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ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
Μιλούν τα Αστεράκια της Χερσονήσου!
«Το πρόγραµµα ‘Αστεράκια της Χερσονήσου’ πραγµατοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά
τον Αύγουστο του 2003 στις παιδικές κατασκηνώσεις της Σεβαστούπολης και της
αρχαίας Χερσονήσου. Είκοσι τέσσερις µαθητές της Κριµαίας και της Ουκρανίας σε
διάρκεια τριών εβδοµάδων, παρ’ όλο που ήταν σε διακοπές και µέσα στην
καλοκαιρινή ζέστη, δούλεψαν µε ενθουσιασµό, διεύρυναν τον πνευµατικό ορίζοντα,
πλούτισαν τις γνώσεις τους. Σαν µία οικογένεια, τα παιδιά διαφορετικής ηλικίας και
διαφορετικών εθνοτήτων της Κριµαίας και της Ουκρανίας ενώθηκαν µε κοινό στόχο
τη µελέτη της γλώσσας και του πολιτισµού ενός άλλου λαού, του ελληνικού, και τη
γνωριµία ‘του ίδιου του εαυτού τους’ µέσω µιας τέτοιας µελέτης. Ας αφήσουµε τ’
Αστεράκια να µιλήσουν µόνα τους».
Βαλεντίνα Λιάχοβα, ∆ιευθύντρια του προγράµµατος

«Σ’ αυτή την κατασκήνωση εγώ βρήκα όχι µόνο τους φίλους, αλλά και τον ίδιο τον
εαυτό µου. Γενικά ο χαρακτήρας µου είναι… ηφαίστειος, αλλά εδώ έµαθα να είµαι
συγκρατηµένη και αυτό µου αρέσει. Θέλω να κάνω καλό σε όλους γύρω µου! Θα
ήθελα να σας πω ένα µεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε για µας, για τη δουλειά
σας και την αγάπη σας…»
Αλεξάνδρα Μουχαµµέδοβα, Μαριούπολη
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«Εδώ άρχισα να νιώθω την ελληνική γλώσσα. Πριν τη µελετούσα, αλλά τώρα
κατάλαβα ότι πρέπει να τη µαθαίνω αλλιώς, πρώτα πρέπει να τη νιώθω και να τη
δέχοµαι µέσα µου…»
Νικόλαος Ανίσενκο, Ντονέτσκ

«Πρώτη φορά στη ζωή µου πήρα στα χέρια πινέλο και νεροµπογιές. Ζωγράφισα δύο
όµορφες πετρούλες. Στην πρώτη πέτρα ζωγράφισα δελφίνι και στη δεύτερη ένα
κρανίο και µια ασπίδα, τα σύµβολα της Ελλάδας. Αυτό που έκανα µου άρεσε πολύ!»
Τσίστενκογιε, Κασέευα Μάϊα

«Πιο λαµπερή εντύπωση µου έκανε η εκδροµή στο χωριό Τσερνοπόλγιε, όπου εµείς
όλοι µαζί καθαρίσαµε την καηµένη βρύση και της δώσαµε καινούργια ζωή.»
Σοφία Κοβαλένκο, Μπελογόρσκ

«Εδώ είχα πολλές επιτυχίες και νίκες στον εαυτό µου. Η πρώτη και η µεγαλύτερη νίκη
είναι που µπόρεσα να εµπιστευτώ ξένους ανθρώπους. Απλά εδώ ήταν τόσο ζεστή
ατµόσφαιρα, που µπόρεσα να πιστέψω σε καινούργιους φίλους.»
Ελβίρα Τκάτς, Στάριϊ Κριµ
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Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

κατασκηνώσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης
αιτιατικής (η κατασκήνωση)

•

διεύρυναν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου
αορίστου, ενεργητικής φωνής (διευρύνω)

•

εθνοτήτων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης γενικής
(η εθνότητα)

•

συγκρατηµένη: µετοχή, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
µεσοπαθητικού παρακειµένου, του ρήµατος συγκρατούµαι (συγκρατηµένος, -η-ο)

•

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

•

νεροµπογιές: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης
αιτιατικής (η νεροµπογιά)

•

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

•

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

•

να εµπιστευτώ: ρήµα, α’ ενικού προσώπου, υποτακτικής έγκλισης, χρόνου
αορίστου, µεσοπαθητικής φωνής (εµπιστεύοµαι)

Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1. To πρόγραµµα ‘Αστεράκια της Χερσονήσου’ πραγµατοποιείται εδώ και µια
πενταετία.
2. Το πρόγραµµα περιελάµβανε αποκλειστικά µαθήµατα ελληνικής γλώσσας.
3. Η Αλεξάνδρα Μουχαµµέδοβα έµαθε να είναι περισσότερο εκδηλωτική στις
συναναστροφές της.
4. Η Σοφία Κοβαλένκο συµµετείχε στην εκδροµή στο χωριό Τσερνοπόλγιε.
5. Η Ελβίρα Τκάτς, µετά από την εµπειρία της στην κατασκήνωση, απέκτησε
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους άλλους.
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Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1. Όρος απαραίτητος για την ύπαρξη κράτους ετερογενούς, θεωρείται ο αµοιβαίος
σεβασµός µεταξύ των …………………………… που το αποτελούν.
α. εθνικοτήτων
β. εθνοτήτων
γ. εθνοσυνελεύσεων
2. Με κοίταξε µε ένα …………………………… χαµόγελο.
α. συγκρατηµένο
β. συγκροτηµένο

γ. συγκεκοµµένο

3. …………………………… ονοµάζεται ο σκελετός της κεφαλής.
α. κρανίο
β. κρανιά
γ. κράνος
4. Στα παιδιά αρέσει να ζωγραφίζουν µε …………………………… .
α. νεροπίστολα
β. νερόλακκους
γ. νεροµπογιές
5. Προτιµάει να δουλεύει µε …………………………… .
α. πιλοτή
β. πινελιά

γ. πινέλο
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Κείµενο 2
Όταν άρχισαν οι µεταρρυθµίσεις στην πρώην ΕΣΣ∆, στα τέλη της δεκαετίας του
’80, άρχισαν να λειτουργούν και οι πρώτοι ελληνικοί σύλλογοι, µε πρωτοβουλία
οµογενών και την υποστήριξη του Ελληνισµού στην Αζοφική. Αφότου µάλιστα
ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 1995 η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας,
που ενώνει όλους τους οργανωµένους ελληνικούς συλλόγους της χώρας, ο αριθµός
των µελών της Οµοσπονδίας σηµείωσε σύντοµα έντονη αυξητική τάση. Σήµερα, τα
µέλη της ανέρχονται σε 25.000 άτοµα. Απαρτίζεται από 53 ελληνικούς συλλόγους, οι
οποίοι λειτουργούν σε 12 περιοχές της Ουκρανίας.
Η Οµοσπονδία, που εκπροσωπεί την αρχαιότερη διασπορά, που εγκαταστάθηκε στις
παραλίες και της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας, αναγνωρίστηκε από την
Ελλάδα και ανέπτυξε στενές σχέσεις µε τις κρατικές και κοινωνικές δοµές της. Πάνω
από 200 χρόνια οι Έλληνες της Ουκρανίας ζουν ειρηνικά και φιλικά µε τον ουκρανικό
και τους άλλους λαούς, ενώ παράλληλα συµπράττουν καρποφόρα για την ευηµερία
όλων.

Ιστορικά, η Ουκρανία έγινε το λίκνο σχεδόν 300.000 Ελλήνων. Αυτή είναι η τρίτη σε
αριθµούς εθνότητα στην Αζοφική και η πιο µεγάλη οµάδα της ελληνικής διασποράς
στις ∆ηµοκρατίες της πρώην ΕΣΣ∆.
Οι σκοποί της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας εντοπίζονται κυρίως
στην αναγέννηση και ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της
παραδοσιακής λαϊκής τέχνης, στη µελέτη του ελληνικού πολιτισµού, της ιστορίας και
της λαογραφίας, στην υλοποίηση των κοινωνικών, οικονοµικών και ανθρωπιστικών
προγραµµάτων, στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων ιατρικής περίθαλψης, καθώς
και στην προώθηση επιχειρηµατικών στόχων.
(∆ιασκευή από το φυλλάδιο της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας)
Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

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

•

απαρτίζεται: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου ενεστώτα,
µεσοπαθητικής φωνής (απαρτίζοµαι)
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•

δοµές: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (η
δοµή)

•

συµπράττουν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου
ενεστώτα, ενεργητικής φωνής (συµπράττω)

•

καρποφόρα: τροπικό επίρρηµα

•

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

•

λίκνο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (το
λίκνο)

•

εντοπίζονται: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, οριστικής έγκλισης, χρόνου
ενεστώτα, µεσοπαθητικής φωνής (εντοπίζοµαι)

•

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

•

περίθαλψης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (η
περίθαλψη)

Επεξεργασία κειµένου 2
Σωστό ή Λάθος;
1. Η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας περιλαµβάνει το σύνολο των
ελληνικών συλλόγων της χώρας.
2. Ελληνικοί σύλλογοι υπάρχουν σε 53 διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας.
3. Η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας είναι αναγνωρισµένη και σε
στενή επαφή µε την Ελλάδα.
4. Οι Έλληνες της Ουκρανίας έχουν αναπτύξει φιλικές σχέσεις µε τον ουκρανικό και
τους άλλους λαούς.
5. Ο σκοπός της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας εντοπίζεται
κυρίως στην υλοποίηση οικονοµικών προγραµµάτων.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης στον σωστό τύπο.
(δοµή, ευηµερία, υλοποίηση, περίθαλψη, υποστήριξη)
1. Η δωρεάν ιατρική …………………………… θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους τους
ανθρώπους.
2. Η πρότασή του βρήκε θερµή …………………………… .
3. Ευχήθηκε υγεία και …………………………… για το νέο έτος.
4. Πρέπει να ενισχυθούν άµεσα οι δηµοκρατικές …………………………… .
5. ∆ιατέθηκαν µεγάλα κονδύλια για την …………………………… του ενεργειακού
προγράµµατος.
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Αφότου ιδρύθηκε η Οµοσπονδία των Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας, το
1995, έθεσε ως έναν από τους βασικότερους στόχους της δραστηριότητάς της τη
διατήρηση των τοπικών ελληνικών διαλέκτων και την εκµάθηση της νεοελληνικής
γλώσσας. Με σκοπό να λυθεί πιο αποτελεσµατικά το πρόβληµα της εθνικής
εκπαίδευσης, η Οµοσπονδία επεξεργάστηκε ένα Ειδικό Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο
υλοποίησης αυτού του Προγράµµατος, η νεοελληνική γλώσσα διδάσκεται σήµερα σε
63 εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ουκρανίας και περισσότερα από 6.000 παιδιά
µαθαίνουν ελληνικά. Στη Μαριούπολη και στις περιοχές γύρω της, τα ελληνικά
διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε 28 εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ παράλληλα
η Οµοσπονδία δίνει µεγάλη σηµασία στην τελειοποίηση των στελεχών της. Σε
συνεργασία µε τη ∆ηµοτική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης της Μαριούπολης, το Κέντρο
Επιστήµης και Μεθοδολογίας και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών της
Μαριούπολης, κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται σεµινάρια παιδαγωγικής επιµόρφωσης
για τους δασκάλους της νεοελληνικής γλώσσας.
Υπό την αιγίδα των κοινοτήτων των
Ελλήνων υπάρχουν 19 κυριακάτικα
σχολεία,
όπου
διδάσκονται
η
νεοελληνική γλώσσα και ο πολιτισµός,
η τέχνη και οι παραδόσεις των
Ελλήνων.
Συγκεκριµένα
στη
Μαριούπολη
λειτουργούν
τα
εκπαιδευτικά κέντρα «ΑΛΤΕΡΕΓΩ»,
«ΠΟΛΥΓΛΟΤ» και το ιδιωτικό σχολείο
«ΛΙΝΓΒΑ», όπου η ελληνική γλώσσα
διδάσκεται ως ξένη.
Κάθε
χρόνο
πραγµατοποιούνται
Ολυµπιάδες µαθητών και φοιτητών,
οι
οποίες
συµβάλλουν
αποτελεσµατικά στην εκµάθηση της
ελληνικής γλώσσας, του πολιτισµού
και της ιστορίας. Σε αυτές τις
εκδηλώσεις παίρνουν µέρος περίπου
500 άτοµα από όλες τις περιοχές της
Ουκρανίας.
(∆ιασκευή από το φυλλάδιο της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας)
Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή λάθος;
1. Η Οµοσπονδία των Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας στοχεύει στη διατήρηση
των τοπικών ελληνικών διαλέκτων και την εκµάθηση της νεοελληνικής γλώσσας.
2. Σχεδόν τα µισά εκπαιδευτικά ιδρύµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας
βρίσκονται στη Μαριούπολη και στις γύρω περιοχές της.
3. Κάθε δύο χρόνια πραγµατοποιούνται από την Οµοσπονδία σεµινάρια
παιδαγωγικής επιµόρφωσης για τους δασκάλους της νεοελληνικής γλώσσας.
4. Μαθητές από την περιοχή της Μαριούπολης συµµετέχουν στις Ολυµπιάδες
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας.
5. Η Οµοσπονδία συνεργάζεται µε διάφορα ιδρύµατα και ινστιτούτα.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Χρονικές προτάσεις
Χρονικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που προσδιορίζουν χρονικά µια άλλη
πρόταση και εισάγονται µε τους χρονικούς συνδέσµους: όταν, σαν, ενώ, καθώς,
αφού, αφότου, πριν (πριν να), µόλις, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο, όποτε, άµα ή µε
λέξεις κι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται ως χρονικοί σύνδεσµοι (όσο που, όσο που
να, έως ότου να, κάθε που κλπ.).
Ειδικότερα, µια χρονική πρόταση σε σχέση µε αυτό που δηλώνει η κύρια φανερώνει
το:
α) σύγχρονο, δηλαδή γεγονός ταυτόχρονο µε αυτό της κύριας πρότασης.
παράδειγµα: Ενώ η µητέρα µαγείρευε, τα παιδιά διάβαζαν.
β) προτερόχρονο, δηλαδή γεγονός που γίνεται πριν από αυτό της κύριας πρότασης.
παράδειγµα: Όταν τα έµαθε όλα, άλλαξε γνώµη.
γ) υστερόχρονο, δηλαδή γεγονός που γίνεται µετά από αυτό της κύριας πρότασης.
παράδειγµα: Πριν να φύγει, του έριξε µία µατιά.
Στις χρονικές προτάσεις η άρνηση είναι δε(ν) εκτός αν ο χρονικός σύνδεσµος έχει να,
οπότε η άρνηση είναι µη(ν).

Ως χρονικός σύνδεσµος χρησιµοποιείται κάποτε και ο και, ειδικά στον προφορικό
λόγο.
παράδειγµα: Ήρθες, και σε θέλαµε (= όταν, τη στιγµή που σε θέλαµε).

Παραδείγµατα:
Μόλις ήρθε µας έβαλε τις φωνές.
Όποτε ετοιµαζόµαστε για ταξίδι, κάτι πάει στραβά.
Αφού έφαγε, σηκώθηκε από το τραπέζι.
Θα µείνω, ώσπου να πάει η ώρα δώδεκα.
Καθώς έµπαινε στο σπίτι, άκουσε έναν περίεργο θόρυβο.
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2. Ασκήσεις

1. Βάλε √ στους χρονικούς συνδέσµους.
µολονότι
µόλις
διότι
πως

µέχρι που
κι ας
ενώ
ώστε

αλλά
προτού
έτσι που
αφότου

2. Επίλεξε το σωστό.
1. ……………………… πήγε στη κουζίνα, βρήκα την ευκαιρία να της µιλήσω ήρεµα.
α) Πριν
β) Όταν
γ) Μετά
2. ……………………… να πάρεις µια απόφαση, πρέπει να συµβουλευτείς κάποιον.
α) Όποτε
β) Όταν
γ) Πριν
3. ……………………… µιλούσα στο τηλέφωνο, άκουσα δυνατό θόρυβο στον κήπο.
α) Καθώς
β) Μέχρι που
γ) Πριν
4. ……………………… γύρισε σπίτι, πήρε τηλέφωνο τη µητέρα της.
α) Ενώ
β) Προτού
γ) Μόλις
5. Πες τους τα νέα, ……………………… τους δεις.
α) καθώς
β) όταν

γ) ώσπου

3. Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά.
1. κόσµος / ο / ο / ηθοποιός / ενώ / υποκλινόταν, / χειροκροτούσε
……………………………………………………………………………………………………………………
2. τη / ήπιε/ για / του, / φύγει / δουλειά / προτού / καφέ / ο Γιάννης
……………………………………………………………………………………………………………………
3. το/ ακούσαµε / αρχίσαµε / όταν / να / σύνθηµα, / τρέχουµε
……………………………………………………………………………………………………………………
4. το / σπίτι, / ενώ / άκουσαν / το / έβγαιναν / τηλέφωνο / από
……………………………………………………………………………………………………………………
5. σου, / καθώς / χθες / συναντήσαµε / αδελφή / παραλία / περπατούσαµε / στην /
την
……………………………………………………………………………………………………………………
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4. Συµπλήρωσε τη συνταγή µε τους σωστούς συνδέσµους.
πριν, µόλις, ενώ, ώσπου
Μακαρονάδα αλά Μπολονέζ
Σε µια κατσαρόλα βάζετε αλατισµένο νερό. …………………………… βράσει το νερό,
ρίχνετε τα µακαρόνια. …………………………… βράζει, ζεσταίνετε το ελαιόλαδο,
σοτάρετε το κρεµµύδι και τα ντοµατάκια ψιλοκοµµένα και ανακατεύετε
…………………………… να µαραθούν. Όταν είναι έτοιµο, προσθέστε τον κιµά και τον
βασιλικό και σιγοβράστε τα σκεπασµένα, περίπου 10 λεπτά. ……………………………
σερβίρετε, πασπαλίζετε µε αρκετή παρµεζάνα.

5. Ένωσε τις προτάσεις των δύο στηλών.
1. Κάνει κρύο. Πριν φύγεις,

α) ενώ βλέπει τηλεόραση.

2. Όταν είσαι άρρωστος,

β) καπνίζω ένα τσιγάρο.

3. Μόλις φτάσεις,

γ) πάρε το παλτό σου.

4. Ο πατέρας ετοιµάζει το φαγητό,

δ) πάρε µε τηλέφωνο, σε παρακαλώ.

5. Ενώ πίνω τον πρωινό µου καφέ,

ε) πρέπει να πηγαίνεις στον γιατρό.

6.

Άκουσε και επανάλαβε.

1. Ας αφήσουµε τα Αστεράκια να µιλήσουν µόνα τους.
2. Σε αυτή την κατασκήνωση εγώ βρήκα όχι µόνο τους φίλους, αλλά και τον ίδιο τον
εαυτό µου.
3. Εδώ ήταν τόσο ζεστή η ατµόσφαιρα, που µπόρεσα να πιστέψω σε καινούργιους
φίλους.
4. Οι σκοποί της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας εντοπίζονται
κυρίως στην αναγέννηση και ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας.
5. Με σκοπό να λυθεί πιο αποτελεσµατικά το πρόβληµα της εθνικής εκπαίδευσης, η
Οµοσπονδία επεξεργάστηκε ένα Ειδικό Πρόγραµµα.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά και, στη συνέχεια, λύσε το σταυρόλεξο.
όποτε, µέχρι, αφότου, µόλις, ενώ
1.
2.
3.
4.
5.

Αµέσως …………………………… µπήκε σπίτι, έτρεξε στην κουζίνα.
…………………………… έφευγαν, µας κοίταξαν µε δάκρυα στα µάτια.
Μπορείς να µας επισκεφτείς …………………………… θέλεις.
Η γιαγιά του τον φρόντιζε …………………………… να αποφοιτήσει η µητέρα του.
…………………………… µετανάστευσε, µας ξέχασε.
3
1
5
4

2

2. Κρεµάλα

1. Εγκατάσταση σε σκηνές, κυρίως για παραθερισµό.
2. Έχω πίστη σε κάποιον για ικανότητα ή ιδιότητά του.
3. Η ηθική ή υλική βοήθεια προς κάποιον.
1. Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Υ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.

Παζλ

Επίλεξε το σωστό.
1. Το πρόγραµµα Αστεράκια της Χερσονήσου πραγµατοποιήθηκε το 2003 για
α. πρώτη φορά.
β. τέταρτη φορά.
γ. πέµπτη φορά.
2. Οι πρώτοι ελληνικοί σύλλογοι λειτουργούν από
α. την αρχή της δεκαετίας του ’80.
β. τα τέλη της δεκαετίας του ’80.
γ. τα τέλη της δεκαετίας του ’90.
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3. Οι Έλληνες της ∆ιασποράς στην Ουκρανία σε σχέση µε τις ∆ηµοκρατίες της πρώην
ΕΣΣ∆ αποτελούν µια
α. πολυπληθή οµάδα.
β. ολιγοµελή οµάδα.
γ. µεσαία οµάδα.
4. Η Οµοσπονδία των Ελληνικών Συλλογών της Ουκρανίας ιδρύθηκε
α. το 1993.
β. το 1990.
γ. το 1995.
5. Οι Ολυµπιάδες της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισµού και της ιστορίας
πραγµατοποιούνται
α. κάθε τέσσερα χρόνια.
β. κάθε χρόνο.
γ. κάθε δύο χρόνια.

4.

Λαγός και Χελώνα

Γράψε τα παρακάτω ρήµατα στην απλή υποτακτική.
Φτάνεις
επιστρέφει
µελετάτε
περιµένω
τελειώνουµε

5.

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

εντοπίζετε
……………………………
συµπράττουν ……………………………
υλοποιώ
……………………………
περιθάλπεις ……………………………
υποστηρίζουµε……………………………

Γραφοµηχανή

υποστήριξη, απαρτίζεται, συµπράττουν,
ευηµερία, εντοπίζονται, υλοποίηση, περίθαλψη,
λίκνο, εκδηλωτική, συναναστροφές,
εµπιστεύοµαι, ασπίδα, νεροµπογιές, πινέλο,
συγκρατηµένη, κρανίο, εθνότητα, διεύρυναν,
κατασκήνωση, επεξεργάστηκε
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Ποίηµα

Άκουσε και συµπλήρωσε
Ευριπίδης
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
(µτφ. Θρ. Σταύρου)
Πρώτο στάσιµο (στίχοι 421 – 467 : αποσπάσµατα)
Ω γαλάζιο, βαθυγάλαζο
σµίξιµο των θαλασσών,
…
Σαν ποιοι να ’ναι
…
Με τραβήγµατα διπλόκροτα
των ελάτινων ……………………………,
µε πανιά λινά απ’ ανέµους φουσκωµένα
ποντοπόροι ν’ αρµενίσανε στα κύµατα
απ’ τον πόθο
σωρούς πλούτου µες στα σπίτια τους να υψώσουν;
την καρδιά γλυκαίν’ η ελπίδα
κι είν’ αχόρταγη – πηγή
συµφορών – για τους ανθρώπους
που τα …………………………… κυνηγούνε τα µεγάλα
ταξιδεύοντας στις χώρες των βαρβάρων˙
όνειρο κοινό είναι σ’ όλους,
µα του κέρδους η έγνοια σε άλλους
άµετρη είναι, σ’ άλλους πάλι
µε το …………………………… το σωστό.
Πώς τους αλληλόκρουστους τους βράχους,
τάχα πώς των Φινειδών
να περάσανε τ’ ασίγαστ’ ακρογιάλια;
…………………………… γιαλό γιαλό
στ’ ανεµόδαρτα νερά της Αµφιτρίτης,
όπου
οι πενήντα θυγατέρες του Νηρέα
τραγουδούνε και χορεύουνε κυκλόσυρτο χορό;
ή στον άνεµο αµολώντας τα ……………………………,
ενώ σφύριζε στην πρύµη
το τιµόνι, ο οδηγός του καραβιού,
πέρασαν µε τη νοτιά,
µε τις πνοές του Ζέφυρου ίσως,
στην λευκήν ακρογιαλιά,
αναρίθµητων πετούµενων ληµέρι
…
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

η κατασκήνωση: σύνολο εγκαταστάσεων σε εξοχική τοποθεσία, όπου περνούν τις
καλοκαιρινές διακοπές τους παιδιά, αλλά ταυτόχρονα αθλούνται και εκπαιδεύονται
κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων

Φέτος, τα παιδιά θα πάνε για πρώτη φορά στις κατασκηνώσεις του δήµου µας και
είναι πολύ χαρούµενα.
η κατασκήνωση
της κατασκήνωσης (κατασκηνώσεως)
την κατασκήνωση
- κατασκήνωση

•

οι κατασκηνώσεις
των κατασκηνώσεων
τις κατασκηνώσεις
- κατασκηνώσεις

διευρύνω: κάνω κάτι ευρύ, να εκτείνεται σε περισσότερους χώρους ή πεδία
(διευρύνω, διεύρυνα, θα διευρύνω, έχω διευρύνει, είχα διευρύνει, θα έχω
διευρύνει)

Θέλω να διευρύνω τον κύκλο των γνωριµιών µου, γι’ αυτό κάνω συχνά
συγκεντρώσεις και πάρτι.

•

η εθνότητα: το σύνολο των µελών µιας εθνικής οµάδας ή µιας πολιτισµικά
διακριτής οµάδας µέσα στο ίδιο έθνος

Τα προβλήµατα των εθνοτήτων στην περιοχή των Βαλκανίων γνωρίζουν στις
µέρες µας καινούρια ένταση.
η εθνότητα
της εθνότητας
την εθνότητα
- εθνότητα

•

οι εθνότητες
των εθνοτήτων
τις εθνότητες
- εθνότητες

συγκρατηµένος, -η, -ο: αυτός που έχει περιορίσει την ένταση των αντιδράσεών
του, των παθών ή των επιθυµιών του

Παρά τις συνεχείς προκλήσεις, αυτός παρέµεινε ψύχραιµος και συγκρατηµένος.

•

συγκρατηµένος
συγκρατηµένου
συγκρατηµένο
συγκρατηµένε

συγκρατηµένη
συγκρατηµένης
συγκρατηµένη
συγκρατηµένη

συγκρατηµένο
συγκρατηµένου
συγκρατηµένο
συγκρατηµένο

συγκρατηµένοι
συγκρατηµένων
συγκρατηµένους
συγκρατηµένοι

συγκρατηµένες
συγκρατηµένων
συγκρατηµένες
συγκρατηµένες

συγκρατηµένα
συγκρατηµένων
συγκρατηµένα
συγκρατηµένα

το πινέλο: εργαλείο ζωγραφικής που αποτελείται από ένα στέλεχος, συνήθως
ξύλινο ή πλαστικό, µε βουρτσάκι στην άκρη, όπου τοποθετείται το χρώµα

Κάθε κίνηση της ζωγράφου µε το πινέλο προκαλούσε τον θαυµασµό όλων.
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του πινέλου
το πινέλο
- πινέλο

•
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τα πινέλα
των πινέλων
τα πινέλα
- πινέλα

η νεροµπογιά: χρωστική ουσία που χρησιµοποιείται στη ζωγραφική, αφού
διαλυθεί µε νερό

Τα παιδιά µπορούν εύκολα να ζωγραφίζουν µε νεροµπογιές.
η νεροµπογιά
της νεροµπογιάς
τη νεροµπογιά
- νεροµπογιά

•

οι νεροµπογιές
των νεροµπογιών
τις νεροµπογιές
- νεροµπογιές

το κρανίο: το οστέινο πλαίσιο του κεφαλιού που περιβάλλει τον εγκέφαλο, τα
αισθητήρια όργανα (µάτια, µύτη κ.λπ.), στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και το
σαγόνι

Το κρανίο του ανθρώπου και του πιθήκου παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές
αλλά και εντυπωσιακές οµοιότητες.
το κρανίο
του κρανίου
το κρανίο
- κρανίο

•

τα κρανία
των κρανίων
τα κρανία
- κρανία

η ασπίδα: αµυντικό όπλο µε σχήµα και κατασκευή που διαφέρει ανάλογα µε την
εποχή και του οποίου σκοπός είναι να καλύπτει και να προστατεύει το σώµα από
τα χτυπήµατα των αντιπάλων

Η πιο γνωστή από όλες είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως µας την περιγράφει ο
Όµηρος.
η ασπίδα
της ασπίδας
την ασπίδα
- ασπίδα

•

οι ασπίδες
των ασπίδων
τις ασπίδες
- ασπίδες

εµπιστεύοµαι: δείχνω εµπιστοσύνη σε κάποιον, δηλαδή πιστεύω στην εντιµότητα,
στην ικανότητα και την αξία του
(εµπιστεύοµαι, εµπιστευόµουν, εµπιστεύτηκα, θα εµπιστεύοµαι, θα εµπιστευτώ,
έχω εµπιστευτεί, είχα εµπιστευτεί, θα έχω εµπιστευτεί)

Στις µέρες µας, λίγοι είναι οι πραγµατικοί φίλοι, τους οποίους µπορεί να
εµπιστευτεί κανείς.

•

εκδηλωτικός, -ή, -ό: αυτός που χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή και αυθόρµητη
συµπεριφορά, που συνηθίζει να εξωτερικεύει την εσωτερική του κατάσταση

Είναι τόσο εκδηλωτική που δεν µπορεί να κρύψει ούτε τη λύπη ούτε τη χαρά της.
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εκδηλωτικός
εκδηλωτικού
εκδηλωτικό
εκδηλωτικέ

εκδηλωτική
εκδηλωτικής
εκδηλωτική
εκδηλωτική

εκδηλωτικό
εκδηλωτικού
εκδηλωτικό
εκδηλωτικό

εκδηλωτικοί
εκδηλωτικών
εκδηλωτικούς
εκδηλωτικοί

εκδηλωτικές
εκδηλωτικών
εκδηλωτικές
εκδηλωτικές

εκδηλωτικά
εκδηλωτικών
εκδηλωτικά
εκδηλωτικά

η συναναστροφή: το να έχει κανείς φιλικές σχέσεις και συχνή επαφή µε κάποιον,
το να κάνει παρέα µαζί του

Τον κατέστρεψαν οι κακές συναναστροφές.
η συναναστροφή
της συναναστροφής
τη συναναστροφή
- συναναστροφή

•

οι συναναστροφές
των συναναστροφών
τις συναναστροφές
- συναναστροφές

η υποστήριξη: η ενίσχυση, η παροχή βοήθειας

Μόνο µε τη συνεχή υποστήριξη των δικών του µπόρεσε να ξεπεράσει τις
οικονοµικές του δυσκολίες.
η υποστήριξη
της υποστήριξης (υποστηρίξεως)
την υποστήριξη
- υποστήριξη

•

οι υποστηρίξεις
των υποστηρίξεων
τις υποστηρίξεις
- υποστηρίξεις

απαρτίζοµαι: συγκροτούµαι, αποτελούµαι (από µέρη)
(απαρτίζοµαι, απαρτιζόµουν, απαρτίστηκα, θα απαρτίζοµαι, θα απαρτιστώ, έχω
απαρτιστεί, είχα απαρτιστεί, θα έχω απαρτιστεί)

Το µηχάνηµα απαρτιζόταν από τρία διαφορετικά µέρη.

•

η δοµή: ο τρόπος µε τον οποίο επιµέρους στοιχεία σχετίζονται και συνδέονται
µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίζουν ενιαίο σύνολο ή σύστηµα

Οι οικονοµικές δοµές επηρεάζουν βαθιά και τις αντίστοιχες κοινωνικές και
πολιτιστικές.
η δοµή
της δοµής
τη δοµή
- δοµή

•

οι δοµές
των δοµών
τις δοµές
- δοµές

συµπράττω: ενεργώ σε συνεργασία ή σε συνεννόηση µε άλλους για συγκεκριµένο
σκοπό ή αποτέλεσµα
(συµπράττω, συνέπραττα, συνέπραξα, θα συµπράττω, θα συµπράξω, έχω
συµπράξει, είχα συµπράξει, θα έχω συµπράξει)
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Τα δύο κόµµατα αποφάσισαν να συµπράξουν στις επόµενες εκλογές µε σκοπό την
απόλυτη πλειοψηφία.

•

καρποφόρα: αποτελεσµατικά, µε κέρδη, γόνιµα

Συνεργάστηκαν καρποφόρα και αυτό φάνηκε στα αποτελέσµατα της δουλειάς
τους.

•

η ευηµερία: η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συνθήκες πλούτου,
οικονοµικής άνθησης και ευτυχίας, η ζωή µέσα στην απόλαυση υλικών ή/ και
πνευµατικών αγαθών

Θα αγωνιστούµε για την πρόοδο και την ευηµερία του τόπου µας.
η ευηµερία
της ευηµερίας
την ευηµερία
- ευηµερία

•

οι ευµερίες
των ευηµεριών
τις ευηµερίες
- ευηµερίες

το λίκνο: ο τόπος όπου γεννήθηκε ή δηµιουργήθηκε κάτι σηµαντικό, η πατρίδα

Η µικρή αυτή πόλη υπήρξε το λίκνο του σύγχρονου θεάτρου.
το λίκνο
του λίκνου
το λίκνο
- λίκνο

•

τα λίκνα
των λίκνων
τα λίκνα
- λίκνα

εντοπίζοµαι: περιορίζοµαι σε ένα σηµείο, έναν χώρο
(εντοπίζοµαι, εντοπιζόµουν, εντοπίστηκα, θα εντοπίζοµαι, θα εντοπιστώ, έχω
εντοπιστεί, είχα εντοπιστεί, θα έχω εντοπιστεί)

Οι έρευνες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ των δύο νησιών.

•

η υλοποίηση: η πραγµατοποίηση, το να αποκτήσει κάτι (που υπάρχει ως ιδέα,
σκέψη, θεωρία) υλική υπόσταση, η εφαρµογή στην πράξη

Η υλοποίηση του προγράµµατος χρειάστηκε 2 χρόνια και τις προσπάθειες 350
εργαζοµένων.
η υλοποίηση
της υλοποίησης (υλοποιήσεως)
την υλοποίηση
- υλοποίηση

•

οι υλοποιήσεις
των υλοποιήσεων
τις υλοποιήσεις
- υλοποιήσεις

η περίθαλψη: η παροχή βοήθειας, φροντίδας, η περιποίηση κάποιου

Η περίθαλψη των άρρωστων και αδέσποτων ζώων δεν µπορεί να είναι µόνο
ατοµική µας υπόθεση.
η περίθαλψη
της περίθαλψης (περιθάλψεως)

οι περιθάλψεις
των περιθάλψεων
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την περίθαλψη
- περίθαλψη

•

τις περιθάλψεις
- περιθάλψεις

το σµίξιµο: η συνάντηση, η ένωση στο ίδιο σηµείο

Το σµίξιµο των δύο παλιών φίλων, µετά από τόσα χρόνια, ήταν ιδιαίτερα
συγκινητικό.
το σµίξιµο
του σµίξιµατος
το σµίξιµο
- σµίξιµο

•

τα σµιξίµατα
των σµιξιµάτων
τα σµιξίµατα
- σµιξίµατα

ποντοπόρος, -α, -ο: αυτός που διασχίζει την ανοιχτή θάλασσα

Με τα ποντοπόρα πλοία τους ταξίδευαν στον µεγάλο ωκεανό.

•

ποντοπόρος
ποντοπόρου
ποντοπόρο
ποντοπόρε

ποντοπόρα
ποντοπόρας
ποντοπόρα
ποντοπόρα

ποντοπόρο
ποντοπόρου
ποντοπόρο
ποντοπόρο

ποντοπόροι
ποντοπόρων
ποντοπόρους
ποντοπόροι

ποντοπόρες
ποντοπόρων
ποντοπόρες
ποντοπόρες

ποντοπόρα
ποντοπόρων
ποντοπόρα
ποντοπόρα

ο πόθος: ζωηρή επιθυµία, λαχτάρα

Ο πόθος ο ερωτικός είναι ο πιο µεγάλος.
ο πόθος
του πόθου
τον πόθο
- πόθε

•

οι πόθοι
των πόθων
τους πόθους
- πόθοι

ασίγαστος, -η, -ο: αυτός που δεν σβήνει, που δεν είναι δυνατόν να κατασιγαστεί
ή να καταπραϋνθεί

Κρατούσε µέσα της ασίγαστη την επιθυµία να ξαναγυρίσει στην πατρίδα της.
ασίγαστος
ασίγαστου
ασίγαστο
ασίγαστε

ασίγαστη
ασίγαστης
ασίγαστη
ασίγαστη

ασίγαστο
ασίγαστου
ασίγαστο
ασίγαστο

ασίγαστοι
ασίγαστων
ασίγαστους
ασίγαστοι

ασίγαστες
ασίγαστων
ασίγαστες
ασίγαστες

ασίγαστα
ασίγαστων
ασίγαστα
ασίγαστα
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Ενότητα 22

ανεµόδαρτος, -η, -ο: αυτός που είναι διαρκώς εκτεθειµένος στους ανέµους, που
τον χτυπά συνεχώς ο άνεµος

Το σπίτι ήταν σε ένα ανεµόδαρτο ύψωµα έξω από το χωριό.

•

ανεµόδαρτος
ανεµόδαρτου
ανεµόδαρτο
ανεµόδαρτε

ανεµόδαρτη
ανεµόδαρτης
ανεµόδαρτη
ανεµόδαρτη

ανεµόδαρτο
ανεµόδαρτου
ανεµόδαρτο
ανεµόδαρτο

ανεµόδαρτοι
ανεµόδαρτων
ανεµόδαρτους
ανεµόδαρτοι

ανεµόδαρτες
ανεµόδαρτων
ανεµόδαρτες
ανεµόδαρτες

ανεµόδαρτα
ανεµόδαρτων
ανεµόδαρτα
ανεµόδαρτα

αµολάω/ -ώ: αφήνω κάτι χαλαρό, ώστε να ξετυλιχτεί, να αποµακρυνθεί, να
υψωθεί κλπ.
(αµολώ, αµολούσα, αµόλησα, θα αµολώ, θα αµολήσω, έχω αµολήσει, είχα
αµολήσει, θα έχω αµολήσει)

Μόλις αµόλησε τα σκοινιά της βάρκας, αυτή γλίστρησε σιωπηλά στο κύµα.

•

το ληµέρι: η φωλιά άγριων ζώων

Μέσα στο δάσος έχουν τα ληµέρια τους αρκούδες και λύκοι.
το ληµέρι
του ληµεριού
το ληµέρι
- ληµέρι

τα ληµέρια
των ληµεριών
τα ληµέρια
- ληµέρια
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Ενότητα 22

ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης
1.
-

Άκουσε και συµπλήρωσε.
…………………………… σχόλασα από το γραφείο, είδα στον δρόµο την Άννα
…………………………… έτρεχε, γιατί βιαζόταν πολύ.
∆εν τη βλέπω εδώ και πολύ καιρό. …………………………… ……… …………… ………
πηγαίναµε µαζί στο φροντιστήριο, …………………………… µαθαίναµε αγγλικά.

2. Βάλε √ στις περιόδους που έχουν χρονικές προτάσεις.
1. Μόλις την είδα, σταµάτησα και προσπάθησα να της µιλήσω.
2. Όταν έρθεις, πάρε µαζί σου και τα ξαδέρφια σου, που δεν τα θυµάµαι πια.
3. Παρόλο που είσαι µεγαλύτερος από µένα, δεν µπορώ να σε εµπιστευτώ.
4. Αν και έπαιξαν καλά, οι αντίπαλοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν το παιχνίδι.
5. Προτού φτάσουν στην πόλη, οι παίκτες σταµάτησαν σε ένα µπαράκι για να
πιουν κάτι.
6. Ώσπου να τελειώσω αυτό το βιβλίο, θα έχουν φτάσει τα Χριστούγεννα.

3. Συµπλήρωσε τα κενά µε τις παρακάτω λέξεις.
αφότου, τη στιγµή, όταν
…………………………… κάποια στιγµή τον ξανασυνάντησε, είχαν περάσει δεκαπέντε
χρόνια. …………………………… χώρισαν, δεν είχαν ανταλλάξει ούτε µια κουβέντα.
…………………………… που τον αντίκρισε, όµως, συγκινήθηκε έντονα, σαν να µην είχε
περάσει τόσος καιρός.
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