδιώµατος, των
ηθών και εθίµων, της λαογραφίας τους.

Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή λάθος;
1. Ίχνη της αποικιακής δραστηριότητας των αρχαίων Ελλήνων συναντάµε ως
σήµερα στην περιοχή της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας.
2. Τα ίχνη αυτά είναι κυρίως γραπτά µνηµεία.
3. Οι Κρήτες ακολούθησαν χρονικά τους Χαλκιδείς στον αποικισµό της Κάτω Ιταλίας.
4. Μέσω του Ρηγίου µεταφέρονταν προς την Κύµη και τη Νάπολη διάφορα εµπορικά
προϊόντα.
5. Οι Έλληνες του Ρηγίου επανειληµµένα απειλήθηκαν από τους Σαρακηνούς
πειρατές.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Άρθρο
Άρθρο λέγεται η µικρή κλιτή λέξη που µπαίνει εµπρός από τα ονόµατα.
Παράδειγµα: Η γη είναι στρογγυλή.
Αγόρασα ένα ωραίο βιβλίο.
Η γλώσσα µας έχει δύο άρθρα, το οριστικό και το αόριστο.

Το οριστικό άρθρο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική

ενικός
ο
του
το(ν)

αριθµός
η
το
της
του
τη(ν) το

πληθυντικός αριθµός
οι
οι
τα
των των των
τους τις
τα

1. Το οριστικό άρθρο το χρησιµοποιούµε όταν µιλάµε για ορισµένο πρόσωπο, ζώο ή
πράγµα.
Παράδειγµα: Ο ήλιος βασίλεψε.
∆ώσε µου το πράσινο βιβλίο.
Η µητέρα επέστρεψε νωρίς.
2. Ακόµα χρησιµοποιείται για σύνολα οµοειδών προσώπων ή πραγµάτων.
Παράδειγµα: Οι νέοι είναι τολµηροί.
Οι σκύλοι είναι ζώα πιστά.
3. Το οριστικό άρθρο, εκτός από ουσιαστικά, συνοδεύει και άλλα µέρη του λόγου, ή
και ολόκληρη πρόταση, και τα ουσιαστικοποιεί. Αυτά τότε αντιστοιχούν µε ονοµατικό
σύνολο κι έχουν την ίδια χρήση µε αυτό.
Παράδειγµα: Έχε υποµονή και θα µάθεις το πώς (τον τρόπο) και το γιατί (την αιτία).
Το ότι απέτυχες (η αποτυχία σου) δεν πρέπει να σε απογοητεύει.
Βαρέθηκα το πάρε-δώσε (τη δοσοληψία).
4. Το οριστικό άρθρο και οι προσωπικές αντωνυµίες έχουν κοινούς τύπους.
Μπορούµε όµως να τα ξεχωρίσουµε, γιατί το άρθρο µπαίνει πριν από ονόµατα, ενώ η
αντωνυµία πριν από ρήµατα.
Παράδειγµα: Τη γιαγιά τη γνώρισα από τη φωτογραφία.
(άρθρο)

(αντωνυµία)

(άρθρο)

Το άρθρο δεν έχει κλητική. Όταν το όνοµα βρίσκεται στην κλητική, το
χρησιµοποιούµε χωρίς άρθρο.
Παράδειγµα: Έλα, Μαρία.
Πού πας, οµορφόπαιδο;
Μερικές φορές, κυρίως στα ονόµατα προσώπων σε κλητική, βάζουµε το επιφώνηµα
ε.
Παράδειγµα: Ε, Γιώργο, έλα εδώ.
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Το αόριστο άρθρο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική

ένας
ενός
ένα(ν)

ενικός αριθµός
µία (µια)
µίας (µιας)
µία (µια)

ένα
ενός
ένα

1. Το αόριστο άρθρο το χρησιµοποιούµε για να δηλώσουµε κάτι αόριστο και όχι
γνωστό.
Παράδειγµα: Με περιµένει ένας φίλος µου (κάποιος, δεν τον ονοµάζω).
Είναι ένα ωραίο λουλούδι (κάποιο λουλούδι).
2. Επίσης, για να δηλώσουµε µε έµφαση ένα ουσιαστικό.
Παράδειγµα: Ένας επιστήµονας δεν το ξέρει αυτό, εγώ πώς να το ξέρω;
(ακόµη κι ο επιστήµονας που είναι ειδικός δεν το ξέρει…)

3. Το αόριστο άρθρο και το αριθµητικό ένας, µία, ένα έχουν κοινούς τύπους. Είναι
δυνατόν να το ξεχωρίσουµε γιατί το αριθµητικό χρησιµοποιείται σε αντίθεση µε το
δύο ή περισσότερα. Στο αόριστο άρθρο λείπει αυτή η αντίθεση:
Τότε µπήκε µέσα ένα παιδί που κρατούσε µε ένα χέρι ένα τεράστιο δέµα.

(άρθρο)

(αριθµητικό)

(άρθρο)

Το αόριστο άρθρο δεν έχει πληθυντικό, γι’ αυτό µπροστά από ονόµατα πληθυντικού
αριθµού δεν βάζουµε άρθρο ή χρησιµοποιούµε αόριστη αντωνυµία πληθυντικού
αριθµού.
Παράδειγµα: Είδα παιδιά να παίζουν στο πάρκο.
Με περίµεναν εκεί κάποιοι φίλοι µου.

Παράλειψη του άρθρου
Κάποτε το άρθρο, οριστικό και αόριστο, µπορεί να παραλείπεται και αυτό να
συµβαίνει για λόγους έκφρασης.
Παραδείγµατα:
Έχεις την υποχρέωση να τον βοηθήσεις.
Αλλά και:
Έχεις υποχρέωση να τον βοηθήσεις.
Πήγαν και τον βρήκαν σε µια βαθιά σπηλιά.
Αλλά και:
Πήγαν και τον βρήκαν σε βαθιά σπηλιά.
Επίσης, το άρθρο παραλείπεται σε προτάσεις που έχουν άρνηση.
Παράδειγµα: ∆εν κουνιόταν φύλλο στην πλατεία.
Ή όταν δηλώνεται µέρος από µια ποσότητα.
Παράδειγµα: Παίρνω νερό και πλένοµαι.
Ή σε παροιµίες.
Παράδειγµα: Σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει.
Ή σε διάφορες περιφράσεις.
Παράδειγµα: Μην κάνετε θόρυβο (µην θορυβείτε).
Έχει σκοπό να φύγει (σκοπεύει).
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Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ και -ύς, -εία, -ύ

επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ
ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ο
βαθ-ύς
(του βαθ-ιού)
το βαθ-ύ
βαθ-ύ

η βαθ-ιά
της βαθ-ιάς
τη βαθ-ιά
- βαθ-ιά

το βαθ-ύ
(του βαθ-ιού)
το βαθ-ύ
βαθ-ύ

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
βαθ-ιοί
των βαθ-ιών
τους βαθ-ιούς
βαθ-ιοί

οι βαθ-ιές
των βαθ-ιών
τις βαθ-ιές
βαθ-ιές

τα βαθ-ιά
των βαθ-ιών
τα βαθ-ιά
βαθ-ιά

Όµοια κλίνονται: βαρύς, ελαφρύς, µακρύς, παχύς, πλατύς, τραχύς, φαρδύς.

επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ
ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ο ταχ-ύς
του ταχ-έος
τον ταχ-ύ
ταχ-ύ

η ταχ-εία
της ταχ-είας
την ταχ-εία
ταχ-εία

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

πληθυντικός αριθµός
οι
ταχ-είς
οι ταχ-είες
των ταχ-έων
των ταχ-ειών
τους ταχ-είς
τις ταχ-είες
ταχ-είς
ταχ-είες

το
του
το
-

ταχ-ύ
ταχ-έος
ταχ-ύ
ταχ-ύ

τα ταχ-έα
των ταχ-έων
τα ταχ-έα
ταχ-έα

Όµοια κλίνονται: ευθύς και ευρύς.

Για τα επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ το -υ- της κατάληξης των αρσενικών και των ουδετέρων
διατηρείται µόνο στην ονοµαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού αριθµού. Στις
άλλες περιπτώσεις γράφεται -ι-.
Παράδειγµα: ο παχύς – τον παχύ – παχύ
το παχύ – το παχύ – παχύ
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Αποτελεσµατικές προτάσεις
Αποτελεσµατικές ή συµπερασµατικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις, που
εισάγονται µε τους αποτελεσµατικούς συνδέσµους ώστε, που, µε το σύνδεσµο να ή
µε εκφράσεις που χρησιµοποιούνται ως αποτελεσµατικοί σύνδεσµοι, ώστε να, που
να, για να κλπ. και φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσµα του περιεχοµένου της
πρότασης που προσδιορίζεται.
Συχνά στην πρόταση που προσδιορίζεται υπάρχει η δεικτική αντωνυµία τέτοιος ή
τόσος ή το επίρρηµα τόσο ή έτσι ή άλλη ισοδύναµη έκφραση.
Οι δευτερεύουσες συµπερασµατικές που εισάγονται µε τους συνδέσµους «ώστε» και
«που» έχουν άρνηση δεν, ενώ όσες εισάγονται µε εκφράσεις που έχουν «να» (ώστε
να, που να κλπ.) έχουν άρνηση µη(ν).
Οι αποτελεσµατικές προτάσεις που εισάγονται:
α) µε τους συνδέσµους «ώστε» και «που» εκφέρονται µε οριστική οποιουδήποτε
χρόνου, όταν δηλώνουν αποτέλεσµα πραγµατικό (παρ. α, β, γ) ή µε οριστική
δυνητική ή πιθανολογική, όταν δηλώνουν αποτέλεσµα που είναι δυνατό ή
πιθανό (παρ. δ, ε).
β) µε το «να» ή µε «ώστε να», «που να» κλπ. εκφέρονται µε υποτακτική και
δηλώνουν αποτέλεσµα που είναι πιθανό ή δυνατό (παρ. στ, ζ, η) ή κάποτε και
πραγµατικό γεγονός (παρ. θ).
Παραδείγµατα:
α. Μιλά τόσο σιγά, ώστε δεν ακούγεται καθόλου.
β. Είναι τέτοιος άνθρωπος, που τον αγαπούν όλοι.
γ. Το αστείο ήταν τόσο άνοστο, ώστε δεν γέλασε κανείς.
δ. Είναι τόσο σκληρός, ώστε τίποτε δεν θα τον συγκινούσε.
ε. Έχει τόσα χρόνια να µε δει, που δεν θα µε θυµάται.
στ. ∆εν είναι ανόητος, να τα πει όλα.
ζ. Σε κορόιδεψα τόσες φορές, ώστε να µη µε πιστεύεις.
η. Κανείς δεν είναι τόσο δυνατός, για να µπορεί τα πάντα.
θ. Κουράστηκε τόσο χτες, ώστε να µην έρθει σήµερα στην ώρα του.

Ως αποτελεσµατικός χρησιµοποιείται κάποτε και ο σύνδεσµος «και».
Σε αυτή την περίπτωση το ρήµα της προηγούµενης πρότασης είναι συχνά το «κάνω».
Παράδειγµα: Μ’ έκαµε κι έγινα µ’ όλο τον κόσµο κακός. (ώστε έγινα…)
Ο σύνδεσµος «ώστε» χρησιµοποιείται και ως παρατακτικός σύνδεσµος, στην αρχή
µιας περιόδου ή µιας ηµιπεριόδου, και εισάγει τότε κύρια πρόταση:
Παράδειγµα: Ξαναµιλήσατε µετά από τρεις µήνες; Ώστε συµφιλιωθήκατε;
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2. Ασκήσεις
1. Συµπλήρωσε τα κενά των παροιµιών µε το κατάλληλο άρθρο, οριστικό ή
αόριστο, όπου είναι απαραίτητο.
1.
2.
3.
4.
5.

........ µήλο κάτω απ’ ........ µηλιά θα πέσει.
........ άνθρωπος αγράµµατος, ........ ξύλο απελέκητο.
Έβαλαν ........ λύκο να φυλάει ........ πρόβατα.
........ κούκος δεν φέρνει ........ άνοιξη.
........ παπούτσι από ........ τόπο σου κι ας είναι ........ µπαλωµένο.

2. Συµπλήρωσε το κείµενο µε τα κατάλληλα άρθρα, όπου είναι απαραίτητο.
ταξιδέψτε µαζί µας στην κάτω Ιταλία - Σικελία - ελληνόφωνα χωριά
10 ηµέρες / 9 νύχτες
1η ηµέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΠΛΟΙΟ
........ αναχώρηση από ........ γραφεία µας
για Πάτρα µε ........ ενδιάµεση στάση.
........ άµεση επιβίβαση στο πλοίο και
........
αναχώρηση
για
Μπάρι.
∆ιανυκτέρευση εν πλω. Σε ........
ελεύθερο χρόνο σας µπορείτε να
διασκεδάσετε σε ........ χώρους αναψυχής
........ πλοίου ή να κάνετε ........ αγορές
σας σε ........ καταστήµατα ........ πλοίου.

3. Συµπλήρωσε το κείµενο µε τα κατάλληλα άρθρα, όπου είναι απαραίτητο.

2η ηµέρα: ΜΠΑΡΙ – ΤΑΡΑΝΤΑΣ – ΡΗΓΙΟ (ΜΕΣΣΗΝΗ)
........ πρωϊνή άφιξη σε ........ Μπάρι και ........ µετάβαση σε ........ Τάραντα. ........
επίσκεψη σε ........ αρχαιολογικό µουσείο του Τάραντα και ........ περιήγηση σε ........
Μαρίνα Πίκολα, το όµορφο ιστορικό κέντρο, τη Λουνγκοµάρε, ........ αραγωνικό
κάστρο κ.ά. ........ άφιξη σε ........ Ρήγιο, όπου δειπνούµε και διανυκτερεύουµε σε
........ κεντρικό ξενοδοχείο.
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4. Συµπλήρωσε το κείµενο µε τα κατάλληλα άρθρα.

3η ηµέρα: ΡΗΓΙΟ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΤΥΝ∆ΑΡΙ∆Α – ΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΑΛΕΡΜΟ
Μετά ........ πρωινό περνούµε ........ θρυλικά στενά ........ Σκύλλας και
επισκεπτόµαστε ........ Μεσσήνη. Συνεχίζοντας επισκεπτόµαστε ........ γραφική αρχαία
Τυνδαρίδα. ........ αναχώρηση για ........ µεσαιωνική Κεφαλού, όπου βλέπουµε ........
ναό ........ Ρογήρου ........ Νορµανδού, ........ βυζαντινά του ψηφιδωτά, ........
µεσαιωνικά πλυντήρια και ........ γραφική Πιάτσα Ντουόµο. ......... χρόνος ελεύθερος,
........ συγκέντρωση και ........ µετάβαση σε ........ Παλέρµο, όπου δειπνούµε και
διανυκτερεύουµε.

5. Συµπλήρωσε τα κενά µε τον σωστό τύπο των παρακάτω επιθέτων.
ελαφρύς

βαθύς

τραχύς

ταχύς

πλατύς

1. Οι πόλεις της Σικελίας συχνά δεν έχουν ………………………… δρόµους.
2. Ο πρόεδρος δεν παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση, γιατί είχε µια …………………………
γρίπη.
3. Το πρόσωπο της καθηγήτριας είχε µια ………………………… έκφραση.
4. Από την κούραση, ………………………… ρυτίδες χάραζαν το πρόσωπό της.
5. Η υγεία του παρουσίασε ξαφνικά ………………………… βελτίωση.

6. Ένωσε τις προτάσεις µε τον συµπερασµατικό σύνδεσµο ώστε.
1. Μέθυσε. Ήπιε τόσο πολύ.
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Έτρεχε µε τόση ταχύτητα. ∆εν είδε το εµπόδιο.
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Επέστρεψαν πολλές φορές. Τους άρεσε τόσο πολύ το Ρήγιο.
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Μπορεί να γίνει καθηγητής. Αυτός ο µαθητής προχώρησε τόσο πολύ.
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Μιλάει τόσο καλά ελληνικά. Θα γίνει µεταφράστρια.
…………………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά µε τον σωστό τύπο των επιθέτων και λύσε το σταυρόλεξο.
1. Ασκήθηκε ………………… κριτική στην εθνική οµάδα µετά το παγκόσµιο
πρωτάθληµα. (δριµύς)
2. Στο εργοστάσιο, όπου δουλεύουν οι γονείς µου, παράγονται αντιβιοτικά
………………… φάσµατος. (ευρύς)
3. Είναι καλύτερα να τρώει κανείς πολλά και ………………… γεύµατα. (ελαφρύς)
4. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνησή µας προσπάθησε να αντιµετωπίσει τα
………………… οικονοµικά προβλήµατα. (οξύς)
5. Η οικογένειά τους µετανάστευσε νοτιότερα, γιατί τα παιδιά τους υπέφεραν εδώ
από τους ………………… χειµώνες. (δριµύς)
1.

2.

1.

3.

2.

2. Κρεµάλα
1. Λέγεται ο ειδικός χώρος, όπου συγκεντρώνονται και εκτίθενται µόνιµα ζωγραφικοί
πίνακες.
2. Η επιστήµη που µελετά τον λαϊκό πολιτισµό.
3. Είναι τα έντονα και ευδιάκριτα χαρακτηριστικά.
α. Π _ _ _ _ _ _ _ _ _
β. Λ _ _ _ _ _ _ _ _
γ. Α _ _ _
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Παζλ

1. Στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου εκτίθενται
α. χάλκινα αγάλµατα.
β. παλαιολιθικά αντικείµενα.
γ. νεολιθικά αντικείµενα.
2. Το Ρήγιο ιδρύθηκε από
α. Κρητικούς.
β. Καρχηδόνιους.
γ. Χαλκιδείς.
3. Η Φάτα Μοργκάνα ήταν µια
α. γερόντισσα από την περιοχή Ρέτζιο Καλάµπρια.
β. µια τραχιά και κάπως κακότροπη γυναίκα.
γ. όµορφη κοπέλα µε αδρά χαρακτηριστικά.
4. Οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν στη Νότια Ιταλία ήρθαν από
α. τη Μίλητο.
β. την Κρήτη.
γ. την Εύβοια.
5. Το Ρήγιο ήταν εµπορικός σταθµός προς
α. τη Ρώµη.
β. τη Σικελία.
γ. τη Νάπολη.

4.

Λαγός και Χελώνα

Σχηµάτισε την αιτιατική των παρακάτω επιθέτων.
τραχύς
δασύς
αδροί
ελαφριά
ταχύ

5.

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

ευθεία
παχιές
βραχύ
ευθύς
βαθιές

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

Γραφοµηχανή

ανακαινίστηκε, συντηρήθηκαν, εξωραΐζω,
αλλοιώνονται, γητεµένος, σαγηνευτικός,
παραισθήσεις, ιδίωµα, ίχνη, επανειληµµένα, δριµεία,
βυθίστηκε, κτήριο, ταχύς, τροποποίησε, εξελίξεις,
επανορθωθεί, αντικατοπτρισµός, κονσερβοποίηση,
απεικονίζω
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Ποίηµα

Άκουσε και συµπλήρωσε.
Θα µεταλάβω µε νερό θαλασσινό
στάλα τη στάλα
συναγµένο απ’ το κορµί σου
σε τάσι αρχαίο, µπακιρένιο αλγερινό,
που κοινωνούσαν πειρατές
πριν πολεµήσουν.

Στίχοι: Νίκος Καββαδίας
Μουσική: Μαρίζα Κωχ
Ερµηνεύτρια: Μαρίζα Κωχ

Πούθ’ έρχεσαι; Απ’ τη Βαβυλώνα.
Πού πας; Στο µάτι του κυκλώνα.
Ποιαν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα.
Πώς τη λένε; Φάτα Μοργκάνα.
Πανί δερµάτινο, αλειµµένο µε κερί,
οσµή από κέδρο,
από λιβάνι, από βερνίκι,
όπως µυρίζει αµπάρι σε παλιό σκαρί
χτισµένο τότε στον Ευφράτη
στη Φοινίκη.
Πούθ’ έρχεσαι; Απ’ τη Βαβυλώνα.
Πού πας; Στο µάτι του κυκλώνα.
Ποιαν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα.
Πώς τη λένε; Φάτα Μοργκάνα.
Σκουριά πυρόχρωµη στις µίνες του Σινά.
Οι κάβες της Γερακινής και το Στρατόνι.
Το επίχρισµα.
Η άγια σκουριά που µας γεννά,
Μας τρέφει, τρέφεται από µας,
και µας σκοτώνει.
Πούθ’ έρχεσαι; Απ’ τη Βαβυλώνα.
Πού πας; Στο µάτι του κυκλώνα.
Ποιαν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα.
Πώς τη λένε; Φάτα Μοργκάνα.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

ανακαινίζοµαι: παίρνω νέα µορφή (ενώ είχα παλιώσει) µε παρεµβάσεις,
βελτιώσεις, επιδιορθώσεις (ανακαινίζοµαι, ανακαινιζόµουν, ανακαινίστηκα, θα
ανακαινίζοµαι, θα ανακαινιστώ, έχω ανακαινιστεί, είχα ανακαινιστεί, θα έχω
ανακαινιστεί)

Το παλιό δηµαρχείο ανακαινίστηκε µε έξοδα του δήµου και τώρα είναι ένα από τα
πιο όµορφα κτήρια της πόλης.

•

συντηρούµαι: παραµένω στην αρχική µου µορφή, δεν αφήνοµαι να φθαρώ, να
αλλοιωθώ ή να χαλάσω (συντηρούµαι, συντηρούµουν, συντηρήθηκα, θα
συντηρούµαι, θα συντηρηθώ, έχω συντηρηθεί, είχα συντηρηθεί, θα έχω
συντηρηθεί)

Το γλυκό αυτό συντηρείται µόνο στο ψυγείο.

•

επανατοποθετούµαι: ξαναπαίρνω µια θέση στον χώρο (επανατοποθετούµαι,
επανατοποθετούµουν, επανατοποθετήθηκα, θα επανατοποθετούµαι, θα
επανατοποθετηθώ, έχω επανατοποθετηθεί, είχα επανατοποθετηθεί, θα έχω
επανατοποθετηθεί)

Τα βιβλία δεν πρέπει να επανατοποθετούνται στα ράφια από εσάς αλλά από το
ειδικό προσωπικό της βιβλιοθήκης.

•

πινακοθήκη η: κτήριο που λειτουργεί ως µόνιµος χώρος έκθεσης ζωγραφικών
πινάκων

Στην Εθνική Πινακοθήκη µπορείτε να δείτε µια νέα συλλογή από έργα
ιµπρεσιονιστών ζωγράφων.
η πινακοθήκη
της πινακοθήκης
την πινακοθήκη
- πινακοθήκη

•

οι πινακοθήκες
των πινακοθηκών
τις πινακοθήκες
- πινακοθήκες

απεικονίζω: αναπαριστώ κάτι, το αποδίδω µε εικόνα (απεικονίζω, απεικόνιζα,
απεικόνισα, θα απεικονίζω, θα απεικονίσω, έχω απεικονίσει, είχα απεικονίσει, θα
έχω απεικονίσει)

Το εξώφυλλο του βιβλίου απεικόνιζε µια αφρικανική µάσκα.

•

τραχύς, -ιά, -ύ: ανώµαλος, µη λείος, άγριος στην αφή

Τα χέρια τους ήταν τραχιά από τις δουλειές πάνω στη βάρκα.
τραχύς
τραχιού/-ύ
τραχύ
τραχύ

τραχιά
τραχιάς
τραχιά
τραχιά

τραχύ
τραχιού/-ύ
τραχύ
τραχύ
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τραχιών
τραχιούς
τραχιοί

•

•
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τραχιές
τραχιών
τραχιές
τραχιές

τραχιά
τραχιών
τραχιά
τραχιά

λαογραφικός, -ή, -ό: αυτός που σχετίζεται µε ή αφορά τη λαογραφία

∆εν υπάρχει εδώ κοντά κανένα λαογραφικό µουσείο;
λαογραφικός
λαογραφικού
λαογραφικό
λαογραφικέ

λαογραφική
λαογραφικής
λαογραφική
λαογραφική

λαογραφικό
λαογραφικού
λαογραφικό
λαογραφικό

λαογραφικοί
λαογραφικών
λαογραφικούς
λαογραφικοί

λαογραφικές
λαογραφικών
λαογραφικές
λαογραφικές

λαογραφικά
λαογραφικών
λαογραφικά
λαογραφικά

εθνογραφικός, -ή, -ό: αυτός που σχετίζεται µε ή αφορά την εθνογραφία, δηλαδή
τον επιστηµονικό κλάδο που περιγράφει τον πολιτισµό διάφορων λαών

Οι εθνογραφικές περιγραφές των µεγάλων εξερευνητών συχνά δηµιούργησαν
λανθασµένες εντυπώσεις για τους άγνωστους αυτούς λαούς.

•

εθνογραφικός
εθνογραφικού
εθνογραφικό
εθνογραφικέ

εθνογραφική
εθνογραφικής
εθνογραφική
εθνογραφική

εθνογραφικό
εθνογραφικού
εθνογραφικό
εθνογραφικό

εθνογραφικοί
εθνογραφικών
εθνογραφικούς
εθνογραφικοί

εθνογραφικές
εθνογραφικών
εθνογραφικές
εθνογραφικές

εθνογραφικά
εθνογραφικών
εθνογραφικά
εθνογραφικά

καταστρώνω: ετοιµάζω κάτι µε επιµέλεια και προσοχή, ασχολούµαι µε τον
καταρτισµό σχεδίου (καταστρώνω, κατέστρωνα/ κατάστρωνα, κατέστρωσα/
κατάστρωσα, θα καταστρώνω, θα καταστρώσω, έχω καταστρώσει, είχα
καταστρώσει, θα έχω καταστρώσει)

Είχαν καταστρώσει το σατανικό τους σχέδιο µε κάθε λεπτοµέρεια και προέβλεπαν
σχεδόν τα πάντα.
•

αδρός, -ή, -ό: ιδιαιτέρως έντονος και ευδιάκριτος

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν αδρά, αλλά, µόλις χαµογελούσε,
λαµποκοπούσε ολόκληρος.
αδρός
αδρού
αδρό
αδρέ
αδροί
αδρών

αδρή
αδρής
αδρή
αδρή
αδρές
αδρών

αδρό
αδρού
αδρό
αδρό
αδρά
αδρών
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αδρές
αδρές

αδρά
αδρά

σαγηνευτικός, -ή, -ό: αυτός που είναι ικανός να γοητεύει, να σαγηνεύει, να
δελεάζει ή να παρασύρει

Συνδύαζε τη γλυκύτητα του προσώπου µε µια ακαταµάχητη, σαγηνευτική µατιά
στην οποία κανείς δεν µπορούσε να αντισταθεί.

•

σαγηνευτικός
σαγηνευτικού
σαγηνευτικό
σαγηνευτικέ

σαγηνευτική
σαγηνευτικής
σαγηνευτική
σαγηνευτική

σαγηνευτικό
σαγηνευτικού
σαγηνευτικό
σαγηνευτικό

σαγηνευτικοί
σαγηνευτικών
σαγηνευτικούς
σαγηνευτικοί

σαγηνευτικές
σαγηνευτικών
σαγηνευτικές
σαγηνευτικές

σαγηνευτικά
σαγηνευτικών
σαγηνευτικά
σαγηνευτικά

γητεµένος, -η, -ο: ο µαγεµένος, ο γοητευµένος, αυτός που έχει υποστεί µαγική
επίδραση

Ήταν τόσο γητεµένος από το θέαµα που δεν µπορούσε να αρθρώσει λέξη ώρες
µετά.

•

γητεµένος
γητεµένου
γητεµένο
γητεµένε

γητεµένη
γητεµένης
γητεµένη
γητεµένη

γητεµένο
γητεµένου
γητεµένο
γητεµένο

γητεµένοι
γητεµένων
γητεµένους
γητεµένοι

γητεµένες
γητεµένων
γητεµένες
γητεµένες

γητεµένα
γητεµένων
γητεµένα
γητεµένα

αντικατοπτρισµός ο: το φαινόµενο της οπτικής απάτης που παρατηρείται
συνήθως το καλοκαίρι πάνω από ερήµους ή ασφαλτοστρωµένους δρόµους και
οφείλεται στη διάθλαση του φωτός

∆εν ήταν αληθινό αυτό που είδες. Ένα όραµα ήταν, ένας αντικατοπτρισµός, σαν
όαση στην έρηµο.
ο αντικατοπτρισµός
του αντικατοπτρισµού
τον αντικατοπτρισµό
- αντικατοπτρισµέ

•

οι αντικατοπτρισµοί
των αντικατοπτρισµών
τους αντικατοπτρισµούς
- αντικατοπτρισµοί

πορθµός ο: στενή λωρίδα θάλασσας που χωρίζει δύο στεριές και ενώνει δύο
θάλασσες

Ο πορθµός του Ευρίπου είναι γνωστός επειδή κάθε έξι ώρες τα νερά του
αλλάζουν κατεύθυνση.
ο πορθµός

οι πορθµοί
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του πορθµού
τον πορθµό
- πορθµέ

•

των πορθµών
τους πορθµούς
- πορθµοί

παραίσθηση η: αισθητηριακή εµπειρία που δεν οφείλεται σε πραγµατικά
ερεθίσµατα, αλλά σε διάφορες σωµατικές ή πνευµατικές δυσλειτουργίες ή σε
αντίδραση σε τοξικές ουσίες

Ένα σύµπτωµα της ασθένειας είναι οι έντονες παραισθήσεις και το αίσθηµα
τρόµου.
η παραίσθηση
της παραίσθησης (παραισθήσεως)
την παραίσθηση
- παραίσθηση

•

οι παραισθήσεις
των παραισθήσεων
τις παραισθήσεις
- παραισθήσεις

συντελούµαι: πραγµατοποιούµαι, ολοκληρώνοµαι
(συντελούµαι, συντελούµουν, συντελέστηκα, θα συντελούµαι, θα συντελεστώ,
έχω συντελεστεί, είχα συντελεστεί, θα έχω συντελεστεί)

Τα πιο σπουδαία έργα συντελέστηκαν την τελευταία διετία.

•

διακρίνοµαι: υπερέχω, ξεχωρίζω από τους άλλους σε έναν συγκεκριµένο τοµέα ή
ως προς συγκεκριµένες ιδιότητες (διακρίνοµαι, διακρινόµουν, διακρίθηκα, θα
διακρίνοµαι, θα διακριθώ, έχω διακριθεί, είχα διακριθεί, θα έχω διακριθεί)

Πάνω από όλα διακρινόταν για την εξαιρετική ευγένεια που διέθετε.

•

επίδοση η: η πρόοδος και η επιτυχία σε ορισµένο τοµέα, η ένθερµη ενασχόληση
µε συγκεκριµένο αντικείµενο

Έχει πολύ καλή επίδοση στη ζωγραφική, τόσο που µπορούµε να µιλήσουµε για
αληθινό ταλέντο.
η επίδοση
της επίδοσης (επιδόσεως)
την επίδοση
- επίδοση

•

οι επιδόσεις
των επιδόσεων
τις επιδόσεις
- επιδόσεις

συγκαταλέγοµαι: περιλαµβάνοµαι, εντάσσοµαι σε ένα σύνολο
(συγκαταλέγοµαι, συγκαταλεγόµουν, συγκαταλέχθηκα, θα συγκαταλέγοµαι, θα
συγκαταλεχθώ, έχω συγκαταλεχθεί, είχα συγκαταλεχθεί, θα έχω συγκαταλεχθεί)

Αυτή η ποιήτρια συγκαταλέγεται ανάµεσα στις κορυφαίες του 20ου αιώνα.

•

διαµετακοµιστικός, -ή, -ό: αυτός που σχετίζεται µε τη διαµετακόµιση, δηλαδή µε
τη µεταφορά εµπορευµάτων µέσω τρίτης χώρας που αποτελεί συγκοινωνιακό
κόµβο

Το διαµετακοµιστικό εµπόριο αφορά την εισαγωγή εµπορευµάτων µε στόχο τη
µελλοντική τους προώθηση σε άλλες αγορές.
διαµετακοµιστικός

διαµετακοµιστική

διαµετακοµιστικό
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διαµετακοµιστικού
διαµετακοµιστικό
διαµετακοµιστικέ

διαµετακοµιστικής
διαµετακοµιστική
διαµετακοµιστική

διαµετακοµιστικού
διαµετακοµιστικό
διαµετακοµιστικό

διαµετακοµιστικοί
διαµετακοµιστικών
διαµετακοµιστικούς
διαµετακοµιστικοί

διαµετακοµιστικές
διαµετακοµιστικών
διαµετακοµιστικές
διαµετακοµιστικές

διαµετακοµιστικά
διαµετακοµιστικών
διαµετακοµιστικά
διαµετακοµιστικά

ιδίωµα το: η γεωγραφικά διαφοροποιηµένη χρήση της γλώσσας, η τοπική
διάλεκτος

Οι κάτοικοι αυτού του νησιού µιλούν ένα παράξενο ιδίωµα που δεν µοιάζει
καθόλου µε τα γειτονικά του.
το ιδίωµα
του ιδιώµατος
το ιδίωµα
- ιδίωµα

•

τα ιδιώµατα
των ιδιωµάτων
τα ιδιώµατα
- ιδιώµατα

ιδιότυπος, -η, -ο: αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, που ξεχωρίζει
λόγω των ιδιαίτερων γνωρισµάτων του

Έχει έναν ιδιότυπο τρόπο έκφρασης που τον ξεχωρίζει από όλους τους
συγγραφείς της γενιάς του.
ιδιότυπος
ιδιότυπου
ιδιότυπο
ιδιότυπε

ιδιότυπη
ιδιότυπης
ιδιότυπη
ιδιότυπη

ιδιότυπο
ιδιότυπου
ιδιότυπο
ιδιότυπο

ιδιότυποι
ιδιότυπων
ιδιότυπους
ιδιότυποι

ιδιότυπες
ιδιότυπων
ιδιότυπες
ιδιότυπες

ιδιότυπα
ιδιότυπων
ιδιότυπα
ιδιότυπα

•

απερίφραστα: χωρίς υπεκφυγές, χωρίς περιστροφές, άµεσα και κατηγορηµατικά

•

µαρασµός ο: η ύφεση, η παρακµή

Εξέφρασε απερίφραστα τον θυµό του για όσα έγιναν χθες.

Ο καθένας µπορούσε να δει τα σηµάδια του µαρασµού της πόλης: πανέµορφα
κτήρια, αλλά σχεδόν γκρεµισµένα, φαρδιοί δρόµοι, αλλά άδειοι από µαγαζιά,
άδειοι από ζωή.
ο µαρασµός
του µαρασµού
τον µαρασµό
- µαρασµέ
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ήθη τα: η ηθικότητα του ατόµου/ καθιερωµένα πρότυπα κοινωνικής
συµπεριφοράς που επικρατούν σε ένα σύνολο και αποτελούν µέρος της
πολιτισµικής ταυτότητας των µελών του

Τώρα είµαστε σε άλλους καιρούς, έχουµε άλλα ήθη!
το ήθος
του ήθους
το ήθος
- ήθος

•

τα ήθη
των ηθών
τα ήθη
- ήθη

έθιµο το: παγιωµένη συνήθεια µιας κοινωνικής οµάδας, η οποία διαµορφώθηκε
από µακρόχρονη παράδοση και επιβίωσε από γενιά σε γενιά

Στον τόπο αυτό υπάρχει ένα πανέµορφο χριστουγεννιάτικο έθιµο που
χρονολογείται από τον 17ο αιώνα.
το έθιµο
του εθίµου
το έθιµο
- έθιµο

•

τα έθιµα
των εθίµων
τα έθιµα
- έθιµα

λαογραφία η: η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης τον λαϊκό πολιτισµό
ενός έθνους σε όλες του τις µορφές (παραδόσεις, τραγούδια, κοινωνική
οργάνωση, τέχνη κλπ.)

Η αγροτική λαογραφία µελετά τον λαϊκό πολιτισµό της υπαίθρου και των
αγροτών.
η λαογραφία
της λαογραφίας
τη λαογραφία
- λαογραφία

•

ίχνος το: κάθε σηµάδι που µένει ή ένδειξη από κάτι που προηγήθηκε

Ο δολοφόνος εξαφάνισε κάθε ίχνος που θα µπορούσε να οδηγήσει την αστυνοµία
σε αυτόν.
το ίχνος
του ίχνους
το ίχνος
- ίχνος

•

τα ίχνη
των ιχνών
τα ίχνη
- ίχνη

επανειληµµένα: κατ’ επανάληψη, για κάτι που γίνεται πολλές φορές

Παρά τις επανειληµµένες συστάσεις µου συνέχισε να αδιαφορεί.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης
1. Επίλεξε το σωστό.
1. Μίλησέ του έτσι ……………… .
α. ώστε
β. ότι

γ. όµως

2. Του µίλησε µε τόση αγένεια, ……………… θύµωσε πολύ.
α. λοιπόν
β. πριν
γ. που
3. Της έκανε τόσα παζάρια, ……………… τελικά την έπεισε να του κατεβάσει λίγο την
τιµή.
α. ώστε
β. παρά
γ. είτε
4. Με κορόιδεψε τόσες φορές, ……………… δεν τον πιστεύω πια.
α. επειδή
β. ώστε
γ. όποτε
5. Σηκώνεται τόσο νωρίς ……………… δεν καταλαβαίνω πώς αντεπεξέρχεται στις
υποχρεώσεις του.
α. ότι
β. που
γ. όπου

2. Συµπλήρωσε τις προτάσεις µε το οριστικό άρθρο, αν αυτό είναι
απαραίτητο.
1.
2.
3.
4.
5.

Ο δάσκαλος έβγαλε ……………… λόγο.
∆ιάβασα ……………… βιβλίο που µου χάρισες.
∆ήλωσαν ……………… συµµετοχή σε ένα διαγωνισµό χορού.
Πληρώσαµε ……………… λογαριασµό και φύγαµε.
∆εν έχω µαζί µου ……………… βιβλιάριό µου.

3. Συµπλήρωσε τις προτάσεις µε τα επίθετα στον σωστό τύπο.
1. Το πρόβληµά του δεν ήταν ιδιαίτερα ………………………, γι’ αυτό του συνέστησε
µόνο να ξαπλώσει. (οξύς)
2. Το φάρµακο που του πρότεινε ήταν ……………………… κυκλοφορίας. (ευρύς)
3. ∆εν πρόσεξε, γλίστρησε και έπεσε (αυτή) ……………………… ………………………
κάτω. (φαρδύς, πλατύς)
4. Με την ……………………… δεν χρειάζεσαι πάνω από έξι ώρες. (ταχύς)
5. Ετοιµάζει τον καφέ µε ένα υπέροχο ……………………… καϊµάκι. (παχύς)
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