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ΤΟΡΟΝΤΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
Γιάννης:
Μαρία:
Γιάννης:
Μαρία:
Γιάννης:
Μαρία:
Γιάννης:
Μαρία:
Γιάννης:

Μαρία:
Γιάννης:
Μαρία:
Γιάννης:
Μαρία:

Τόσο καιρό δεν ήµουν στο Τορόντο; Πώς τώρα αισθάνοµαι σαν
τουρίστας;
Πόσα χρόνια πέρασες εδώ;
Πέντε. Σπούδασα στο Πολυτεχνείο.
Αρκετά µεγάλο διάστηµα για να γνωρίσεις καλά την πόλη, έτσι δεν είναι;
Εξαρτάται. Το Τορόντο είναι πολύ µεγάλη πόλη και υπάρχουν συνοικίες,
όπου δεν πήγα ούτε µια φορά.
Πού έµενες, όταν ήσουν φοιτητής; Στην φοιτητική εστία;
Όχι. Στην ελληνική συνοικία µένουν ο αδελφός του πατέρα µου µε την
οικογένειά του. Έµεινα κοντά τους.
Ελληνική συνοικία; Και πόσοι Έλληνες µένουν στο Τορόντο, αν έχουν δική
τους συνοικία;
Τώρα είναι περίπου 40.000. Ολόκληρη πόλη! Υπάρχουν ελληνικές
εκκλησίες, ελληνικά σχολεία, ελληνική εφηµερίδα, ελληνική κοινότητα.
Σαν να είσαι στην Ελλάδα. Θα τη δεις αύριο, όταν θα επισκεφτούµε τους
συγγενείς µου.
Σήµερα πού πάµε;
Θα σου δείξω το πιο αγαπηµένο µου µέρος στο Τορόντο, το Σι-Εν
Τάουερ. Είµαστε κοντά.
∆εν είναι αυτός ο πύργος εκεί;
Ναι.
Πανύψηλος είναι.
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Το ύψος του φτάνει τα 553 µέτρα. Με καθαρή ατµόσφαιρα η θέα προς τις
έξι περιφέρειες που αποτελούν το Μητροπολιτικό Τορόντο είναι
φανταστική. Το λένε «καναδικό παγκόσµιο θαύµα».
Πόσο ψηλά µπορούµε να ανεβούµε;
Στα 400 µέτρα υπάρχει ένα θαυµάσιο εστιατόριο. Σου προτείνω να φάµε
εκεί, απολαµβάνοντας την οµορφιά της πόλης.
Συµφωνώ. Ποτέ δεν έχω ανέβει τόσο ψηλά.

Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

εξαρτάται: απρόσωπο ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης
οριστικής, παθητικής φωνής (εξαρτάται)

•

συνοικίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(η συνοικία)

•

παγκόσµιο: επίθετο,
(παγκόσµιος, -α-ο)

•

απολαµβάνοντας: ενεργητική µετοχή (απολαµβάνω)

γένους

ουδέτερου,

ενικού αριθµού,

πτώσης αιτιατικής

Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1. Ο Γιάννης συγκατοίκησε µε την αδελφή του
πατέρα του.
2. Ο Γιάννης σπούδασε θεωρητικές επιστήµες
στο Τορόντο.
3. Η ελληνική συνοικία στο Τορόντο θα
µπορούσε να είναι µια ξεχωριστή πόλη.
4. Το Σι-Εν Τάουερ είναι ένα αρκετά ψηλό
κτήριο.
5. Το εστιατόριο του πύργου βρίσκεται σε ύψος
400 µέτρων.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1. Είναι ανήλικος και ακόµα ……………………… από τους γονείς του.
α. µένει
β. συγκατοικεί
γ. εξαρτάται
2. Στους δύο ……………………… πολέµους συµµετείχαν τα περισσότερα κράτη της γης.
α. πάνοπλους
β. πάγκοινους
γ. παγκόσµιους
3. ∆εν έχει αρκετά λεφτά για να νοικιάσει σπίτι και γι’ αυτό ……………………… µε δυο
άλλους φοιτητές.
α. συγκατοικεί
β. συγκρίνει
γ. συγχωρεί
4. Στην πόλη µένουν πολλοί µετανάστες σε δικές τους ……………………… .
α. πολυκατοικίες
β. συνοικίες
γ. µαχαλάδες
5. Πέρασαν όλο το Σαββατοκύριακο ……………………… παλιές καλές κωµωδίες.
α. αναλαµβάνοντας
β. απολαµβάνοντας
γ. προσλαµβάνοντας
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Κείµενο 2
Ο πρώτος Ευρωπαίος, ο οποίος έφτασε στο λιµάνι του Οντάριο, στις αρχές του 17ου
αιώνα, ήταν Γάλλος. Στα επόµενα 150 χρόνια, όµως, η περιοχή αυτή θεωρήθηκε
ασήµαντη. Μόλις στα τέλη του 18ου αιώνα αναγνωρίστηκαν τα στρατηγικά
πλεονεκτήµατα του τόπου. Ονοµάστηκε Γιορκ από τους Άγγλους µετανάστες και
ανακηρύχτηκε πρωτεύουσα της επαρχίας «Άνω Καναδάς». Την τρίτη δεκαετία του 19ου
αιώνα ο πληθυσµός του αυξήθηκε σε περισσότερους από 10.000 κατοίκους και στις 6
Μαρτίου 1834 η πόλη µετονοµάστηκε. Το καινούργιο όνοµά της, Τορόντο, ήρθε από τη
γλώσσα των ντόπιων Ινδιάνων και σηµαίνει «τόπος συναντήσεων». Όταν το 1867 ο
Καναδάς απόκτησε την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία, το Τορόντο
εξακολούθησε να είναι πρωτεύουσα της επαρχίας «Οντάριο». Στα τέλη του 19ου αιώνα
στην πόλη έµεναν περίπου 150.000 κάτοικοι -ένα µείγµα Άγγλων, Γάλλων, άλλων
Ευρωπαίων, Ινδιάνων και Ασιατών.
Η αυγή του 20ου αιώνα σηµειώνει ένα
καινούργιο ξεκίνηµα για το Τορόντο. Η
ενέργεια
του
καταρράχτη
Νιαγάρα
χρησιµοποιήθηκε για παραγωγή ηλεκτρισµού
και αυτό το γεγονός σήµαινε περισσότερα
εργοστάσια και περισσότερους εργάτες απ’
όλο τον κόσµο. Το 1951 ο πληθυσµός του
Τορόντο έγινε 1.000.000 και ένωσε διάφορα
έθνη -Ιταλούς, Έλληνες, Κινέζους- οι οποίοι
είχαν τις µεγαλύτερες κοινότητες, αλλά και
πολλούς άλλους Ευρωπαίους και Ασιάτες.
Στα µέσα του αιώνα ο Καναδάς δέχτηκε
αυτοεξόριστους από τις Η.Π.Α.
Σήµερα το Τορόντο αποτελεί σηµαντικό
βιοµηχανικό και πολιτιστικό κέντρο του
Καναδά. Έχει 2.400.000 κατοίκους και είναι
οίκος 80 εθνών, που µιλούν περισσότερες
από 100 γλώσσες.

Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

ασήµαντη: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(ασήµαντος, -η-ο)

•

αναγνωρίστηκαν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου αορίστου, έγκλισης
οριστικής, παθητικής φωνής (αναγνωρίζοµαι)

•

ανακηρύχτηκε: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, χρόνου αορίστου, έγκλισης οριστικής,
παθητικής φωνής (ανακηρύσσοµαι)

•

µετονοµάστηκε: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, χρόνου αορίστου, έγκλισης οριστικής,
παθητικής φωνής (µετονοµάζοµαι)

•

ντόπιων: επίθετο, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης γενικής (ντόπιος,
-α-ο)

•

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

µείγµα: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (το
µείγµα)

•

καταρράχτη: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (ο
καταρράχτης)

•

αυτοεξόριστους: επίθετο, γένους
αιτιατικής (αυτοεξόριστος, -η-ο)

αρσενικού,

πληθυντικού

αριθµού,

πτώσης

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

Το όνοµα «Τορόντο» είναι αγγλικό.
Στις αρχές του 20ού αιώνα ο πληθυσµός του Τορόντο έφτανε τους 1000 κατοίκους.
Το Τορόντο είναι πρωτεύουσα της επαρχίας «Οντάριο».
Στα µέσα του 20ού αιώνα ο Καναδάς δέχτηκε αυτοεξόριστους από τις Η.Π.Α.
Στο Τορόντο σήµερα µένουν 80 έθνη, που µιλούν 80 γλώσσες.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Επίλεξε το σωστό.
1. Πες µου µόνο τα κυριότερα σηµεία, οι λεπτοµέρειες είναι ……………………… .
α. σηµαντικές
β. ασήµαντες
γ. σπουδαίες
2. Έφυγε από την πατρίδα του και τώρα µένει ……………………… στην Γαλλία.
α. ανεξάρτητος
β. ελεύθερος
γ. αυτοεξόριστος
1. Η φιλοξενία των ……………………… είναι εντυπωσιακή.
α. ντόπιων
β. τοπικών
γ. τοπικιστικών
2. ∆εν µπόρεσαν να βρουν δουλειά στην πόλη τους και γι’ αυτό ……………………… στην
πρωτεύουσα.
α. µετέφεραν
β. µετονοµάστηκαν γ. µετακόµισαν
5. Μετά την κατάρρευση του ανατολικού µετώπου πολλές ρωσικές πόλεις
……………………… .
α. µετανάστευσαν
β. µετονοµάστηκαν γ. µετακινήθηκαν
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Η ελληνική κοινότητα στο Τορόντο έχει δικούς της θεσµούς και ιδρύµατα, που
δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας του πολιτισµού των Ελλήνων στον
Καναδά.
Στο Τορόντο εκδίδεται η εφηµερίδα «Ελληνικός Τύπος». Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
το 1980 και αρχικά ήταν µηνιαία. Από το 1994 εµπλουτίστηκε και έγινε δεκαπενθήµερη.
Ο «Ελληνικός Τύπος» καλύπτει διάφορα θέµατα οικονοµικά, κοινωνικά, ειδήσεις από την
Ελλάδα και την Κύπρο µε έµφαση στην προβολή και προώθηση των εθνικών θεµάτων,
παροικιακά γεγονότα και εκδηλώσεις, ειδήσεις από τον Καναδά και όλο τον κόσµο.
Παράλληλα, διαθέτει πλούσια αρθρογραφία, µε αναλύσεις και σχόλια σε ζητήµατα που
αφορούν τους απόδηµους και ιδιαίτερα τους Ελληνοκαναδούς. Ο «Ελληνικός Τύπος»
είναι η πρώτη ελληνόφωνη παροικιακή εφηµερίδα του Καναδά στο διαδίκτυο.
Το όνειρο του ελληνισµού, όµως, είναι η κατασκευή ενός Κοινοτικού Κέντρου, που θα
ικανοποιεί τις πολιτιστικές του ανάγκες, ενός πλήρους πολιτιστικού κέντρου, το οποίο θα
περιλαµβάνει αίθουσες εκδηλώσεων (θεάτρου, διαλέξεων, συναυλιών), µουσείο,
βιβλιοθήκη, χώρους ψυχαγωγίας για µικρούς και µεγάλους, κοινοτικά γραφεία, ελληνικό
σχολείο. Το κέντρο αυτό θα βοηθήσει την κοινωνικοποίηση των νέων δεύτερης και
τρίτης γενιάς των Ελλήνων σ’ ένα οργανωµένο, πλούσιο πολιτισµικά, ευχάριστο και
ελκυστικό ελληνικό περιβάλλον. Ο θεµέλιος λίθος τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή λάθος;
1. Ο «Ελληνικός Τύπος» καλύπτει ειδήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Καναδά και
από όλο τον κόσµο.
2. Ο «Ελληνικός Τύπος» βγαίνει κάθε βδοµάδα.
3. Ο «Ελληνικός Τύπος» είναι η πρώτη ελληνόφωνη παροικιακή εφηµερίδα του Καναδά
στο διαδίκτυο.
4. Η κατασκευή του Κοινοτικού Κέντρου αποτελεί γεγονός.
5. Ένα καλά οργανωµένο πολιτιστικό κέντρο θα βοηθήσει τους Έλληνες πρώτης γενιάς.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Χρήση εγκλίσεων
1. Οριστική
Η οριστική έγκλιση χρησιµοποιείται για να περιγραφούν µε αντικειµενικό τρόπο
πράγµατα ή καταστάσεις στο παρόν, παρελθόν ή µέλλον. Παίρνει άρνηση δεν.
Παραδείγµατα:
Οι γονείς µου διαβάζουν από 20 χρόνια την ίδια εφηµερίδα.
Πέρσι κάναµε µια εκδροµή στη Γαλλία.
Η διάλεξη αυτή θα γίνει την επόµενη βδοµάδα

∆υνητική οριστική
∆ηλώνει κάτι δυνατό να συµβεί στο παρόν το παρελθόν ή το µέλλον. Σχηµατίζεται µε το
µόριο θα και παρατατικό ή υπερσυντέλικο.
Θα έκανα τα πάντα για να περάσω τις εξετάσεις.
Παραδείγµατα:
Θα είχες γράψει την έκθεση, αν είχες διαβάσει το βιβλίο.
Συχνά χρησιµοποιείται αντί για οριστική ενεστώτα, δίνοντας έναν τόνο ευγένειας, ή σε
διήγηση αντί για οριστική, δηλώνοντας την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν.
Παραδείγµατα:
Τι θα ήθελες να γίνει; (θέλεις)
Ήταν ένας πολύ συµπαθητικός κύριος που κάθε φορά που θα
µιλούσε θα σε καθήλωνε µε τη γλυκύτητα των λόγων και των
τρόπων του.

Ευχετική οριστική
Φανερώνει ευχή, επιθυµία, πόθο ή κατάρα µε τη βοήθεια των µορίων µακάρι να, είθε να,
αχ και να, ας, να κ.ά. Παίρνει άρνηση µην.
Παραδείγµατα:
Μακάρι να µπορούσα να έρθω και εγώ µ’ εσάς.
Να µη δει άσπρη µέρα! (κατάρα)
Αχ και να ήµουν πιο ξένοιαστος!

2. Υποτακτική
Η υποτακτική έγκλιση δεν περιγράφει αντικειµενικές καταστάσεις, αλλά τις παρουσιάζει
ως ευκταίες, ζητούµενες, επιθυµητές. Η υποτακτική µπορεί να εκφράζει επίσης µια
απαγόρευση, προσταγή, εναντίωση κλπ. Εισάγεται µε τις λέξεις να, όταν, αν, ας, µήπως
κ.ά. Παίρνει άρνηση µην.
Παραδείγµατα:
Προτιµώ να πάω για διακοπές στο βουνό, παρά στη θάλασσα.
Ας έρθει και αυτός, καλύτερα να είµαστε πιο µεγάλη παρέα.
Όταν γυρίσω από τη δουλειά, θα σου τηλεφωνήσω.

3. Προστακτική
∆ηλώνει προσταγή ή επιθυµία. Χρησιµοποιείται µόνο στο β’ πρόσωπο ενικού και
πληθυντικού αριθµού και µόνο σε µη παρελθοντικούς τύπους. ∆εν χρησιµοποιείται σε
δευτερεύουσες προτάσεις και δεν έχει άρνηση. Για να δώσουµε µια αρνητική προσταγή
χρησιµοποιούµε την υποτακτική (να µη γράφεις, να µη δώσεις).
Άνοιξε την πόρτα, Πέτρο!
Παραδείγµατα:
Μην φωνάζετε τόσο δυνατά, παιδιά!
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2. Ασκήσεις
1. Επίλεξε το σωστό.
άβω, ήσω, εσα, σε, αµε, χω, εις, α, ήσεις, εις, ελα
- Παιδί µου, ά........ το παιχνίδι και έλ........ να µε βοηθ........ . Θέλω να τοποθετ........
αυτά τα βιβλία στη βιβλιοθήκη, αλλά δεν έχουµε αρκετά ράφια. Μακάρι να είχ........
µεγαλύτερο σπίτι. Θα ήθ........ να έ........ ένα δωµάτιο µόνο για τα βιβλία µου.
- Ε, µαµά, αφού θέλεις να βάλ........ τις εγκυκλοπαίδειες εδώ, θα πρέπει να βγάλ........
αυτά τα µυθιστορήµατα. Όλα αποκλείεται να χωρέσουν.

2. Επίλεξε το σωστό.
1. ..........................να ζω έξω από τη µεγαλούπολη και να έχω πιο ήρεµη ζωή.
α. Αχ
β. Θα προτιµούσα
γ. Αν µπορώ
2. .......................... να είχα διαβάσει περισσότερο για την εξέταση.
α. Είτε
β. Άραγε
γ. Μακάρι
3. Όταν τον .........................., δώστε του χαιρετίσµατα και από µένα.
α. επισκεφτείτε
β. επισκέπτεται
γ. επισκέπτοµαι
4. Αν .......................... νωρίτερα, πήγαινε στο σουπερµάρκετ.
α. είχες γυρίσει
β. γύριζες
γ. γυρίσεις
5. Ας .......................... απόψε κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα κάτι από κινεζική κουζίνα.
α. µαγειρεύουµε
β. µαγειρέψουµε
γ. µαγειρέψαµε

3. Συµπλήρωσε τα κενά µε τον σωστό τύπο των ρηµάτων των παρενθέσεων.
1. Την επόµενη βδοµάδα θα έχουµε αρκετό καιρό, κι έτσι θα .......................... το
φαράγγι της Σαµαριάς. (επισκέπτοµαι)
2. Είναι τόσο γκρινιάρης! Μερικές φορές εύχοµαι να µην τον ..........................
(γνωρίζω)
3. Γιάννη, για .......................... τι σου λέω! .......................... να ..........................
τους συµµαθητές σου! (προσέχω, σταµατώ, ενοχλώ)
4. Αν είχες .......................... περισσότερα λεφτά πέρσι πού θα είχες ..........................
τις καλοκαιρινές σου διακοπές; (εξοικονοµώ, περνάω)
5. Μέχρι να .......................... η µητέρα σου πρέπει να έχεις .......................... τη
σχολική σου δουλειά και ακόµα να έχεις .......................... το δωµάτιό σου.
(επιστρέφω, ολοκληρώνω, τακτοποιώ)

4. Μετάτρεψε τις προτάσεις στο αντίστοιχο πρόσωπο της προστακτικής.
1. Να καθαρίσεις σήµερα το διαµέρισµα, αν έχεις καιρό.
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Να ανοίξετε τις σηµειώσεις σας, όταν ολοκληρωθεί η εξέταση.
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Πρέπει να µας επισκεφτείς, οπωσδήποτε.
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Να το σκεφτείτε καλά, προτού αποφασίσετε.
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Αχ! Μπορείς να κλείσεις το παράθυρο γιατί είµαι συναχωµένη;
…………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Σωστό ή λάθος;
1. Όταν γράφετε τις ασκήσεις, θα κάνουµε διάλειµµα.
2. Μακάρι να µην µας συµβεί τίποτα κακό!
3. Ας τελειώνετε πρώτα τη δουλειά και ας παίρνετε τα λεφτά. Μετά θα αποφασίζετε τι
να αγοράσετε.
4. Αφού θέλει, ας έρθει και αυτός µ’ εµάς.
5. Υποσχέσου ότι θα γυρίσεις στην ώρα σου, για να µην ανησυχεί η µητέρα σου.

6.

Άκουσε και επανάλαβε.

1.
2.
3.
4.

Το 1951 ο πληθυσµός του Τορόντο έγινε 1.000.000 και ένωσε διάφορα έθνη.
Το διάστηµα αυτό είναι αρκετό, για να γνωρίσεις καλά την πόλη, έτσι δεν είναι;
Έλειπα τόσο καιρό από το Τορόντο, που τώρα αισθάνοµαι σαν τουρίστας.
Ελληνική συνοικία; Και πόσοι Έλληνες µένουν στο Τορόντο, αν έχουν δική τους
συνοικία;
5. Το κέντρο αυτό θα βοηθήσει την κοινωνικοποίηση των νέων δεύτερης και τρίτης
γενιάς των Ελλήνων.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις παρακάτω λέξεις και, στη συνέχεια, λύσε το σταυρόλεξο.
µακάρι, αν, µόλις, να
1. Θα ήθελα …………………… (1) βγούµε βόλτα, …………………… (2) σταµατήσει να
βρέχει.
2. Θα πάρετε καλύτερους βαθµούς, …………………… (3) διορθώσετε τα λάθη µόνοι σας.
3. Αυτό το φόρεµα είναι εξαιρετικό! …………………… (4) να είχα τόσα λεφτά να το
αγοράσω!

1
2

3

4

2. Κρεµάλα
1. Αλλάζω το όνοµα σε κάποιον ή κάτι.
2. Έχει την ικανότητα να τραβά την προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων, να τους
γοητεύει.
3. Αυτή που εξορίστηκε µε τη θέλησή της.
1. Μ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.

Παζλ

1. Ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στο λιµάνι του Οντάριο στις αρχές του 17ου αιώνα
ήταν
α. Άγγλος.
β. Ολλανδός.
γ. Γάλλος.
2. Το όνοµα του Τορόντο είναι
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α. ινδιάνικο.
β. αγγλικό.
γ. γαλλικό.
3. Το Σι-Εν Τάουερ είναι το υψηλότερο κτήριο
α. στον Καναδά.
β. στην Αµερική.
γ. στον κόσµο.
4. Στο Τορόντο σήµερα µιλιούνται
α. 10 γλώσσες.
β. µία γλώσσα.
γ. περισσότερες από 80 γλώσσες.
5. Η εφηµερίδα «Ελληνικός Τύπος» κυκλοφορεί κάθε
α. µήνα.
β. δυο βδοµάδες.
γ. βδοµάδα.

4.

Λαγός και Χελώνα

Γράψε την απλή υποτακτική των παρακάτω ρηµάτων.
εκπαιδεύοµαι
εξαρτάται
καταλαµβάνονται
αναγνωρίζεστε
µετονοµάζεται

5.

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

εξορίζεσαι
………………………………
ανακηρυσσόµαστε…………………………
δέχεσαι
………………………………
µετακινούνται ………………………………
ψυχαγωγούµαι ………………………………

Γραφοµηχανή

παγκόσµιος, απολαµβάνω, συγκατοίκησα, συνοικία,
εξαρτώµαι, ασήµαντος, ανακηρύχτηκα, ελκυστικό,
ψυχαγωγία, απόδηµος, εκδήλωση, παροικιακός,
προώθηση, ανεξαρτησία, µείγµα, αυτοεξόριστος,
ονειρώδης, ξεχωριστός, ντόπιοι, καταρράχτης
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Ποίηµα

Dennis Lee
(Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Τορόντο και είναι ο πρώτος ποιητής που τίµησε η πόλη
του Τορόντο, εγκαινιάζοντας έναν νέο της θεσµό)

400: Επιστρέφοντας στο σπίτι
Είσαι στην εθνική οδό
και το λαµπρό φως του µεσηµεριού έρχεται πάνω από την άσφαλτο,
τις χαλικοστρωµένες πλαγιές.
Είσαι στην εθνική οδό, υπάρχει µια υποψία
γέλιου, τα αυτοκίνητα τρέχουν βαριά
προς το νότο.
Πάνω από τους ………………………… σου ο θαµνότοπος, οι φράχτες,
τα χωράφια περιµένουν υποµονετικά σαν κάποιος
να έχει ………………………… σε αυτά.
Το φως είναι υπεύθυνο.
Ένα κοράκι κράζει. Οι κορφές
φροντίζουν τον εαυτό τους.
∆εν υπάρχει
ένταση, µπορείς σχεδόν να το …………………………, εσύ κατοικείς µέσα του.
Πίσω στην πόλη, πολλά πράγµατα,
που για χάρη τους κάποτε …………………………,
διαλύονται.
Ροκ µουσικές από τρανζίστορ ακόµα γεµίζουν τις πίσω αυλές,
στα πάρκα νεαροί κάνουν διάφορα στις Honda τους˙
θα υπάρχουν καύσωνες, µπύρα πάνω στις βεράντες, φάσεις.
∆εν είναι αυτό.
Και είσαι ακόµα στην εθνική οδό.
∆εν υπάρχουν
σπίτια, αγροκτήµατα.
………………………… από τη νησίδα του δρόµου,
µετά το θρόισµα και τον υπόκωφο κρότο των αυτοκινήτων, που κατευθύνονται βόρεια,
πέρα από τους απέναντι φράχτες,
τα χωράφια, τους σκαρφαλωτούς γκρεµούς,
µοναχικές στο ………………………… µάτι του ήλιου οι σηµύδες χορεύουν και χορεύουν.
Έχουν τους λόγους τους.
Εσύ δεν ξέρεις τίποτε.
Τζιτζίκια φωνάζουν τώρα, µέσα στον ………………………… φουσκωµένο αέρα υπάρχει
σκόνη στα ρουθούνια σου˙ µια υποψία γέλιου˙
είσαι ακόµα στην εθνική οδό.

(από τη συλλογή: Nightwatch: New and Selected Poems 1968 - 1996. Toronto:
McClelland & Stewart, 1996.)
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

αναγνωρίζοµαι: γίνοµαι αποδεκτός, διαπιστώνεται η αλήθεια, η γνησιότητα κτλ. ενός
πράγµατος (αναγνωριζόµουν, αναγνωρίστηκα, θα αναγνωρίζοµαι, θα αναγνωριστώ,
έχω αναγνωριστεί, είχα αναγνωριστεί, θα έχω αναγνωριστεί)

Η προσφορά του αναγνωρίστηκε µετά το θάνατο του.

•

ανακηρύσσοµαι: ανακοινώνεται επίσηµα το όνοµα κάποιου ή η καθιέρωση θεσµού
(ανακηρυσσόµουν, ανακηρύχτηκα, θα ανακηρύσσοµαι, θα ανακηρυχτώ, έχω
ανακηρυχτεί, είχα ανακηρυχτεί, θα έχω ανακηρυχτεί)
Ανακηρύχτηκε Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

•

ανεξαρτησία η: η κατάσταση ή η ιδιότητα του ανεξάρτητου, η έλλειψη εξάρτησης ή,
γενικότερα, οποιασδήποτε δέσµευσης
∆εν µένει πια µε τους γονείς του επειδή θέλει την ανεξαρτησία του.
η ανεξαρτησία
της ανεξαρτησίας
την ανεξαρτησία
ανεξαρτησία

•

οι ανεξαρτησίες
των ανεξαρτησιών
τις ανεξαρτησίες
ανεξαρτησίες

απόδηµος, -η, -ο: που είναι εγκαταστηµένος σε ξένη χώρα, που ζει µακριά από την
πατρίδα του

Οι Έλληνες απόδηµοι της Αυστραλίας έχουν δικά τους ιδρύµατα και σχολεία.

•

απόδηµος
απόδηµου
απόδηµο
απόδηµε

απόδηµη
απόδηµης
απόδηµη
απόδηµη

απόδηµο
απόδηµου
απόδηµο
απόδηµο

απόδηµοι
απόδηµων
απόδηµους
απόδηµοι

απόδηµες
απόδηµων
απόδηµες
απόδηµες

απόδηµα
απόδηµων
απόδηµα
απόδηµα

απολαµβάνω: χαίροµαι, ευχαριστιέµαι ιδιαίτερα (µε τις αισθήσεις ή µε το πνεύµα) τη
χρήση, την κατανάλωση ή γενικότερα τη σχέση µου µε κάτι (απολάµβανα,
απόλαυσα, θα απολαµβάνω, θα απολαύσω, έχω απολαύσει, είχα απολαύσει, θα έχω
απολαύσει)

Περνάω τα βράδια µου απολαµβάνοντας ένα ωραίο βιβλίο.

•

ασήµαντος, -η, -ο: που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία ώστε να διακρίνεται ανάµεσα
στους πολλούς

Τα προβλήµατά σου µου φαίνονται ασήµαντα.
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ασήµαντος
ασήµαντου
ασήµαντο
ασήµαντε

ασήµαντη
ασήµαντης
ασήµαντη
ασήµαντη

ασήµαντο
ασήµαντου
ασήµαντο
ασήµαντο

ασήµαντοι
ασήµαντων
ασήµαντους

ασήµαντες
ασήµαντων
ασήµαντες

ασήµαντα
ασήµαντων
ασήµαντα

αυτοεξόριστος, -η, -ο: που εξορίστηκε µε τη θέλησή του

Έζησε πολλά χρόνια αυτοεξόριστος στο Μεξικό.
αυτοεξόριστος
αυτοεξόριστου
αυτοεξόριστο
αυτοεξόριστε

αυτοεξόριστη
αυτοεξόριστης
αυτοεξόριστη
αυτοεξόριστη

αυτοεξόριστο
αυτοεξόριστου
αυτοεξόριστο
αυτοεξόριστο

αυτοεξόριστοι
αυτοεξόριστων
αυτοεξόριστους
αυτοεξόριστοι

αυτοεξόριστες
αυτοεξόριστων
αυτοεξόριστες
αυτοεξόριστες

αυτοεξόριστα
αυτοεξόριστων
αυτοεξόριστα
αυτοεξόριστα

διάλεξη η: προφορική ανάπτυξη ενός θέµατος επιστηµονικού, λογοτεχνικού,
καλλιτεχνικού, πολιτικού κτλ., που γίνεται µπροστά σε ακροατήριο

Η διάλεξη του καθηγητή προκάλεσε πολλές συζητήσεις.
η διάλεξη
της διάλεξης (διαλέξεως)
τη διάλεξη
διάλεξη

•

οι διαλέξεις
των διαλέξεων
τις διαλέξεις
διαλέξεις

εκδήλωση η: οµαδική δηµόσια πράξη µε την οποία επιδιώκεται η έκφραση άποψης,
στάσης, διάθεσης κτλ.

Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει µεθαύριο.
η εκδήλωση
της εκδήλωσης (εκδηλώσεως)
την εκδήλωση
εκδήλωση

•

οι εκδηλώσεις
των εκδηλώσεων
τις εκδηλώσεις
εκδηλώσεις

ελκυστικός, -ή, -ό: που έχει την ικανότητα να ελκύει, να τραβά προς τον εαυτό του
την προσοχή και το ενδιαφέρον άλλων

Ήταν µια πολύ ελκυστική φυσιογνωµία.
ελκυστικός
ελκυστικού
ελκυστικό
ελκυστικέ

ελκυστική
ελκυστικής
ελκυστική
ελκυστική

ελκυστικό
ελκυστικού
ελκυστικό
ελκυστικό

ελκυστικοί

ελκυστικές

ελκυστικά
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ελκυστικών
ελκυστικές
ελκυστικές

ελκυστικών
ελκυστικά
ελκυστικά

εµπλουτίζοµαι: καθίσταµαι πλουσιότερος, αυξάνεται η ποσότητα ή η ποικιλία των
στοιχείων που αποτελούν κάτι (εµπλουτιζόµουν, εµπλουτίστηκα, θα εµπλουτίζοµαι,
θα εµπλουτιστώ, έχω εµπλουτιστεί, είχα εµπλουτιστεί, θα έχω εµπλουτιστεί)

∆ιαβάζοντας πολλά βιβλία, εµπλουτίστηκαν οι γνώσεις µου για τους ανθρώπους.

•

•

εξαρτώµαι: βρίσκοµαι υπό τη δικαιοδοσία ή την εξουσία κάποιου άλλου

Πολλοί νέοι εξαρτώνται οικονοµικά από τους γονείς τους.
εξοικονοµώ: κάνω οικονοµία σε κάτι, το ξοδεύω ή γενικά το χρησιµοποιώ µε φειδώ
(εξοικονοµούσα, εξοικονόµησα, θα εξοικονοµώ, θα εξοικονοµήσω, έχω
εξοικονοµήσει, είχα εξοικονοµήσει, θα έχω εξοικονοµήσει)

Έµεινε σε εστία και έτσι εξοικονόµησε αρκετά λεφτά για τις διακοπές του.

•

θεµέλιος, -α, -ο: στην έκφραση θεµέλιος λίθος: η πρώτη πέτρα που τοποθετείται
συνήθως σε επίσηµη τελετή κατά τη θεµελίωση ενός κτιρίου

Ο υπουργός έβαλε τον θεµέλιο λίθο του καινούριου σχολείου.

•

θεµέλιος
θεµέλιου
θεµέλιο
θεµέλιε

θεµέλια
θεµέλιας
θεµέλια
θεµέλια

θεµέλιο
θεµέλιου
θεµέλιο
θεµέλιο

θεµέλιοι
θεµέλιων
θεµέλιους
θεµέλιοι

θεµέλιες
θεµέλιων
θεµέλιες
θεµέλιες

θεµέλια
θεµέλιων
θεµέλια
θεµέλια

θεσµός ο: κάθε σχέση ανάµεσα στα µέλη µιας κοινωνίας που συνήθως ύστερα από
µακροχρόνια και οµοιόµορφη επανάληψη παίρνει µια τυπική µορφή

Μελετάει τους κοινωνικούς θεσµούς των Ελλήνων πριν από την Επανάσταση.
ο θεσµός
του θεσµού
τον θεσµό
θεσµέ

•

οι θεσµοί
των θεσµών
τους θεσµούς
θεσµοί

καταρράχτης ο: κατακόρυφη πτώση των νερών ενός ποταµού από µεγάλο ύψος και
καµιά φορά κλιµακωτά που προκαλείται από την πολύ µεγάλη κλίση της κοίτης του
Περάσαµε το Σαββατοκύριακο στους καταρράχτες της Έδεσσας.
ο καταρράχτης
του καταρράχτη
τον καταρράχτη
καταρράχτη

οι καταρράχτες
των καταρραχτών
τους καταρράχτες
καταρράχτες
171

Ταξίδι στην Ελλάδα III

•

Ενότητα 19

κοινωνικοποίηση η: ένταξη, ενσωµάτωση µέσα στο κοινωνικό σύνολο

Η προσχολική εκπαίδευση συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.
η κοινωνικοποίηση
της κοινωνικοποίησης
την κοινωνικοποίηση
κοινωνικοποίηση

•

λίθος, ο: πέτρα

Παράγει κοσµήµατα από διάφορους ηµιπολύτιµους λίθους.
ο λίθος
του λίθου
τον λίθο
λίθε

•

οι λίθοι
των λίθων
τους λίθους
λίθοι

µείγµα το: το προϊόν της ανάµειξης δύο ή περισσότερων συστατικών

Ο πληθυσµός της Κωνσταντινούπολης είναι µείγµα πολλών εθνοτήτων.
το µείγµα
του µείγµατος
το µείγµα
µείγµα

•

οι κοινωνικοποιήσεις
των κοινωνικοποιήσεων
τις κοινωνικοποιήσεις
κοινωνικοποιήσεις

τα µείγµατα
των µειγµάτων
τα µείγµατα
µείγµατα

µετονοµάζοµαι: αλλάζω το όνοµα σε κάποιον ή σε κάτι, του δίνω άλλο όνοµα
(µετονοµαζόµουν, µετονοµάστηκα, θα µετονοµάζοµαι, θα µετονοµαστώ, έχω
µετονοµαστεί, είχα µετονοµαστεί, θα έχω µετονοµαστεί )

Η οδός µας µετονοµάστηκε τρεις φορές και αυτό µας µπερδεύει πολύ.

•

•

ντόπιος, -α, -ο: που ζει στον τόπο όπου γεννήθηκε και από όπου κατάγεται

Αν και δεν µένει µόνιµα στο χωριό, έχει πολύ καλές σχέσεις µε τους ντόπιους.
ντόπιος
ντόπιου
ντόπιο
ντόπιε

ντόπια
ντόπιας
ντόπια
ντόπια

ντόπιο
ντόπιου
ντόπιο
ντόπιο

ντόπιοι
ντόπιων
ντόπιους
ντόπιοι

ντόπιες
ντόπιων
ντόπιες
ντόπιες

ντόπια
ντόπιων
ντόπια
ντόπια

παγκόσµιος, -α, -ο: που αναφέρεται σε όλο τον κόσµο

Το οικολογικό πρόβληµα δεν είναι µόνο ελληνικό, είναι παγκόσµιο.
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παγκόσµιος
παγκόσµιου
παγκόσµιο
παγκόσµιε

παγκόσµια
παγκόσµιας
παγκόσµια
παγκόσµια

παγκόσµιο
παγκόσµιου
παγκόσµιο
παγκόσµιο

παγκόσµιοι
παγκόσµιων
παγκόσµιους
παγκόσµιοι

παγκόσµιες
παγκόσµιων
παγκόσµιες
παγκόσµιες

παγκόσµια
παγκόσµιων
παγκόσµια
παγκόσµια

παροικιακός, -ή, -ό: που αναφέρεται στην παροικία ή στους παροίκους

Στη διάλεξή του αναφέρθηκε στον παροικιακό ελληνισµό των ΗΠΑ.
παροικιακός
παροικιακού
παροικιακό
παροικιακέ

παροικιακή
παροικιακής
παροικιακή
παροικιακή

παροικιακό
παροικιακού
παροικιακό
παροικιακό

παροικιακοί
παροικιακών
παροικιακούς
παροικιακοί

παροικιακές
παροικιακών
παροικιακές
παροικιακές

παροικιακά
παροικιακών
παροικιακά
παροικιακά

προώθηση η: µετακίνηση προς τα εµπρός, προβολή, διάδοση µιας ιδέας

Η προώθηση των σχεδίων του απέτυχε.
η προώθηση
της προώθησης (προωθήσεως)
την προώθηση
προώθηση

•

οι προωθήσεις
των προωθήσεων
τις προωθήσεις
προωθήσεις

συγκατοικώ: κατοικώ µαζί µε άλλον ή άλλους στην ίδια κατοικία (σπίτι, διαµέρισµα,
δωµάτιο) (συγκατοικούσα, συγκατοίκησα, θα συγκατοικώ, θα συγκατοικήσω, έχω
συγκατοικήσει, είχα συγκατοικήσει, θα έχω συγκατοικήσει)

Όταν ήµουν φοιτητής, συγκατοικούσα µε τον καλύτερο φίλο µου.

•

συνοικία η: τµήµα µιας πόλης µε σαφή όρια και µε ονοµασία που συνήθως συνδέεται
µε την τοπογραφική ιδιοµορφία ή µε την ιστορία του

Το σπίτι µας βρίσκεται σε µια από τις παλιότερες συνοικίες της πόλης.
η συνοικία
της συνοικίας
τη συνοικία
συνοικία

•

οι συνοικίες
των συνοικιών
οι συνοικίες
συνοικίες

ψυχαγωγία η: η ψυχική και πνευµατική ευχαρίστηση κάποιου µέσα από µια
ενασχόληση, ένα έργο κτλ. που ικανοποιεί κάποιες ανώτερες πνευµατικές και ψυχικές
ανάγκες
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ψυχική και πνευµατική ευχαρίστηση κάποιου µέσα από µια ενασχόληση, ένα έργο.
η ψυχαγωγία
της ψυχαγωγίας
την ψυχαγωγία
ψυχαγωγία

•

θαµνότοπος ο: έκταση γεµάτη θάµνους, δηλαδή ξυλώδη χαµηλά φυτά

Η φωτιά κατέστρεψε όλο το δάσος και τον θαµνότοπο που βρισκόταν έξω από αυτό.
ο θαµνότοπος
του θαµνότοπου
τον θαµνότοπο
θαµνότοπε

•

οι θαµνότοποι
των θαµνότοπων
τους θαµνότοπους
θαµνότοποι

καύσωνας ο: υπερβολική ζέστη που διαρκεί συνήθως αρκετές µέρες

Όλοι πρέπει να λάβουν τα µέτρα τους για να προστατευθούν από το κύµα καύσωνα.
ο καύσωνας
του καύσωνα
τον καύσωνα
καύσωνα

•

οι ψυχαγωγίες
των ψυχαγωγιών
τις ψυχαγωγίες
ψυχαγωγίες

οι καύσωνες
των καυσώνων
τους καύσωνες
καύσωνες

νησίδα η: στενή διαχωριστική λωρίδα στη µέση και κατά µήκος των µεγάλων
λεωφόρων και των εθνικών οδών, που χωρίζει τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας

Ο δρόµος δεν είχε νησίδα στη µέση και αυτό τον έκανε ιδιαίτερα επικίνδυνο.
η νησίδα
της νησίδας
τη νησίδα
νησίδα

•

οι νησίδες
των νησίδων
τις νησίδες
νησίδες

θρόισµα το: ελαφρός, ασθενής και συνεχής ήχος που παράγεται κυρίως από την
τριβή και την κίνηση των φύλλων των δέντρων

Τον νανούριζε το θρόισµα των φύλλων.
το θρόισµα
του θροΐσµατος
το θρόισµα
θρόισµα

•

τα θροΐσµατα
των θροϊσµάτων
τα θροΐσµατα
θροΐσµατα

υπόκωφος, -η, -ο: ο ήχος που µόλις ακούγεται, σαν να προέρχεται από βάθος

Μετά την αστραπή ακούστηκε από τα σύννεφα ένα υπόκωφο µπουµπουνητό.
υπόκωφος
υπόκωφου
υπόκωφο
υπόκωφε

υπόκωφη
υπόκωφης
υπόκωφη
υπόκωφη

υπόκωφο
υπόκωφου
υπόκωφο
υπόκωφο
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υπόκωφες
υπόκωφων
υπόκωφες
υπόκωφες

υπόκωφα
υπόκωφων
υπόκωφα
υπόκωφα

σηµύδα η: ψηλό δέντρο µε λεπτά κλαδιά και ξύλο ελαστικό και εύκολο στην
επεξεργασία, που απαντά στις ψυχρές περιοχές του βόρειου ηµισφαιρίου

∆εν ξαναπήγε ποτέ στο µαγεµένο δάσος µε τις σηµύδες.
η σηµύδα
της σηµύδας
τη σηµύδα
σηµύδα

•

οι σηµύδες
των (σηµύδων)
τις σηµύδες
σηµύδες

τζιτζίκι το: µεγαλόσωµο έντοµο που απαντά στις θερµές περιοχές της Γης, έχει δύο
ζεύγη διαφανή φτερά και το αρσενικό διαθέτει ένα όργανο παραγωγής ενός
χαρακτηριστικού ήχου (τριγµού). Θεωρείται το σύµβολο του καλοκαιριού και της
ξέγνοιαστης ζωής

Η χορωδία των τζιτζικιών, κάθε µεσηµέρι, σκέπαζε όλους τους άλλους ήχους.
το τζιτζίκι
του τζιτζικιού
το τζιτζίκι
τζιτζίκι

τα τζιτζίκια
των τζιτζικιών
τα τζιτζίκια
τζιτζίκια
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης
1.

Άκουσε και συµπλήρωσε.

Όταν το 1867 ο Καναδάς απέκτησε την ………………………… του από τη Μεγάλη
Βρετανία, το Τορόντο συνέχισε να είναι πρωτεύουσα της επαρχίας «Οντάριο». Από την
αρχή του 20ου αι. η ενέργεια του ………………………… Νιαγάρα χρησιµοποιείται για
παραγωγή ηλεκτρισµού. Τη ………………………… του 1950 ο πληθυσµός του Τορόντο
έγινε 1.000.000 και ήταν ένα ………………………… διαφόρων εθνών -Ιταλών, Ελλήνων,
Κινέζων- οι οποίοι είχαν τις µεγαλύτερες κοινότητες, αλλά και πολλών άλλων
Ευρωπαίων, Ασιατών και ………………………… από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

2. Συµπλήρωσε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
µακάρι να, άραγε, να, αν, αχ
1.
2.
3.
4.
5.

………………………… πεινάσεις, πάρε φαγητό από το ψυγείο.
………………………… και να ζούσα σε ένα τροπικό νησάκι!
………………………… περάσω την εξέταση.
………………………… ενηµερώθηκε για το αυριανό ραντεβού;
Καλύτερα ………………………… συνεχίσουµε αύριο τη δουλειά.

3. Μετασχηµάτισε τις προτάσεις από την οριστική στην υποτακτική και
προστακτική.
α.

Οι µαθητές συµπληρώνουν τις ασκήσεις στο σπίτι.
Οι µαθητές πρέπει ………………………… τις ασκήσεις στο σπίτι.
Παρακαλώ, ………………………… τις ασκήσεις στο σπίτι.

β.

Ο Γιάννης προετοιµάζεται για την εισήγησή του.
Ο Γιάννης πρέπει ………………………… για την εισήγησή του.
Γιάννη, ………………………… για την εισήγησή σου.

γ.

Τα παιδιά δεν αργούν από τη βόλτα τους στο πάρκο.
Τα παιδιά θα προσπαθήσουν ………………………… από τη βόλτα τους στο πάρκο.
Παιδιά, ………………………… από τη βόλτα σας στο πάρκο.
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