Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

Ενότητα 18

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
(Η Τατιάνα και ο Αλέξης είναι ζευγάρι. Πρόκειται να παντρευτούν και η Τατιάνα θέλει να
πάνε γαµήλιο ταξίδι στη Σταυρούπολη).
Αλέξης:

Τατιάνα:
Αλέξης:
Τατιάνα:

Αλέξης:

Τατιάνα:

Τατιάνα µου, δεν έχω καµία αντίρρηση να πάµε ταξίδι στη Ρωσία, αλλά…
στη Σταυρούπολη; Πώς µπορείς να επιλέγεις µια κουκίδα στον χάρτη; Η
Ρωσία είναι απέραντη. Επιµένοντας να επισκεφτούµε αυτή την πόλη στη
µέση του πουθενά, περιορίζεις τις ευκαιρίες να γνωρίσουµε τη χώρα.
Αγαπηµένε µου, φοβάµαι πως ξεχνάς ότι εγώ κατάγοµαι από αυτή την…
κουκίδα!
Ωχ, αυτό δεν µου πέρασε από το µυαλό! Αφού είναι έτσι, συµφωνώ να
πάµε και σε παρακαλώ να µου πεις όλα όσα ξέρεις γι’ αυτόν τον τόπο.
Γνωρίζω ελάχιστα πράγµατα. Η γιαγιά µου γεννήθηκε εκεί. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι έφυγε µικρό παιδί, καταλαβαίνεις ότι το µόνο που µπορούσε να
κάνει ήταν να µεταδώσει στη µητέρα και σε µένα νοσταλγία, αγάπη και την
επιθυµία του νόστου.
Εγώ έψαξα λίγο στο διαδίκτυο και έχω µερικές πληροφορίες. Η πόλη
βρίσκεται θρονιασµένη ανάµεσα σε δυο θάλασσες, την Αζοφική και την
Κασπία, ενώ κοντά της κυλάει ο κάτω Βόλγας. Την προστατεύει ο ίσκιος
ενός µυθικού βουνού, του Καυκάσου. Είναι περιτριγυρισµένη από πυκνά
δάση, κοιλάδες και απλόχωρες πεδιάδες, και γεµάτη πηγές και ποτάµια…
Κι εγώ έµαθα λίγα πράγµατα. Η περιοχή γύρω από την Σταυρούπολη ήταν
κατοικηµένη ήδη από τη νεολιθική εποχή. Η πόλη ιδρύθηκε το 1777, στο
σταυροδρόµι µεταξύ Ρωσίας και Καυκασίας. Έπαιξε µεγάλο ρόλο στην
ανάπτυξη του εµπορίου ανάµεσα στους Ρώσους, στους κατοίκους της
Μαύρης θάλασσας και στους πληθυσµούς των διάφορων γειτονικών
κρατών. Σαν παραµεθόρια πόλη απειλήθηκε και διεκδικήθηκε πολλές φορές
από την Τουρκία, το Αυτοκρατορικό Ιράν και άλλους λαούς. Και για σένα
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που είσαι λάτρης της λογοτεχνίας, να σου πω µόνο ότι εδώ έζησαν δυο
κορυφαίοι Ρώσοι λογοτέχνες: ο Πούσκιν και ο Τολστόι και επίσης…
Κλείνω εισιτήρια, φτιάχνε βαλίτσες. Φύγαµε!

Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

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

•

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

•

απέραντη: επίθετο,
(απέραντος, -η-ο)

•

επιµένοντας: µετοχή, χρόνου ενεστώτα, ενεργητικής φωνής (επιµένω)

•

περιορίζεις: ρήµα, β΄ προσώπου ενικού, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης οριστικής,
ενεργητικής φωνής (περιορίζω)

•

λαµβάνοντας: µετοχή, χρόνου ενεστώτα, ενεργητικής φωνής (λαµβάνω)

•

νόστου: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (ο νόστος)

•

διαδίκτυο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (το
διαδίκτυο)

•

θρονιασµένη: µετοχή, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
µεσοπαθητικού παρακειµένου, του ρήµατος θρονιάζοµαι (θρονιασµένος, -η,-ο)

•

περιτριγυρισµένη: µετοχή, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
µεσοπαθητικού παρακειµένου, του ρήµατος περιτριγυρίζοµαι (περιτριγυρισµένος,
-η,-ο)

•

κοιλάδες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (η
κοιλάδα)

•

απλόχωρες: επίθετο, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(απλόχωρος, -η-ο)

•

νεολιθική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (νεολιθικός,
-ή-ό)

•

παραµεθόρια: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(παραµεθόριος, -α-ο)

•

διεκδικήθηκε: ρήµα, γ΄ προσώπου ενικού, χρόνου αορίστου, έγκλισης οριστικής,
µεσοπαθητικής παθητικής φωνής (διεκδικούµαι)

•

λάτρης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (ο λάτρης)

γένους

θηλυκού,

ενικού

αριθµού,

πτώσης

ονοµαστικής
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Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Αλέξης δεν θέλει να πάνε γαµήλιο ταξίδι στη Ρωσία.
Η Τατιάνα κατάγεται από την περιοχή της Σταυρούπολης.
Η Σταυρούπολη είναι χτισµένη στη στέπα.
Παλιότερα ήταν πόλη του Ιράν.
Τελικά το ζευγάρι δεν θα επισκεφθεί τη Σταυρούπολη.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1. ∆εν έχω ………………… να κάνουµε έναν περίπατο.
α. αντίρρηση
β. αντιπρόταση
γ. αντίφαση
2. Είναι πολύ νέα η κόρη σου, αλλά δεν πρέπει να την ………………… τόσο.
α. περιχαρακώνεις
β. περιορίζεις
γ. περιβάλλεις
3. Όλοι οι ξενιτεµένοι ονειρεύονται την ηµέρα του ………………… .
α. νόστου
β. νωθρού
γ. επιθυµητού
4. Τώρα στις γιορτές, η γιαγιά θέλει να είναι ………………… από την οικογένεια.
α. περιτριγυρισµένη
β. περιορισµένη
γ. αναπαυµένη
5. Ο αδελφός µου είναι ………………… των Καλών Τεχνών.
α. έµπορος
β. αποδέκτης
γ. λάτρης

132

Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

Ενότητα 18

Κείµενο 2
Η Ρωσική Οµοσπονδία είναι η χώρα που ως κρατική οντότητα διαδέχθηκε τη Σοβιετική
Ένωση. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 πολλές χώρες αποσκίρτησαν από την ένωση
και σήµερα ο αποτελούν ανεξάρτητα κράτη. Παρά το γεγονός αυτό, η Ρωσία εξακολουθεί
να είναι µια αχανής χώρα, η οποία εκτείνεται σε δυο ηπείρους -την Ευρώπη και την Ασίακαι περιλαµβάνει στους κόλπους της πολλούς λαούς και εθνότητες.
Επιχειρώντας κανείς να περιγράψει αυτή τη µεγάλη χώρα, κινδυνεύει να παρασυρθεί, όχι
άδικα, σε υπερβολές και µεγαλοστοµίες. Μιλώντας για το φυσικό της πλούτο τι να
παραλείψει κανείς; Τα ποτάµια της, τις θάλασσες, τις λίµνες, τα δίχως αρχή και τέλος
δάση, τις θρυλικές στέπες, τις τούνδρες, τις πεδιάδες, τα βουνά; Ή µήπως όσα είναι
κρυµµένα στα έγκατα της γης: φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ουράνιο, µεταλλεύµατα; Η
βιοµηχανία της καταλαµβάνει ένα τεράστιο φάσµα που ξεκινάει από την
κλωστοϋφαντουργία και καταλήγει στη διαστηµική βιοµηχανία και την παραγωγή
πυρηνικής ενέργειας, ενώ τεράστια είναι η συµβολή της στην κατάκτηση του διαστήµατος.
Αν υπήρχε η δυνατότητα να συγκαλέσουµε µια σύναξη
των µεγάλων τέκνων της Ρωσίας που έζησαν και
έδρασαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, θα
ζούσαµε µια µοναδική εµπειρία: δοξασµένοι τσάροι
και πολιτικές προσωπικότητες,
εµπνευσµένοι
συνθέτες και µουσικοί, άρτιοι χορευτές, διαχρονικοί
συγγραφείς
και
ποιητές,
θρυλικοί
αθλητές,
διακεκριµένοι επιστήµονες.
Οι πόλεις της είναι κοσµήµατα αρχιτεκτονικής,
στολισµένες
µε
περίτεχνα
κτήρια,
που
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εποχές και ρεύµατα,
τα µουσεία της γεµάτα πολύτιµους θησαυρούς που
µαρτυρούν την εξέλιξη της τέχνης και του πολιτισµού.
∆ιαχρονικά, υπήρξε χώρα των αντιθέσεων. Από τη µια
η αριστοκρατία µε µυθικό πλούτο και δύναµη, από την
άλλη ο φτωχός λαός, οι µουζίκοι, οι νοµάδες, τα
πολεµικά φύλα. Συγκρούσεις, επαναστάσεις, πόλεµοι,
αλλά και σελίδες δόξας, µεγαλείου, δηµιουργίας
συνέθεσαν τη Ρωσία που σήµερα γνωρίζουµε.

Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

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

•

αποσκίρτησαν: ρήµα, γ΄ προσώπου πληθυντικού, χρόνου αορίστου, έγκλισης
οριστικής, ενεργητικής φωνής (αποσκιρτώ)

•

αχανής: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (αχανής,
-ής-ές)

•

εκτείνεται: ρήµα, γ΄ προσώπου ενικού, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης οριστικής,
µεσοπαθητικής φωνής (εκτείνοµαι)

•

επιχειρώντας: µετοχή, χρόνου ενεστώτα, ενεργητικής φωνής (επιχειρώ)
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•

µεγαλοστοµίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(η µεγαλοστοµία)

•

στέπες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (η
στέπα)

•

τούνδρες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (η
τούνδρα)

•

έγκατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (τα
έγκατα)

•

µεταλλεύµατα: ουσιαστικό, γένους
ονοµαστικής (το µετάλλευµα)

•

φάσµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (το φάσµα)

•

να συγκαλέσουµε: ρήµα, α΄ προσώπου πληθυντικού, χρόνου αορίστου, έγκλισης
υποτακτικής, ενεργητικής φωνής (συγκαλώ)

•

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

•

τσάροι: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (ο
τσάρος)

•

εµπνευσµένοι: µετοχή, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
µεσοπαθητικού παρακειµένου, του ρήµατος εµπνέοµαι (εµπνευσµένος, -η-ο)

•

άρτιοι: επίθετο, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(άρτιος, -α-ο)

•

διαχρονικοί: επίθετο, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(διαχρονικός, -ή-ό)

•

διακεκριµένοι: µετοχή, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
µεσοπαθητικού παρακειµένου, του ρήµατος διακρίνοµαι (διακεκριµένος, -η-ο)

•

ρεύµατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (το
ρεύµα)

•

µουζίκοι: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(ο µουζίκος)

ουδετέρου,

πληθυντικού αριθµού,

πτώσης

Επεξεργασία κειµένου 2
Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Η Ρωσία ήταν µέλος της Σοβιετικής Ένωσης.
Κατά τη δεκαετία του ’90 συντελέστηκε η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Η βιοµηχανία της περιορίζεται στην κλωστοϋφαντουργία και τη διαστηµική βιοµηχανία.
Η Ρωσία συµµετείχε στην εξερεύνηση του διαστήµατος.
Οι µουζίκοι ήταν µέλη της αριστοκρατίας.
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Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης στη σωστή σειρά και στον
σωστό τύπο.
(συγκαλώ, οντότητα, αχανής, εµπνευσµένος, εκτείνοµαι)
1.
2.
3.
4.
5.

Αν υπάρχουν εξωγήινοι, άραγε τι είδους ……………………………… είναι;
Η ιδέα σου δεν ήταν και τόσο ……………………………… .
Παλιότερα αυτή η χώρα ……………………………… από τον έναν ωκεανό στον άλλο.
Πρέπει να ……………………………… (εµείς) τώρα αµέσως µια σύσκεψη, κύριε Γεωργιάδη!
Καλλιεργούν ……………………………… και εύφορους κάµπους.
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Η Ρωσία είναι µια χώρα µε µεγάλη προσφορά στις
τέχνες και τα γράµµατα. Ιδιαίτερα καλλιεργήθηκε η
λογοτεχνία, η οποία µας έχει κληροδοτήσει αθάνατα
αριστουργήµατα. Πάµπολλα έργα και οι δηµιουργοί
τους ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας και
ανέθρεψαν γενιές ανθρώπων σε όλο τον κόσµο.
Ποιητές, διηγηµατογράφοι, µυθιστοριογράφοι και
θεατρικοί συγγραφείς απέδωσαν µε την πένα τους
την πολύπλευρη και πολυκύµαντη ιστορία της
Ρωσίας. Η ρωσική λογοτεχνία, ακολουθώντας την
εξέλιξη της παγκόσµιας λογοτεχνίας, ανέπτυξε όλες
τις ροπές και τις τάσεις, ξεκινώντας από την
ηθογραφία και την πιστή απεικόνιση (τον ρεαλισµό,
µε άλλα λόγια) και καταλήγοντας στον φουτουρισµό,
τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό και τη λογοτεχνία της
αντίστασης και της διαµαρτυρίας στο καθεστώς.
Όποιο ρεύµα, ωστόσο, και αν ακολούθησε,
στηρίχθηκε πάντα στις ιδιαιτερότητες της ρωσικής
κοινωνίας,
στις
κοινωνικές
αντιθέσεις
και
συγκρούσεις, αλλά και στα στοιχεία που άντλησε
από την απεραντοσύνη της ίδιας της χώρας.
Ένας ειδικός θα µας έκανε πολύπλοκες αναλύσεις και θα µας παρέδιδε µια ολοκληρωµένη
πραγµατεία. Άλλωστε, ολόκληροι τόµοι έχουν γραφτεί σχετικά. Για τον απλό αναγνώστη,
όµως, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ µεγάλη σηµασία. Παίρνοντας στα χέρια του το
βιβλίο ενός Ρώσου συγγραφέα, θα αναζητήσει την οσµή ενός µαγικού κόσµου, τα ίχνη του
οποίου υπάρχουν ακόµα, όσο και αν η ζωή άλλαξε, όπως λένε κάποιοι. ∆ιάχυτος µέσα στα
κλασικά έργα είναι ο µυστικισµός, ο ηρωισµός, ο πατριωτισµός, ο εξαγνισµός, η
επανάσταση, η αντίσταση, η νοσταλγία, ο έρωτας. Αν ο Πούσκιν µάς ξεναγεί στον κόσµο
του ηρωισµού, ο Τολστόι µάς προϊδεάζει για το πώς θα µεταλλαχθεί αυτός ο κόσµος,
όταν επικρατήσει η κοινωνική δικαιοσύνη, και προφητεύει την επανάσταση.
Ο Ντοστογιέφσκι µάς οδηγεί στον κόσµο των φτωχών και
των πονεµένων µέσα από την πυρετική του έµπνευση, ενώ,
λίγο αργότερα, ο Μαγιακόφσκι θα γίνει ο πύρινος κήρυκας της
ανατροπής και της επανάστασης. Ο Σολτσενίτσιν θα
ανατρέψει αυτή την εικόνα, αφήνοντας µια γεύση πίκρας. Κι
ο Τσέχωφ θα περιγράψει µε τρόπο απαράµιλλο, τη ζωή ενός
κόσµου που πλήττει µέσα στην ευδαιµονία του.
Μια πλειάδα δηµιουργών µάς καλεί να σκύψουµε πάνω από
τις σελίδες που έγραψαν για µας και που εξακολουθούν να
µας µαγεύουν. Όπως είπε και ο Τσέχωφ, «στη Μόσχα,
αδελφές µου, στη Μόσχα». Στη Μόσχα και στην Αγία
Πετρούπολη και στη Σταυρούπολη και όπου αλλού µας
ταξιδέψετε …
Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή Λάθος;
1. Οι Ρώσοι λογοτέχνες κατάφεραν να γίνουν διεθνώς γνωστοί.
2. Η ρωσική λογοτεχνία είναι περιορισµένη θεµατικά.
3. Ο Τολστόι οραµατίστηκε την Επανάσταση.
4. Στο έργο του Μαγιακόφσκι κυριαρχεί η πλήξη.
5. Πολύ λίγοι Ρώσοι συγγραφείς διαβάζονται ακόµα στην εποχή µας.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Μετοχές
Μετοχές ενεργητικής φωνής (ενεστώτα)
Η ενεργητική µετοχή ενεστώτα σχηµατίζεται µε το επίθηµα -οντας στο µη συνοπτικό
θέµα για τα ρήµατα της πρώτης συζυγίας ή -ώντας για τα ρήµατα της δεύτερης συζυγίας.
Παράδειγµα:
γυρίζω – γυρίζοντας
µαγειρεύω – µαγειρεύοντας
παρακολουθώ – παρακολουθώντας
κερνώ – κερνώντας

Μετοχές παθητικής φωνής (παθητικού παρακειµένου)
Η µετοχή παθητικού παρακειµένου σχηµατίζεται µε την κατάληξη -µενος, -µενη, -µενο
στο παθητικό συνοπτικό θέµα και κλίνεται ως προς το γένος, τον αριθµό, την πτώση.
Μερικές από τις µετοχές έχουν ένα σύµφωνο το οποίο προηγείται στην κατάληξη.
θέµα σε
καλούµαι
σπάζοµαι
ακούγοµαι
ζαλίζοµαι
θέµα σε
πληρώνοµαι
αγαπιέµαι
φέροµαι
αναγγέλλοµαι

–
–
–
–

στ/σθ/νθ
καλέστηκα
σπάστηκα
ακούστηκα
ζαλίστηκα

–
–
–
–

θ /µετά από φωνήεν, λ, ρ/
πληρώθηκα
αγαπήθηκα
φέρθηκα
αναγγέλθηκα

θέµα σε
τραβιέµαι
–
εξελίσσοµαι –
αναµιγνύοµαι –
θέµα σε
εγκαταλείποµαι
καλύπτοµαι
ράβοµαι

χτ/χθ
τραβήχτηκα
εξελίχτηκα
αναµίχθηκα

–
–
–

→
→
→
→
→

→
→
→
→

-σµενος
καλεσµένος
σπασµένος
ακουσµένος
ζαλισµένος
→
→
→
→
→

-µενος
πληρωµένος
αγαπηµένος
φερµένος
αναγγελµένος

-γµενος
τραβηγµένος
εξελιγµένος
αναµιγµένος

φτ/φθ
εγκαταλείφτηκα
καλύφθηκα
ράφτηκα

→
→
→
→

-µµενος
εγκαταλειµµένος
καλυµµένος
ραµµένος

Μερικά ρήµατα τα οποία δεν έχουν παθητικούς τύπους σχηµατίζουν, παρ’ όλα αυτά,
σχηµατίζουν παθητική µετοχή.
αρρωσταίνω
γερνώ
διψώ
δυστυχώ
µεθώ
πεινώ

→
→
→
→
→
→

αρρωστηµένος
γερασµένος
διψασµένος
δυστυχισµένος
µεθυσµένος
πεινασµένος
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2. Ασκήσεις
1. Συµπλήρωσε τα κενά µε τnν κατάλληλη µετοχή ενεργητικής φωνής των
παρακάτω ρηµάτων. ∆ύο περισσεύουν.
(έχω τριγυρίζω ψάχνω χρησιµοποιώ µετακοµίζω υπακούω ετοιµάζω)
1. ..................................... στη Σταυρούπολη, δεν ξέραµε ακόµα πώς θα κυλούσε η
ζωή µας.
2. Μην ..................................... περισσότερο χρόνο εκείνο το πρωί, περάσαµε µόνο
δύο ώρες στο Μουσείο της Σταυρούπολης.
3. ..................................... στους δρόµους του κέντρου της Σταυρούπολης, συναντάς
πολλά εστιατόρια µε παραδοσιακή κουζίνα.
4. ..................................... τα µέσα µαζικής µεταφοράς στη Σταυρούπολη, µπορεί
κάποιος να γνωρίσει όλη την πόλη.
5. ....................................., βρίσκεις!

2. Συµπλήρωσε τα κενά µε τnν κατάλληλη µετοχή ενεργητικής φωνής των
παρακάτω ρηµάτων. ∆ύο περισσεύουν.
(σπαταλώ παρακαλώ εκτιµώ ακολουθώ ρωτώ κληρονοµώ εξυπηρετώ)
1. ..................................... πας στην Πόλη.
2. Πλούτισε ξαφνικά, ..................................... τεράστια περιουσία από έναν ξεχασµένο
µακρινό συγγενή.
3. Το έχει σύστηµα να ζει ..................................... τα χρήµατά του σε ανόητες
επιχειρήσεις.
4. ..................................... τόσο θερµά, µας έπεισε όλους να κάνουµε ό,τι µας ζητούσε.
5. ..................................... αυτόν τον δρόµο, θα φτάσετε σύντοµα στο Χάιντελµπεργκ.

3. Ξανάγραψε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας τη µετοχή της ενεργητικής
φωνής των ρηµάτων της παρένθεσης.

1. Το παιδί όλο κλαίει και κλαίει ως τα χαράµατα. (κλαίω)
Το παιδί περνάει τις νύχτες ..................................... ως τα χαράµατα.
2. Αφού ένιωθα άσχηµα, κάλεσα τον γιατρό. (νιώθω)
Μην ..................................... καλά, κάλεσα το γιατρό.
3. Αν περπατάµε τόσο αργά, δεν θα φτάσουµε ποτέ. (περπατώ)
..................................... τόσο αργά, δεν θα φτάσουµε ποτέ.
4. Αφού τον πρόσβαλες, αποκλείεται να µας βοηθήσει. (προσβάλλω)
Απέκλεισες την πιθανότητα να µας βοηθήσει, ..................................... τον.
5. Όταν φύγαµε από τη Σταυρούπολη, θυµηθήκαµε ότι δεν τον είχαµε ειδοποιήσει.
..................................... από τη Σταυρούπολη, θυµηθήκαµε ότι δεν τον είχαµε
ειδοποιήσει.
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4. Συµπλήρωσε τα κενά µε την κατάλληλη µετοχή παθητικού παρακειµένου των
παρακάτω ρηµάτων. ∆ύο περισσεύουν.
(υποστηρίζω πιάνω βελτιώνω εξελίσσω στενοχωρώ εγκαταλείπω κρύβω)
1. Η Στουτγάρδη βρίσκεται σε µια από τις πιο ..................................... περιοχές της
Ευρώπης.
2. Η απόφαση του υπουργού, ..................................... από όλα τα άλλα µέλη της
κυβέρνησης, έγινε δεκτή από τη Βουλή.
3. Με συγχωρείτε, είναι ..................................... αυτές οι θέσεις;
4. Οι στρατιώτες, ..................................... από τους συµµάχους που τους υποστήριζαν,
παραδόθηκαν στους εχθρούς.
5. Τι έχει ο Σταύρος; Φαίνεται πολύ ..................................... .

5. Συµπλήρωσε τα κενά µε την κατάλληλη µετοχή παθητικού παρακειµένου των
παρακάτω ρηµάτων. ∆ύο περισσεύουν.
(παίρνω λέω βγάζω τρώω καίω στέλνω πλένω)
1. Συνεχίζω και θα µιλήσω µε όσους άργησαν αργότερα, ώστε να µην επαναλάβουµε τα
ήδη ..................................... .
2. Ήταν πολύ αργά όταν έφτασαν πυροσβέστες. Όλα ήταν ..................................... .
3. Όταν έφτασε, όλα ήταν ..................................... και καθαρά.
4. Αυτό το γράµµα είναι ..................................... από χτες.
5. Το τυρί βρέθηκε στην παλιά ντουλάπα, ..................................... από τα ποντίκια.

6. Ξαναγράψε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας στον σωστό τύπο τη µετοχή του
παθητικού παρακειµένου των ρηµάτων που είναι στην παρένθεση.

1. Το ρεύµα θα κοπεί από τις επτά το πρωί. (κόβω)
Το ρεύµα θα είναι ..................................... από τις επτά το πρωί.
2. Έχουν συµπληρωθεί όλα τα κενά που υπάρχουν στις ασκήσεις. (συµπληρώνω)
Όλα τα κενά που υπάρχουν στις ασκήσεις είναι ..................................... .
3. Έχουν παντρευτεί εδώ και χρόνια. (παντρεύω)
Εδώ και χρόνια είναι ..................................... .
4. Η Αρζού προετοιµάστηκε τόσο καλά, που σίγουρα θα περάσει την εξέταση.
(προετοιµάζω)
Είναι τόσο καλά ....................................., που σίγουρα θα περάσει την εξέταση.
5. Μα πού κρυβόταν ο Γιάννης τόσο καιρό; (κρύβω)
Μα γιατί ήταν ..................................... ο Γιάννης τόσο καιρό;
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις µετοχές των παρακάτω ρηµάτων και λύσε το σταυρόλεξο.
(απολαµβάνω, εξοφλώ, σκαρφαλώνω, παρακολουθώ, ακούω)
1. Η µητέρα µου πήρε σύνταξη και τώρα περνάει τις µέρες της .....................................
τις αγαπηµένες της σειρές στην τηλεόραση.
2. Γνώρισε όλα τα βουνά της χώρας, ..................................... στις κορυφές τους κάθε
καλοκαίρι.
3. ..................................... τη φωνή στράφηκε και είδε τη φίλη της να τρέχει.
4. ..................................... το δάνειο στην αρχή του χρόνου, θα του κάνουν έκπτωση.
5. Στο
τέλος
µιας
κουραστικής
µέρας
προτιµώ
να
µένω
στο
σπίτι,
..................................... ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και διαβάζοντας ένα ενδιαφέρον
βιβλίο.
4

2

1
5

3

2. Κρεµάλα
1. Μένω ακλόνητος στη γνώµη µου.
2. Μικρή πεδιάδα ανάµεσα σε βουνά.
3. Λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό κίνηµα που εκφράζει µε µοντέρνα µέσα τον δυναµισµό της
σύγχρονης ζωής.
1. Ε _ _ _ _ _ _
2. Κ _ _ _ _ _ _
3. Φ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Παζλ

1. Η Τατιάνα θέλει να πάνε στη Σταυρούπολη,
α. για να επισκεφτούν τους συγγενείς της.
β. για γαµήλιο ταξίδι.
γ. για διακοπές.
2. Η Σταυρούπολη ιδρύθηκε στο σταυροδρόµι µεταξύ
α. Ρωσίας και Μαύρης Θάλασσας.
β. Ρωσίας και Τουρκίας.
γ. Ρωσίας και Καυκασίας.
3. Στη Σταυρούπολη έζησε
α. ο Τολστόι.
β. ο Τσέχωφ.
γ. ο Μαγιακόφσκι.
4. Κοντά στη Σταυρούπολη κυλάει
α. ο ∆νείπερος.
β. ο ∆νείστερος.
γ. ο Βόλγας.
5. Ο συγγραφέας ο οποίος µας ξεναγεί στον κόσµο του ηρωισµού, είναι
α. ο Πούσκιν.
β. Ο Τσέχωφ.
γ. Ο Ντοστογιέφσκι.

4.

Λαγός και Χελώνα

Βρες τη µετοχή (στο αρσενικό γένος).
συνεννοούµαι
µεθώ
περιχύνοµαι
ταράζοµαι
περιποιούµαι

5.

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

ολοκληρώνοµαι
πατιέµαι
πιέζοµαι
διεγείροµαι
καθιερώνοµαι

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

Γραφοµηχανή

αντίρρηση, περιτριγυρισµένη, παραµεθόρια,
περιχαρακώνεις, νωθρή, αχανής, επιχειρώντας,
σύναξη, διακεκριµένοι, ρεύµα, διαχρονικά,
διηγηµατογράφοι, µυθιστοριογράφοι, απεικόνιση,
ηθογραφία, µυστικισµός, εξαγνισµός,
µεταλλάσσοµαι, προϊδεάζει, απαράµιλλη
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Λογοτεχνικό κείµενο

Άκουσε το κείµενο και συµπλήρωσε τα κενά.
Έβρεχε,
η
θάλασσα
ήταν
καταπράσινη, ο αγέρας έπεσε. Την
τρίτη µέρα, ……………………………,
σαλπάραµε.
Περάσαµε
το
Βόσφορο,
τα
φουντωτά
……………………………
ολοένα αραίωναν, τα σπίτια
λιγόστευαν, αγρίευαν δεξά ζερβά
µας οι ακρογιαλιές της Ευρώπης
και της Ασίας. Μπήκαµε στη
Μαύρη Θάλασσα.
Μας
ανέβαζαν,
µας
κατέβαζαν…………………………… .
Η Ρούσα χλώµιασε, άρχισε να τραγουδάει, έκοβε το τραγούδι της, έκανε εµετό κι ύστερα
πάλι, σφουγγίζοντας τα σπαθωτά µαραµένα …………………………… µ’ ένα κόκκινο φαρδύ
µαντίλι, ξανάπιανε το τραγούδι. Έτσι περνούσαν οι µέρες κι οι νύχτες. Ωσότου πια,
σήµερα το πρωί, …………………………… µακριά, πέρα, στην άκρη του ορίζοντα, µιαν
ακαθόριστη, χαµηλή, σταχτοπράσινη ……………………………, τη Ρουσία.
Ν. Καζαντζάκη, Ταξιδεύοντας Ρουσία (1925-1930)
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

αντίρρηση η: αντίθετη γνώµη

Αν έχεις αντιρρήσεις για τον τρόπο που µεγαλώνω το παιδί να τις πεις τώρα.
η αντίρρηση
της αντίρρησης (αντιρρήσεως)
την αντίρρηση
αντίρρηση
οι αντιρρήσεις
των αντιρρήσεων
τις αντιρρήσεις
αντιρρήσεις

•

κουκίδα η: σηµάδι, τελεία

Ο υπολογιστής µου δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα. Μου εµφανίζει κουκίδες και παύλες.
η κουκίδα
της κουκίδας
την κουκίδα
κουκίδα
οι κουκίδες
των κουκίδων
τις κουκίδες
κουκίδες

•

•

απέραντος,-η-ο: χωρίς τέλος

Κοιτάζοντας τον απέραντο ουρανό νιώθουµε µικροί και ασήµαντοι.
ο απέραντος
του απέραντου
τον απέραντο
απέραντε

η απέραντη
της απέραντης
την απέραντη
απέραντη

το απέραντο
του απέραντου
το απέραντο
απέραντο

οι απέραντοι
των απέραντων
τους απέραντους
απέραντοι

οι απέραντες
των απέραντων
τις απέραντες
απέραντες

τα απέραντα
των απέραντων
τα απέραντα
απέραντα

επιµένω: µένω στη γνώµη µου, δείχνω επιµονή σε κάτι (επιµένω, επέµενα, επέµεινα,
θα επιµένω, θα επιµείνω, έχω επιµείνει, είχα επιµείνει, θα έχω επιµείνει)

∆εν θα επιµείνω άλλο, αλλά πιστεύω ότι δεν έχεις δίκιο.

•

περιορίζω: περικλείνω κάτι µέσα σε όρια, βάζω φραγµό (περιορίζω, περιόριζα,
περιόρισα, θα περιορίζω, θα περιορίσω, έχω περιορίσει, είχα περιορίσει, θα έχω
περιορίσει)
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Αν θέλεις να βρεις δουλειά, πρέπει να περιορίσεις τις απαιτήσεις σου.

•

λαµβάνω: παίρνω κάτι, δέχοµαι (λαµβάνω, ελάµβανα, έλαβα, θα λαµβάνω, θα λάβω,
έχω λάβει, είχα λάβει, θα έχω λάβει)

Θα λάβει µέρος σε αγώνες κολύµβησης.

•

νόστος ο: επιστροφή στην πατρίδα

Σαν τον µυθικό Οδυσσέα ονειρεύοµαι την ηµέρα του νόστου.
ο νόστος
του νόστου
τον νόστο
νόστε

•

διαδίκτυο το: η σύνδεση και επικοινωνία µεταξύ δικτυακών τόπων µέσω υπολογιστή

Ψάχνω πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη διατριβή µου.
το διαδίκτυο
του διαδικτύου
το διαδίκτυο
διαδίκτυο

•

•

θρονιασµένος,-η-ο: καθισµένος µε άνεση, µε µεγαλοπρέπεια

Ο διευθυντής µας είναι θρονιασµένος στην καρέκλα του και δίνει εντολές όλη µέρα!
ο θρονιασµένος
του θρονιασµένου
τον θρονιασµένο
θρονιασµένε

η θρονιασµένη
της θρονιασµένης
η θρονιασµένη
θρονιασµένη

το θρονιασµένο
του θρονιασµένου
το θρονιασµένο
θρονιασµένο

οι θρονιασµένοι
των θρονιασµένων
τους θρονιασµένους
θρονιασµένοι

οι θρονιασµένες
των θρονιασµένων
τις θρονιασµένες
θρονιασµένες

τα θρονιασµένα
των θρονιασµένων
τα θρονιασµένα
θρονιασµένα

περιτριγυρισµένος,-η-ο: περικυκλωµένος

Είναι ωραίος άντρας και βρίσκεται πάντα περιτριγυρισµένος από ενδιαφέρουσες
γυναίκες.
ο περιτριγυρισµένος
του περιτριγυρισµένου
τον περιτριγυρισµένο
περιτριγυρισµένε

η περιτριγυρισµένη
της περιτριγυρισµένης
την περιτριγυρισµένη
περιτριγυρισµένη

το περιτριγυρισµένο
του περιτριγυρισµένου
το περιτριγυρισµένο
περιτριγυρισµένο

οι περιτριγυρισµένοι
των περιτριγυρισµένων
τους περιτριγυρισµένους
περιτριγυρισµένοι

οι περιτριγυρισµένες
των περιτριγυρισµένων
τις περιτριγυρισµένες
περιτριγυρισµένες

τα περιτριγυρισµένα
των περιτριγυρισµένων
τα περιτριγυρισµένα
περιτριγυρισµένα
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κοιλάδα η: µικρή πεδιάδα ανάµεσα σε βουνά ή λόφους

Ο τόπος µας είναι ορεινός, αλλά γεµάτος µικρές κοιλάδες και οροπέδια.
η κοιλάδα
της κοιλάδας
την κοιλάδα
κοιλάδα
οι κοιλάδες
των κοιλάδων
τις κοιλάδες
κοιλάδες

•

•

απλόχωρος,-η-ο: ευρύχωρος

Το σπίτι µας είναι µικρό, αλλά έχουµε απλόχωρη αυλή.
ο απλόχωρος
του απλόχωρου
τον απλόχωρο
απλόχωρε

η απλόχωρη
της απλόχωρης
την απλόχωρη
απλόχωρη

το απλόχωρο
του απλόχωρου
τον απλόχωρο
απλόχωρο

οι απλόχωροι
των απλόχωρων
τους απλόχωρους
απλόχωροι

οι απλόχωρες
των απλόχωρων
τις απλόχωρες
απλόχωρες

τα απλόχωρα
των απλόχωρων
τα απλόχωρα
απλόχωρα

νεολιθικός,-ή-ό: ο αναφερόµενος στην εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να κατεργάζεται
τον λίθο (πέτρα)

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα νεολιθικό οικισµό στην περιοχή µας.

•

ο νεολιθικός
του νεολιθικού
τον νεολιθικό
νεολιθικέ

η νεολιθική
της νεολιθικής
τη νεολιθική
νεολιθική

το νεολιθικό
του νεολιθικού
το νεολιθικό
νεολιθικό

οι νεολιθικοί
των νεολιθικών
τους νεολιθικούς
νεολιθικοί

οι νεολιθικές
των νεολιθικών
τις νεολιθικές
νεολιθικές

τα νεολιθικά
των νεολιθικών
τα νεολιθικά
νεολιθικά

παραµεθόριος,-α-ο: που είναι κοντά στα σύνορα

Ο πρωθυπουργός θα κάνει περιοδεία σε παραµεθόριες περιοχές.
ο παραµεθόριος
του παραµεθόριου
τον παραµεθόριο
παραµεθόριε

η παραµεθόρια
της παραµεθόριας
την παραµεθόρια
παραµεθόρια

το παραµεθόριο
του παραµεθόριου
το παραµεθόριο
παραµεθόριο

οι παραµεθόριοι
των παραµεθόριων
τους παραµεθόριους

οι παραµεθόριες
των παραµεθόριων
τις παραµεθόριες

τα παραµεθόρια
των παραµεθόριων
τα παραµεθόρια
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παραµεθόριες

παραµεθόρια

διεκδικούµαι: αξιώνω δικαίωµα, αγωνίζοµαι για την απόκτηση ενός αγαθού
(διεκδικούµαι, διεκδικούµουν, διεκδικήθηκα, θα διεκδικούµαι, θα διεκδικηθώ, έχω
διεκδικηθεί, είχα διεκδικηθεί, θα έχω διεκδικηθεί)

Το ποσό που διεκδικήθηκε από την άλλη πλευρά ήταν τεράστιο.

•

λάτρης ο: αυτός που υπεραγαπά κάποιον ή κάτι

Όλοι οι φίλοι µου είναι λάτρεις του καλού φαγητού και του κρασιού.
ο λάτρης
του λάτρη
τον λάτρη
λάτρη
οι λάτρεις
(των λατρών)
τους λάτρεις
λάτρεις

•

περιχαρακώνω:
οχυρώνω,
προστατεύω
(περιχαρακώνω,
περιχαράκωνα,
περιχαράκωσα, θα περιχαρακώνω, θα περιχαρακώσω, έχω περιχαρακώσει, είχα
περιχαρακώσει, θα έχω περιχαρακώσει)

Έχει περιχαρακώσει τη ζωή της ώστε κανένας να µην µπορεί να της κάνει κακό.

•

•

νωθρός,-η-ό : οκνός, τεµπέλης

Είναι έξυπνος, αλλά η πρόοδός του δεν είναι ικανοποιητική γιατί είναι νωθρός.
ο νωθρός
του νωθρού
τον νωθρό
νωθρέ

η νωθρή
της νωθρής
τη νωθρή
νωθρή

το νωθρό
του νωθρού
το νωθρό
νωθρό

οι νωθροί
των νωθρών
τους νωθρούς
νωθρούς

οι νωθρές
των νωθρών
τις νωθρές
νωθρές

τα νωθρά
των νωθρών
τα νωθρά
νωθρά

οντότητα η: ύπαρξη, υπόσταση, προσωπικότητα

Σώµα και ψυχή αποτελούν µια ενιαία οντότητα.
η οντότητα
της οντότητας
την οντότητα
οντότητα
οι οντότητες
των οντοτήτων
τις οντότητες
οντότητες
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αποσκιρτώ: εγκαταλείπω µια πλευρά και προσχωρώ σε µια άλλη (αποσκιρτώ,
αποσκιρτούσα, αποσκίρτησα, θα αποσκιρτώ, θα αποσκιρτήσω, έχω αποσκιρτήσει, είχα
αποσκιρτήσει, θα έχω αποσκιρτήσει)

Το κόµµα µας θα είχε κερδίσει τις εκλογές αν δεν είχαν αποσκιρτήσει σηµαντικά
στελέχη µας.

•

•

αχανής,-ής-ές: απέραντος

Το δάσος του Αµαζονίου είναι αχανές.
ο αχανής
του αχανούς
τον αχανή
αχανή

η αχανής
της αχανούς
την αχανή
αχανή

το αχανές
του αχανούς
το αχανές
αχανές

οι αχανείς
των αχανών
τους αχανείς
αχανείς

οι αχανείς
των αχανών
τις αχανείς
αχανείς

τα αχανή
των αχανών
τα αχανή
αχανή

εκτείνοµαι: απλώνοµαι, έχω ή καταλαµβάνω µεγάλο χώρο (εκτείνοµαι, εκτεινόµουν,
εκτάθηκα, θα εκτείνοµαι, θα εκταθώ, έχω εκταθεί, είχα εκταθεί, θα έχω εκταθεί)

∆εντροστοιχίες από διάφορα δέντρα εκτείνονται σε όλο το µήκος του δρόµου.

•

επιχειρώ: προσπαθώ να πετύχω κάτι (επιχειρώ, επιχειρούσα, επιχείρησα, θα επιχειρώ,
θα επιχειρήσω, έχω επιχειρήσει, είχα επιχειρήσει, θα έχω επιχειρήσει)

Θα επιχειρήσω να τελειώσω σύντοµα το βιβλίο που γράφω.

•

µεγαλοστοµία η: το ποµπώδες ύφος του λόγου

Αυτός ο άνθρωπος είναι όλο µεγαλοστοµίες και υπερβολές.
η µεγαλοστοµία
της µεγαλοστοµίας
τη µεγαλοστοµία
µεγαλοστοµία
οι µεγαλοστοµίες
των µεγαλοστοµιών
τις µεγαλοστοµίες
µεγαλοστοµίες

•

στέπα η: αχανής έκταση µε ελάχιστη, θαµνώδη, βλάστηση

Οι λαοί των στεπών είναι κυρίως νοµαδικοί.
η στέπα
της στέπας
τη στέπα
στέπα
οι στέπες
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των στεπών
τις στέπες
στέπες

•

τούνδρα η: πεδιάδα των αρκτικών περιοχών, χωρίς νερό

Ονειρεύοµαι να επισκεφθώ κάποτε τις τούνδρες και τα δάση της Σιβηρίας.
η τούνδρα
της τούνδρας
την τούνδρα
τούνδρα
οι τούνδρες
-----τις τούνδρες
τούνδρες

•

έγκατα τα: τα κατάβαθα της γης

Ποιος ξέρει τι θησαυρούς κρύβουν τα έγκατα της γης;
τα έγκατα
των εγκάτων
τα έγκατα
έγκατα

•

µετάλλευµα το: κάθε ορυκτό που περιέχει µέταλλο

Το υπέδαφος της περιοχής είναι πλούσιο σε µεταλλεύµατα.
το µετάλλευµα
του µεταλλεύµατος
το µετάλλευµα
µετάλλευµα
τα µεταλλεύµατα
των µεταλλευµάτων
τα µεταλλεύµατα
µεταλλεύµατα

•

φάσµα το: η σειρά των χρωµάτων του ηλιακού φωτός, µια σειρά πραγµάτων

Στο βιβλίο του αναφέρεται σε όλο το φάσµα των πολιτικών συστηµάτων.
το φάσµα
του φάσµατος
το φάσµα
φάσµα
τα φάσµατα
των φασµάτων
τα φάσµατα
φάσµατα
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συγκαλώ: καλώ σε ορισµένο χώρο πολλά άτοµα για σύσκεψη (συγκαλώ, συγκαλούσα,
συγκάλεσα, θα συγκαλώ, θα συγκαλέσω, έχω συγκαλέσει, είχα συγκαλέσει, θα έχω
συγκαλέσει)

Χθες ο διευθυντής µας συγκάλεσε σύσκεψη στελεχών στην οποία συµµετείχα κι εγώ.

•

σύναξη η: συγκέντρωση

Λέω να οργανώσω µια σύναξη φίλων σε κανένα ταβερνάκι.
η σύναξη
της σύναξης
τη σύναξη
σύναξη
οι συνάξεις
των συνάξεων
τις συνάξεις
συνάξεις

•

τσάρος ο: ο Ρώσος αυτοκράτορας

Ο Πέτρος ο Μεγάλος ήταν ο τσάρος που έφερε τη Ρωσία σε επαφή µε τον Ευρωπαϊκό
πολιτισµό.
ο τσάρος
του τσάρου
τον τσάρο
τσάρε
οι τσάροι
των τσάρων
τους τσάρους
τσάροι

•

•

εµπνευσµένος,-η-ο: που διακατέχεται από έµπνευση

Για να γίνει κάποιος µεγάλος δηµιουργός πρέπει να είναι εµπνευσµένος.
ο εµπνευσµένος
του εµπνευσµένου
τον εµπνευσµένο
εµπνευσµένε

η εµπνευσµένη
της εµπνευσµένης
την εµπνευσµένη
εµπνευσµένη

το εµπνευσµένο
του εµπνευσµένου
το εµπνευσµένο
εµπνευσµένο

οι εµπνευσµένοι
των εµπνευσµένων
τους εµπνευσµένους
εµπνευσµένοι

οι εµπνευσµένες
των εµπνευσµένων
τις εµπνευσµένες
εµπνευσµένες

τα εµπνευσµένα
των εµπνευσµένων
τα εµπνευσµένα
εµπνευσµένα

άρτιος,-α-ο: τέλειος, που δεν του λείπει τίποτα

Σαν ζωγράφος µπορεί να µην είναι πολύ εµπνευσµένος, αλλά έχει άρτια τεχνική.
ο άρτιος
του άρτιου

η άρτια
της άρτιας

το άρτιο
του άρτιου
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τον άρτιο
άρτιε

την άρτια
άρτια

το άρτιο
άρτιο

οι άρτιοι
των άρτιων
τους άρτιους
άρτιοι

οι άρτιες
των άρτιων
τις άρτιες
άρτιες

τα άρτια
των άρτιων
τα άρτια
άρτια

διαχρονικός,-ή-ό: που υπάρχει µέσα στο χρόνο

Οι κλασικοί συνθέτες έγραψαν διαχρονική µουσική που την ακούµε πάντα µε
ευχαρίστηση.
ο διαχρονικός
του διαχρονικού
τον διαχρονικό
διαχρονικέ

η διαχρονική
της διαχρονικής
τη διαχρονική
διαχρονική

το διαχρονικό
του διαχρονικού
το διαχρονικό
διαχρονικό

οι διαχρονικοί
των διαχρονικών
τους διαχρονικούς
διαχρονικοί

οι διαχρονικές
των διαχρονικών
τις διαχρονικές
διαχρονικές

τα διαχρονικά
των διαχρονικών
τα διαχρονικά
διαχρονικά

διακεκριµένος,-η-ο: ξεχωριστός, σηµαντικός

Στο ιατρικό συµπόσιο συµµετέχουν διακεκριµένοι γιατροί.
ο διακεκριµένος
του διακεκριµένου
τον διακεκριµένο
διακεκριµένε

η διακεκριµένη
της διακεκριµένης
τη διακεκριµένη
διακεκριµένη

το διακεκριµένο
του διακεκριµένου
το διακεκριµένο
διακεκριµένο

οι διακεκριµένοι
των διακεκριµένων
τους διακεκριµένους
διακεκριµένοι

οι διακεκριµένες
των διακεκριµένων
τις διακεκριµένες
διακεκριµένες

τα διακεκριµένα
των διακεκριµένων
τα διακεκριµένα
διακεκριµένα

ρεύµα το: οµαδική τάση πολιτική, ιδεολογική, αισθητική κ.λπ.

Ένα από τα σηµαντικότερα ρεύµατα της τέχνης υπήρξε ο υπερρεαλισµός.
το ρεύµα
του ρεύµατος
το ρεύµα
ρεύµα
τα ρεύµατα
των ρευµάτων
τα ρεύµατα
ρεύµατα

•

µουζίκος: Ρώσος χωρικός της εποχής του τσαρισµού

Οι µουζίκοι έγραψαν τη δική τους σελίδα στην ιστορία του Ρωσικού έθνους.
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ο µουζίκος
του µουζίκου
τον µουζίκο
µουζίκε
οι µουζίκοι
των µουζίκων
τους µουζίκους
µουζίκοι

•

γράµµατα τα: η παιδεία, η φιλολογία, η λογοτεχνία

Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στα γράµµατα.
τα γράµµατα
των γραµµάτων
τα γράµµατα
γράµµατα

•

πάµπολλοι,-ες-α: αµέτρητοι, πάρα πολλοί

Η γιαγιά µου ήξερε πάµπολλες ιστορίες.
οι πάµπολλοι
των πάµπολλων
τους πάµπολλους
πάµπολλοι

•

οι πάµπολλες
των πάµπολλων
τις πάµπολλες
πάµπολλες

τα πάµπολλα
των πάµπολλων
τα πάµπολλα
πάµπολλα

διηγηµατογράφος: λογοτέχνης που γράφει διηγήµατα (µικρής έκτασης λογοτεχνικό
έργο)

Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες διηγηµατογράφους είναι ο Αλέξανδρος
Παπαδιαµάντης.
ο διηγηµατογράφος
του διηγηµατογράφου
τον διηγηµατογράφο
διηγηµατογράφε
οι διηγηµατογράφοι
των διηγηµατογράφων
τους διηγηµατογράφους
διηγηµατογράφοι

•

µυθιστοριογράφος:
(µυθιστορήµατα)

λογοτέχνης

που

γράφει

εκτεταµένα

λογοτεχνικά

έργα

Από όλους τους µυθιστοριογράφους ο αγαπηµένος µου είναι ο Ντοστογιέφσκι.
ο µυθιστοριογράφος
του µυθιστοριογράφου
τον µυθιστοριογράφου
µυθιστοριογράφε
οι µυθιστοριογράφοι
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των µυθιστοριογράφων
τους µυθιστοριογράφους
µυθιστοριογράφοι

•

•

πολυκύµαντος,-η-ο: τρικυµιώδης, περιπετειώδης

Έζησε µια ζωή πολυκύµαντη και τώρα θέλει να ηρεµήσει.
ο πολυκύµαντος
του πολυκύµαντου
τον πολυκύµαντο
πολυκύµαντε

η πολυκύµαντη
της πολυκύµαντης
την πολυκύµαντη
πολυκύµαντη

το πολυκύµαντο
του πολυκύµαντου
το πολυκύµαντο
πολυκύµαντο

οι πολυκύµαντοι
των πολυκύµαντων
τους πολυκύµαντους
πολυκύµαντοι

οι πολυκύµαντες
των πολυκύµαντων
τις πολυκύµαντες
πολυκύµαντες

τα πολυκύµαντα
των πολυκύµαντων
τα πολυκύµαντα
πολυκύµαντα

ηθογραφία: λογοτεχνικό έργο που αναπαριστά την καθηµερινή ζωή

Η ηθογραφία είναι ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο µε ενδιαφέρει πολύ.
η ηθογραφία
της ηθογραφίας
την ηθογραφία
ηθογραφία
οι ηθογραφίες
των ηθογραφιών
τις ηθογραφίες
ηθογραφίες

•

απεικόνιση: ακριβής αναπαράσταση ή περιγραφή

Πολλοί λένε ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι απεικόνιση της ζωής αλλά µια ελεύθερη
άποψη.
η απεικόνιση
της απεικόνισης (απεικονίσεως)
την απεικόνιση
απεικόνιση
οι απεικονίσεις
των απεικονίσεων
τις απεικονίσεις
απεικονίσεις

•

φουτουρισµός ο: κίνηµα καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό που εκφράζει µε µοντέρνα µέσα
τη σύγχρονη ζωή

Ο Μαγιακόφσκι είναι ένας από του σηµαντικότερους ποιητές του φουτουρισµού.
ο φουτουρισµός
του φουτουρισµού
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τον φουτουρισµό

•

πραγµατεία η: σύγγραµµα, µελέτη

Ο Ανδρέας είναι σπουδαίος επιστήµονας και οι πραγµατείες του δηµοσιεύονται σε
επιστηµονικά περιοδικά.
η πραγµατεία
της πραγµατείας
την πραγµατεία
πραγµατεία
οι πραγµατείες
των πραγµατειών
τις πραγµατείες
πραγµατείες

•

οσµή η: µυρωδιά

Μια δυσάρεστη οσµή είναι διάχυτη παντού.
η οσµή
της οσµής
την οσµή
οσµή
οι οσµές
των οσµών
τις οσµές
οσµές

•

µυστικισµός ο: η τάση προς το µυστηριώδες

Γιατί τόσος µυστικισµός; ∆εν είναι καλύτερα να γίνονται όλα στο φως της µέρας;
ο µυστικισµός
του µυστικισµού
τον µυστικισµό
µυστικισµέ
οι µυστικισµοί
των µυστικισµών
τους µυστικισµούς
µυστικισµοί

•

εξαγνισµός ο: καθαρισµός από ηθικό παράπτωµα ή αµαρτία

Θέλησε να εξαγνιστεί και στράφηκε στη θρησκεία.
ο εξαγνισµός
του εξαγνισµού
τον εξαγνισµό
εξαγνισµέ
οι εξαγνισµοί
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των εξαγνισµών
τους εξαγνισµούς
εξαγνισµοί

•

προϊδεάζω: προδιαθέτω κάποιον για κάτι που θα ακούσει (προϊδεάζω, προϊδέαζα,
προϊδέασα, θα προϊδεάζω, θα προϊδεάσω, έχω προϊδεάσει, είχα προϊδεάσει, θα έχω
προϊδεάσει)

Έπρεπε να µε προϊδεάσεις για τα κακά νέα και όχι να τα ακούσω απότοµα.

•

µεταλλάσσοµαι: υφίσταµαι αλλαγή, µεταβάλλοµαι (µεταλλάσσοµαι, µεταλλασσόµουν,
µεταλλάχθηκα, θα µεταλλάσσοµαι, θα µεταλλαχθώ, έχω µεταλλαχθεί, είχα
µεταλλαχθεί, θα έχω µεταλλαχθεί)

Πολλά από τα τρόφιµα που καταναλώνουµε σήµερα έχουν µεταλλαχθεί.

•

πύρινος ο: φλογερός

Έβαψε τα µαλλιά της µε ένα κατακόκκινο, πύρινο χρώµα.
ο πύρινος
του πύρινου
τον πύρινο
πύρινε
οι πύρινοι
των πύρινων
τους πύρινους
πύρινοι

•

•

απαράµιλλος,-η-ο : ασύγκριτος, άφθαστος

Στις διακοπές µας είδαµε τοπία απαράµιλλης οµορφιάς.
ο απαράµιλλος
του απαράµιλλου
τον απαράµιλλο
απαράµιλλε

η απαράµιλλη
της απαράµιλλης
την απαράµιλλη
απαράµιλλη

το απαράµιλλο
του απαράµιλλου
το απαράµιλλο
απαράµιλλο

οι απαράµιλλοι
των απαράµιλλων
τους απαράµιλλους
απαράµιλλοι

οι απαράµιλλεςτα
των απαράµιλλων
τις απαράµιλλες
απαράµιλλες

α απαράµιλλα
των απαράµιλλων
τα απαράµιλλα
απαράµιλλα

ευδαιµονία η: ευτυχία, µακαριότητα

Όταν πάει καλά η ζωή και η δουλειά µου, νιώθω µια ευδαιµονία.
η ευδαιµονία
της ευδαιµονίας
την ευδαιµονία
ευδαιµονία

•

πλειάδα η: πλήθος, οµάδα προσώπων
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Στην καινούργια ανθολογία παρουσιάζεται µια πλειάδα νέων και παλιών ποιητών.
η πλειάδα
της πλειάδας
την πλειάδα
πλειάδα
οι πλειάδες
των πλειάδων
τις πλειάδες
πλειάδες

•

σαλπάρω: αποπλέω (για πλοία) (σαλπάρω, σάλπαρα, σαλπάρισα / σάλπαρα, θα
σαλπάρω, θα σαλπάρω, έχω σαλπάρει, είχα σαλπάρει, θα έχω σαλπάρει)

Πολλά πλοία θα σαλπάρουν απόψε.

•

περιβόλι: χώρος περιφραγµένος όπου καλλιεργούνται λαχανικά ή δέντρα, κήπος

Μπήκαµε σε ένα περιβόλι και κόψαµε αγγουράκια και ντοµάτες.
το περιβόλι
του περιβολιού
το περιβόλι
περιβόλι
τα περιβόλια
των περιβολιών
τα περιβόλια
περιβόλια

•

•

φουντωτός,-ή-ό: που έχει φούντες, πυκνόφυλλος

Τα δέντρα την άνοιξη είναι φουντωτά.
ο φουντωτός
του φουντωτού
τον φουντωτό
φουντωτέ

η φουντωτή
της φουντωτής
τη φουντωτή
φουντωτή

το φουντωτό
του φουντωτού
το φουντωτό
φουντωτό

οι φουντωτοί
των φουντωτών
τους φουντωτούς
φουντωτοί

οι φουντωτές
των φουντωτών
τις φουντωτές
φουντωτές

τα φουντωτά
των φουντωτών
τα φουντωτά
φουντωτά

αραιώνω: ελαττώνω την πυκνότητα ή τη συχνότητα (αραιώνω, αραίωνα, αραίωσα, θα
αραιώνω, θα αραιώσω, έχω αραιώσει, είχα αραιώσει, θα έχω αραιώσει)

Κοίταξε πώς αραίωσαν τα µαλλιά του, σε λίγο θα µείνει καραφλός.

•

ζερβά: αριστερά

Κοίταξε δεξιά, κοίταξε ζερβά, δεν ήξερε ποιο δρόµο να διαλέξει.
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χλωµιάζω: γίνοµαι χλωµός, κίτρινος (χλωµιάζω, χλώµιαζα, χλώµιασα, θα χλωµιάζω, θα
χλωµιάσω, έχω χλωµιάσει, είχα χλωµιάσει, θα έχω χλωµιάσει)

Όταν άκουσε ότι τον εγκαταλείπει, χλώµιασε.

•

•

σπαθωτός,-ή-ό : που έχει σχήµα σπαθιού

Είναι πολύ όµορφος, µε σπαθωτά µάτια και φρύδια.
ο σπαθωτός
του σπαθωτού
τον σπαθωτό
σπαθωτέ

η σπαθωτή
της σπαθωτής
τη σπαθωτή
σπαθωτή

το σπαθωτό
του σπαθωτού
το σπαθωτό
σπαθωτό

οι σπαθωτοί
των σπαθωτών
τους σπαθωτούς
σπαθωτοί

οι σπαθωτές
των σπαθωτών
τις σπαθωτές
σπαθωτές

τα σπαθωτά
των σπαθωτών
τα σπαθωτά
σπαθωτά

ακαθόριστος,-η-ο: ασαφής

Έχει µια τελείως ακαθόριστη ιδέα για την πολιτική.
ο ακαθόριστος
του ακαθόριστου
τον ακαθόριστο
ακαθόριστε

η ακαθόριστη
της ακαθόριστης
την ακαθόριστη
ακαθόριστη

το ακαθόριστο
του ακαθόριστου
το ακαθόριστο
ακαθόριστο

οι ακαθόριστοι
των ακαθόριστων τα
τους ακαθόριστους
ακαθόριστοι

οι ακαθόριστες τα ακαθόριστα
ων ακαθόριστων
των ακαθόριστων
τις ακαθόριστες
τα ακαθόριστα
ακαθόριστες
ακαθόριστα
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης

1. Γράψε τη µετοχή παθητικού παρακειµένου των παρακάτω ρηµάτων στο
ουδέτερο γένος.
καλύπτω
αγαπώ
ακούω
λέω
περιτριγυρίζω
τρώω
εκτείνω
τραβώ

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

2. Γράψε την ενεργητική µετοχή των παρακάτω ρηµάτων, καθώς και τη µετοχή
παθητικού παρακειµένου στο θηλυκό γένος.
καίω
φοράω
πίνω
πεινάω
γράφω
χωρίζω
µαγειρεύω

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

3. Ξανάγραψε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας τη µετοχή ενεργητικής φωνής.
1. Όταν ήταν ακόµα φοιτητής, έγραψε το πρώτο του βιβλίο.
........................................ ακόµα φοιτητής έγραψε το πρώτο του βιβλίο.
2. Αν διαβάσεις περισσότερο, θα περάσεις τις εξετάσεις.
........................................ περισσότερο θα περάσεις τις εξετάσεις.
3. Έφυγα νωρίτερα από τη δουλειά, γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω.
Μην ........................................ τίποτα να κάνω, έφυγα νωρίτερα από τη δουλειά.
4. Μόλις άκουσα τα νέα, σε πήρα τηλέφωνο.
........................................ τα νέα, σε πήρα τηλέφωνο.
5. Αν µιλήσεις µαζί του, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι Έλληνας.
........................................ µαζί του, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι Έλληνας.
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