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Ενότητα 3

ΓΚΕΤΤΙΝΓΚΕΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
Ειρήνη:
Βαγγέλης:
Ειρήνη:
Βαγγέλης:
Ειρήνη:
Βαγγέλης:
Ειρήνη:
Βαγγέλης:

Ειρήνη:

Βαγγέλης:

Κρίµα που φτάσαµε τόσο αργά στο Γκέττινγκεν! Απόψε δεν θα
προλάβουµε να δούµε τίποτα από την πόλη.
Πάντως, καθώς µπαίναµε µε το ταξί, η πόλη µού φάνηκε συµπαθητική.
Απλώς συµπαθητική; Εσύ, πάντα µετριοπαθής στις εκδηλώσεις σου.
Εµένα µου φάνηκε πανέµορφη.
Όσο γι’ αυτό… θα περιµένεις να σου πω αύριο.
Ωραία! Απόψε θα περιηγηθούµε το Γκέττινγκεν µέσα από τις σελίδες του
οδηγού. Πρόκειται, ξέρεις, για αρκετά παλιά πόλη. Άνω των 1.000 ετών.
Φαίνεται…από τα κτήριά της. Απ’ όσο µπόρεσα να δω, µου φάνηκαν
παλιά, αν και ανακαινισµένα και καλοδιατηρηµένα, σε γενικές γραµµές.
Το ιστορικό κέντρο είναι περήφανο για τις µεσαιωνικές εκκλησίες του, την
αρχιτεκτονική τους αλλά και τους θησαυρούς που έχουν διατηρήσει.
∆ιάβαζα πριν ότι από τα αξιοθέατα που αξίζει να δει κανείς είναι οι
Βοτανικοί Κήποι. Έχουν µεγάλη ποικιλία από παλιά και υγιή δέντρα και
προσφέρουν ταυτόχρονα µια ανάσα ξεκούρασης στον ταλαιπωρηµένο
κάτοικο της πόλης.
Σιγά τον ταλαιπωρηµένο! Το Γκέττινγκεν δεν είναι δα και καµιά τεράστια
µεγαλούπολη. Φαίνεται να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, όπως όλες οι
φοιτητικές πόλεις, γεµάτη ζωή, χρώµα και παραδοσιακά µπαράκια. Τίποτα
δε θυµίζει ότι κι εδώ οι Ναζί πραγµατοποίησαν τις αισχρές τους πράξεις
κατά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο.
Μάλιστα οργανώνονται και επισκέψεις στα µέρη και τις τοποθεσίες όπου
έδρασαν οι Ναζί. Αξίζει να πάµε σε µερικά.
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Ειρήνη:

Βαγγέλης:
Ειρήνη:

Ενότητα 3

Συµφωνώ, αλλά όχι αύριο. Αύριο ας επισκεφτούµε τους Κήπους και το
Πανεπιστήµιο. Είναι τεράστιο, ξέρεις. Φοιτούν 32.000 σπουδαστές, ενώ το
διδακτικό προσωπικό ανέρχεται σε 2.500 καθηγητές. Ήξερες ότι 42
καθηγητές µε βραβείο Νόµπελ έχουν σπουδάσει ή διδάξει στο φηµισµένο
Πανεπιστήµιο του Γκέττινγκεν;
Ειρήνη, ξέρεις τι διαβάζω εδώ; Υπάρχουν πέντε ελληνικά εστιατόρια στο
Γκέττινγκεν.
∆εν πιστεύω να υπονοείς ότι σου λείπουν τα ελληνικά φαγητά. Για το
επόµενο δεκαήµερο, καλέ µου, θα εντρυφήσουµε στη γερµανική κουζίνα
και µόνο.

Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

µετριοπαθής: επίθετο, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
(µετριοπαθής,-ής-ές)

•

θα περιηγηθούµε: ρήµα, α' πληθυντικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης
οριστικής,
µεσοπαθητικής
φωνής
(περιηγούµαι,
περιηγούµουν,
περιηγήθηκα, θα περιηγούµαι, θα περιηγηθώ, έχω περιηγηθεί, είχα περιηγηθεί, θα
έχω περιηγηθεί)

•

ανακαινισµένα: µετοχή, παθητικού παρακειµένου, γένους ουδετέρου, πληθυντικού
αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (ανακαινισµένος,-η-ο)

•

καλοδιατηρηµένα: µετοχή παθητικού παρακειµένου, γένους ουδετέρου, πληθυντικού
αριθµού, πτώσης ονοµαστικής (καλοδιατηρηµένος,-η-ο)

•

ταλαιπωρηµένο: µετοχή παθητικού παρακειµένου, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού,
πτώσης αιτιατικής (ταλαιπωρηµένος,-η-ο)

•

θα εντρυφήσουµε: ρήµα, α' πληθυντικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης οριστικής, ενεργητικής φωνής (εντρυφώ, εντρυφούσα, εντρύφησα, θα
εντρυφώ, θα εντρυφήσω, έχω εντρυφήσει, είχα εντρυφήσει, θα έχω εντρυφήσει)

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

Αυτός που συνήθως είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός τύπος είναι ο Βαγγέλης.
Τα κτήρια στο ιστορικό κέντρο της πόλης είναι νεόκτιστες οικοδοµές.
Το Γκέττινγκεν είναι µια φοιτητούπολη.
Στο Γκέττινγκεν οργανώνονται επισκέψεις σε µέρη όπου οι Ναζί πραγµατοποίησαν τις
αισχρές τους πράξεις.
5. Ο Βαγγέλης και η Ειρήνη έχουν αποφασίσει να επισκεφτούν τα πέντε ελληνικά
εστιατόρια του Γκέττινγκεν και να γευτούν τις λιχουδιές τους..
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Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1.

2.

………………………… ιδιαίτερα σε θέµατα αισθητικής.
α. Εντοίχισε
β. Ενυδάτωσε

γ. Εντρύφησε

Τα αρχοντικά που βλέπετε τώρα ………………………… για πολλά χρόνια έστεκαν
ερειπωµένα.
α. ανακαινισµένα
β. παραµεληµένα
γ. αραχνιασµένα

3. Γύρισε από το ταξίδι ………………………… σωµατικά και ψυχικά.
α. τακτοποιηµένος
β. ταλαιπωρηµένος
γ. ταβανωµένος
4. Είναι εξηντάρης, αλλά ………………………… .
α. καλοδιατηρηµένος
β. καλοζυγισµένος

γ. καλοραµµένος

5. Θα χαρακτήριζα µάλλον ………………………… το πρόγραµµα του συγκεκριµένου
πολιτικού κόµµατος.
α. µετρήσιµο
β. µετριόφρον
γ. µετριοπαθές
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Κείµενο 2
Τελευταία φορά περνάω την πόρτα του ΑΟΥΤΕΛ -είναι σαν να ’κλεισε πίσω µου. Τέλος,
είµαι στον δρόµο. Πηγαίνω και κάθοµαι λίγο πιο πέρα, πάνω σ’ ένα κασόνι. Μπροστά µου
φάτσα, το ΑΟΥΤΕΛ. Όλη η γερµανική ζωή µου. Πίσω µου τα τρένα, ο µεγάλος κόσµος
ανύπαρκτος. Μπροστά µου αυτό το ΑΟΥΤΕΛ, ανύπαρκτο τώρα κι αυτό. Είµαι στο δρόµο,
και δρόµο δεν έχω κανέναν. Κάθοµαι σ’ αυτό το κασόνι, πουθενά δεν έχω να πάω, ένας
χαµάλης απολυµένος απ’ τη δουλειά του, ένας άνεργος Έλληνας µετανάστης στη
Γερµανία. Έχω και το βιβλιάριο εργασίας στην τσέπη. Ξυλουργός, λέει, για την Ελλάδα,
ανειδίκευτος για τη Γερµανία. Είµαι ένας άνεργος, αλλά µε καλές συστάσεις. Για ν’
αρχίσω να ζητάω την καινούργια χαµαλίτικη θέση µου µέσα στο µεγάλο µας κόσµο, έναν
άλλο Μύλλερ να µε νοικιάσει.
Σκέφτοµαι εδώ, τα ξανασκέφτοµαι όλα, θέλω να τα σκεφτώ. Στην Ελλάδα να ξεκινήσω
να πάω πίσω, δεν θέλω. Η Ελλάδα για µένα θα πει ξυλάδικο. ∆εν ξαναγυρίζω ζωντανός
στο ξυλάδικο. Εδώ και πέντε χρόνια το σκέφτοµαι κάθε µέρα, είµαι το ξένο σώµα. Είµαι
και δεν είµαι. Περαστικός είµαι εδώ -για κάπου- για πού; Πού είναι ο κόσµος, ποιος είναι
ο δικός µου; Εγώ πέντε χρόνια τώρα, δεν τον είδα. Είχα ένα καρότσι και µε περπατούσε
αυτό στο διάδροµο του ΑΟΥΤΕΛ. Όλα τ’ άλλα πηγαίνανε σαν από µόνα τους -µε
πηγαίναν. Τώρα που δεν το ’χω, δεν ξέρω πού να πάω. Και σκέφτοµαι, ξανασκέφτοµαι
εδώ. Κόµµατα, βιβλία, φυλλάδες, εφηµερίδες, σοφοί και φιλόσοφοι, σοφίες όσες κι αν
πεις -κι εµένα µια λέξη σωστή, να µου πει τι να κάνω τούτη την ώρα, δεν είναι κανένας.
Κάθοµαι εδώ σ’ αυτό το κασόνι και µου φαίνεται δεν θα σηκωθώ ποτές από δω. Στο
τέλος, λέω, θα µε φορτώσουν και µένα µαζί µ’ αυτό το κασόνι, θα µε κλείσουνε σε
κανένα βαγόνι -έτσι θα φτάσω να τον βρω τον µεγάλο τον κόσµο.
(Από το «∆ιπλό βιβλίο» του ∆. Χατζή, εκδ. Κείµενα)
Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

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

•

φάτσα: τοπικό επίρρηµα

•

ανύπαρκτος: επίθετο, γένος αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(ανύπαρκτος, -η-ο)

•

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

•

ανειδίκευτος: επίθετο, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(ανειδίκευτος, -η-ο)

•

συστάσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (η
σύσταση)

•

φυλλάδες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(η φυλλάδα)
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Επεξεργασία κειµένου 2
Σωστό ή Λάθος;
1. Ο ήρωας του αποσπάσµατος έχει µόλις παραιτηθεί από τη δουλειά του.
2. Σκέφτεται ότι, µετά από πέντε χρόνια στην ξενιτιά, έφτασε η στιγµή να γυρίσει στην
πατρίδα του.
3. Το βιβλιάριο εργασίας του γράφει ότι το επάγγελµά του είναι ξυλουργός.
4. Ο ήρωας αισθάνεται ότι η προοπτική µιας καινούργιας ζωής ανοίγεται µπροστά του.
5. Ο ήρωας έχει ανάγκη από κάποιον ή κάτι που να του δώσει κουράγιο και νέο
προσανατολισµό στη ζωή του.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης στο σωστό τύπο.
(κασόνι, σύσταση, χαµάλης, φυλλάδα, φάτσα)
1. Εγώ νοµίζω πως δεν πρόκειται για καµιά σοβαρή εφηµερίδα, για µια …………………
πρόκειται.
2. Νέος µε πολύ καλές ………………… ζητάει εργασία.
3. Πολλά βιβλία βρίσκονται στο υπόγειο µέσα σε ………………… .
4. Τα βράδια µαζεύονται στο µαγαζί κάτι περίεργες ………………… !
5. Γυρίζουµε από την αγορά φορτωµένοι σαν ………………… .
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Από το 1960 και µετά πάνω από 1.000.000 Έλληνες απασχολούνταν στη γερµανική
βιοµηχανία, στα ορυχεία και στις υπηρεσίες, ως ανειδίκευτοι εργάτες. Ολόκληρες
οικογένειες και χωριά µεταφέρονταν στη Γερµανία. Σήµερα ζουν εκεί 450.000 Έλληνες.
Τα κύρια αίτια αυτού του τροµακτικού µεταναστευτικού ρεύµατος εξακολουθούν να
παραµένουν οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά. Οι Έλληνες αναγκάζονταν να
ζητήσουν καταφύγιο στις ευρωπαϊκές φάµπρικες από ανασφάλεια, φτώχεια, καταπίεση
και φόβο.
Οι Έλληνες που µετανάστευσαν στη Γερµανία ήταν κυρίως αγρότες και µόνο το 7%
προερχόταν από µεγάλες πόλεις. Το µορφωτικό τους επίπεδο ήταν γενικά χαµηλό. Σε
ατέλειωτες ουρές έξω από τα γραφεία των επιτροπών επιλογής, εξετάζονταν µε
αυστηρότητα από τη γερµανική υγειονοµική επιτροπή. Η επιλογή τους γινόταν µε τα
ίδια κριτήρια που πραγµατοποιούνταν ο έλεγχος για τα άψυχα προϊόντα που
παράγονταν στα εργοστάσια. Κανείς δε µίλησε στους µετανάστες για το τι θα βρουν
εκεί που θα πάνε, για τις συνθήκες δουλειάς και διαµονής. Κανείς δε φρόντισε να µάθουν
τρεις λέξεις πριν φύγουν, για να µπορούν να ζητήσουν ένα ποτήρι νερό στη χώρα που
θα φτάσουν.
Όσον αφορά τα παιδιά των µεταναστών, η γερµανική πλευρά υποστήριζε ότι θα
µπορούσαν να ενταχθούν στα γερµανικά σχολεία, ενώ η ελληνική επιθυµούσε τη
δηµιουργία ελληνικών σχολείων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει και τα απαιτούµενα κονδύλια.
Έτσι, σύµφωνα µε έρευνες, αποδεικνύεται ότι τα σχολεία που παρακολούθησαν τα
παιδιά των µεταναστών κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της µετανάστευσης παρήγαγαν
νέους αγράµµατους και στις δύο γλώσσες. Οι ίδιοι οι µετανάστες πάντως προτιµούσαν
µια ελληνόφωνη παιδεία, πιστεύοντας ότι η παραµονή τους στην ξένη χώρα δε θα
παρατεινόταν για πολύ.

Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή Λάθος;
1. Πάνω από 1.000.000 Έλληνες µετανάστες ζουν στη Γερµανία.
2. Η φτώχεια και η καταπίεση είναι δύο από τα αίτια µετανάστευσης των Ελλήνων στη
Γερµανία.
3. Συνήθως µετανάστευαν άνθρωποι µε υψηλό επίπεδο καλλιέργειας.
4. Ειδικές επιτροπές πληροφορούσαν στοιχειωδώς τους υποψήφιους µετανάστες για τις
συνθήκες ζωής στη νέα τους πατρίδα.
5. Η µόρφωση των νέων ήταν ανεπαρκής τόσο στη γερµανική όσο και στη µητρική
τους γλώσσα.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Παθητικός παρατατικός
Ο παρατατικός φανερώνει πως εκείνο που σηµαίνει το ρήµα γινόταν στο παρελθόν
εξακολουθητικά ή µε επανάληψη.
Ανήκει λοιπόν στους παρελθοντικούς, εξακολουθητικούς και µονολεκτικούς χρόνους.

Παραδείγµατα:
Χτες εργαζόµουν όλη τη µέρα.
Κάθε βδοµάδα γυµναζόµουν συστηµατικά.
Περνιόταν για µεγάλο µυαλό από τους συναδέλφους του.
Στο σχολείο συχνά µιµούµασταν τους καθηγητές µας για να γελάµε.
Όποτε είχε χρόνο, η µητέρα πετιόταν στο σπίτι της γειτόνισσας.
Την ώρα που του διηγούµουν τι πέρασα, χτύπησε δυνατά η πόρτα.

Σχηµατισµός παθητικού παρατατικού
Ο παθητικός παρατατικός σχηµατίζεται από το θέµα του ενεστώτα µε την
κατάλληλη κατάληξη, ανάλογα µε τη συζυγία και την τάξη, στην οποία ανήκει. Έτσι:

α΄ συζυγία:
θέµα ενεστώτα + όµουν
β΄ συζυγία: α΄ τάξη: θέµα ενεστώτα + ιόµουν
β΄ συζυγία: β΄ τάξη: θέµα ενεστώτα + όµουν

π.χ. δεν – όµουν
π.χ. αγαπ – ιόµουν
π.χ. θυµ – όµουν

Κλίση
α΄ συζυγία

β΄συζυγία

πλένοµαι

α΄τάξη
νικιέµαι

β΄ τάξη
θυµάµαι

πλεν-όµουν
πλεν-όσουν
πλεν-όταν
πλεν-όµαστε
/πλεν-όµασταν
πλεν-όσταστε
/πλεν-όσασταν
πλέν-ονταν

νικ-ιόµουν
νικ-ιόσουν
νικ-ιόταν
νικ-ιόµαστε
/νικ-ιόµασταν
νικ-ιόσαστε
/νικ-ιόσασταν
νικ-ιόνταν

θυµ-όµουν
θυµ-όσουν
θυµ-όταν
θυµ-όµαστε
/θυµ-όµασταν
θυµ-όσαστε
/θυµ-όσασταν
θυµ-όνταν
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Αρχαϊκή κλίση
Μερικά ρήµατα σε -ούµαι ακολουθώντας αρχαϊκή κλίση σχηµατίζονται στον παρατατικό
σε -ούµουν. Όµοια σχηµατίζονται τα αποθετικά ρήµατα: επικαλούµαι, µιµούµαι,
προηγούµαι, συνεννοούµαι κλπ., και µερικά παθητικά από ρήµατα που κλίνονται κατά το
«λαλώ» δηλ. τα ρήµατα της β΄ τάξης της β΄ συζυγίας, όπως αποτελούµαι, αφαιρούµαι,
εξαιρούµαι.
στερ-ούµουν
στερ-ούσουν
στερ-ούνταν
στερ-ούµαστε
στερ-ούσαστε
στερ-ούνταν

µιµ-ούµουν
µιµ-ούσουν
µιµ-ούνταν
µιµ-ούµαστε
µιµ-ούσαστε
µιµ-ούνταν

αποτελ-ούµουν
αποτελ-ούσουν
αποτελ-ούνταν
αποτελ-ούµαστε
αποτελ-ούσαστε
αποτελ-ούνταν

Αρσενικά ισοσύλλαβα σε -ης
Τα ουσιαστικά αυτά κλίνονται όπως το αρσενικό των επιθέτων σε -ής-ής-ές (ο συνεχ-ής,
η συνεχ-ής, το συνεχ-ές), µε τη διαφορά ότι στη γενική λήγουν σε -ή αντί σε -ους.

ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ο συγγεν-ής
του συγγεν-ή
τον συγγεν-ή
συγγεν-ή

ο ευγεν-ής
του ευγεν-ή
τον ευγεν-ή
ευγεν-ή

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
συγγεν-είς
των συγγεν-ών
τους συγγεν-είς
συγγεν-είς

οι ευγεν-είς
των ευγεν-ών
τους ευγεν-είς
ευγεν-είς
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2. Ασκήσεις

1. Γράψε τον παθητικό παρατατικό των παρακάτω ρηµάτων στον ίδιο αριθµό.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

κοιµάσαι
αισθάνεστε
εγκαθίστανται
απολογούµαστε
µεταφέρεται
τραβιέµαι

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

2. Συµπλήρωσε τον πίνακα.
συνερχόµουν
λυπόσουν
προερχόταν
περιποιόµαστε

3. Γράψε στον παρατατικό τα ρήµατα της παρένθεσης.
1. Λόγω του πολέµου τα τρόφιµα είχαν τελειώσει και οι κάτοικοι .................................
µε ποντικούς και σκύλους (τρέφοµαι).
2. Η συλλογή που ................................. στο Μουσείο περιείχε σηµαντικότατα
αντικείµενα της Κυκλαδικής τέχνης (παρουσιάζοµαι).
3. Η πολύχρονη πείρα και η τεχνογνωσία της Εταιρείας ................................. την
άριστη ποιότητα των προϊόντων (εγγυώµαι).
4. Η υποτροφία ................................. στη χορήγηση µηνιαίου χρηµατικού ποσού και
................................. για ένα ακαδηµαϊκό έτος (συνίσταµαι, παρέχοµαι).
5. Τα µαθήµατα, που ................................. σε άτοµα µε υψηλό επίπεδο
ελληνοµάθειας, δεν ήταν δύσκολα (απευθύνοµαι).

4. Επίλεξε το σωστό.
1. Γελ………… οικτρά αν πίστευες ότι µε τέτοιους τρόπους θα µπορούσες να τα
καταφέρεις. (-ούσουν/-ιόσουν)
2. Τον τελευταίο καιρό δεν κοιµ………… καλά και ήµουν πάντα κουρασµένη. (-όµουν/ούµουν)
3. Ο ξεναγός διηγ………… λεπτοµερειακά την ιστορία της πόλης. (-ούταν/-ιόταν)
4. Εκείνη την εποχή κάθε φορά που συναντ………… , µαλώνατε. (-ιώµουν/-ιόσασταν)
5. Η αδελφή µου κι εγώ, όταν ήµασταν µικρές, χαιρ………… . (-όµασταν/-ιόµασταν)
πολύ κάθε φορά που ετοιµαζ………… για να πάµε ταξίδι. (-ούµαστε/-όµασταν)
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5. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.
ο συγγενής
του..............
τον..............
συγγενή

ο......................
του .................
τον ασθενή
ασθενή

οι..................
των...............
τους συγγενείς
συγγενείς

οι ασθενείς
των....................
τους...................
ασθενείς

6. Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης.
(ευγενείς, ασθενείς, ευγενών, συγγενείς, ασθενούς)
1. Οι ………………………… που έχουν ανάγκη επείγουσας ιατρικής περίθαλψης εξετάζονται
άµεσα στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών.
2. Η γυναίκα, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε από το σεισµό, περιµένει να µάθει νέα
για τους ………………………… της.
3. Η γνώση της γενικής κατάστασης του ………………………… είναι εξαιρετικά χρήσιµη.
4. Πριν θεµελιώσει ο Κλεισθένης τη δηµοκρατία στην αρχαία Αθήνα ήταν στην εξουσία
οι ………………………… , δηλαδή οι πλούσιοι γαιοκτήµονες.
5. Ο λαός, που στέναζε κάτω από τη βαριά φορολογία, επαναστάτησε κατά των
………………………… .
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά και λύσε το σταυρόλεξο.
Οριζόντια
1. Ο άντρας µου έχει πολλούς …………………, αλλά µένουν µακριά και δε συναντιόµαστε
συχνά. (συγγενής)
2. Πρόκειται για έναν επιστήµονα µε ……………. αναγνώριση. (διεθνής)
Κάθετα
1. Ο Απόστολος δεν είναι εδώ. Πήγε στο αεροδρόµιο για να προϋπαντήσει
έναν……………..µας. (συγγενής)
2. Αν και το πολίτευµα ήταν δηµοκρατικό, η τάξη των …………………. ασκούσε µεγάλη
επιρροή. (ευγενής)
3. Ο γιατρός δεν είναι στην κλινική γιατί έπρεπε να εξετάσει έναν ………………στο σπίτι
του. (ασθενής)

2

1

3

1

2

2. Κρεµάλα
1. Αυτός που δεν είναι ειδικευµένος σε κάτι.
2. Αυτός που δεν υπάρχει.
3. Ταξιδεύω σε ξένο τόπο για να γνωρίσω τα αξιοθέατά του.
1. Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Α _ _ _ _ _ _ _ _
3. Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Παζλ

1. Το Γκέττιγκεν είναι
α. µια µεγαλούπολη.
β. µια φοιτητική πόλη.
γ. µια βιοµηχανική πόλη.
2. Το πρώτο µέρος που θα επισκεφτούν η Ειρήνη και ο Βαγγέλης είναι
α. οι Κήποι.
β. κάποιο ελληνικό εστιατόριο.
γ. τα µέρη όπου έδρασαν οι Ναζί.
2. Ο ήρωας στο «∆ιπλό βιβλίο» του ∆. Χατζή σκέφτεται
α. να γυρίσει στην Ελλάδα.
β. να µείνει ακόµα πέντε χρόνια στη Γερµανία και µετά να γυρίσει.
γ. ότι ποτέ δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα.
3. Στη Γερµανία σήµερα ζουν
α. πάνω από 1.000.000 Έλληνες.
β. 100.000 Έλληνες.
γ. 450.000 Έλληνες.
4. Τα παιδιά των πρώτων µεταναστών στη Γερµανία µιλούσαν
α. πολύ καλά την ελληνική και τη γερµανική γλώσσα.
β. πολύ καλά τη µητρική τους αλλά όχι τόσο καλά τη γλώσσα της χώρας
υποδοχής.
γ. πολύ µέτρια τις δύο γλώσσες.
5. Οι Έλληνες µετανάστες στη Γερµανία ήταν
α. ιδιαίτερα καλλιεργηµένοι.
β. απλοί αµόρφωτοι άνθρωποι.
γ. εξειδικευµένοι εργάτες εργοστασίων.

4.

Λαγός και Χελώνα

Γράψε τον παθητικό παρατατικό των παρακάτω ρηµάτων στο αντίστοιχο πρόσωπο.
προσλαµβάνοµαι
συνεννοούµαι
λυπάται
φοβάσαι
κυριαρχούνται

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

βαριέµαι
ξεσκονίζονται
δικαιολογούµαστε
επιδίδοµαι
αναµειγνυόµαστε

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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Γραφοµηχανή

περιηγούµαι, ειδοποιούµαστε, εντρύφησε,
ανακαινισµένη, προωθούνταν, καλοραµµένος,
κυβερνιόταν, εντοίχισε, εξυπηρετούµουν,
ενυδάτωσε, διατυπωνόταν, ανειδίκευτη
ταλαιπωρούµουν, εξαιρούνταν, εξοφλούνταν,
ανασφάλεια, ανύπαρκτες, υγειονοµικός,
εγκαινιαζόταν, κονδύλια

6.

Ποίηµα

Άκουσε και συµπλήρωσε.
Συνθέτης : Μ. Χατζιδάκις
Στιχουργός: Ν. Γκάτσος
Τ’ αστέρι του βοριά
θα φέρει ………….
µα σαν φανεί
µεσ’ απ’ το πέλαγο πανί
θα γίνω ……….. και φωτιά
να σ’ αγκαλιάσω …………..
Και συ χαµένη µου
πατρίδα µακρινή
θα µείνεις ……….. και πληγή
σαν ξηµερώσει σ’ άλλη γη.
Τώρα πετώ για της ζωής το ………….
τώρα πετώ για της χαράς µου τη γιορτή.
Φεγγάρια µου παλιά, καινούργια µου ………….
διώξτε τον ήλιο και τη µέρα απ’ το βουνό
για να µε δείτε να περνώ σαν ………… στον ουρανό.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

•

µετριοπαθής,-ής,-ές: διαλλακτικός, συµβιβαστικός

Ο Πέτρος Παπαδόπουλος είναι µετριοπαθής πολιτικός.
µετριοπαθής
µετριοπαθούς
µετριοπαθή
µετριοπαθή

µετριοπαθής
µετριοπαθούς
µετριοπαθή
µετριοπαθή

µετριοπαθές
µετριοπαθούς
µετριοπαθές
µετριοπαθές

µετριοπαθείς
µετριοπαθών
µετριοπαθείς
µετριοπαθείς

µετριοπαθείς
µετριοπαθών
µετριοπαθείς
µετριοπαθείς

µετριοπαθή
µετριοπαθών
µετριοπαθή
µετριοπαθή

περιηγούµαι: ταξιδεύω σε ένα µέρος για επίσκεψη ή µελέτη µνηµείων και συνθηκών
ζωής (περιηγούµαι, περιηγούµουν, περιηγήθηκα, θα περιηγούµαι, θα περιηγηθώ,
έχω περιηγηθεί, είχα περιηγηθεί, θα έχω περιηγηθεί)

Το περασµένο καλοκαίρι περιηγηθήκαµε στις πόλεις της Μακεδονίας.

•

•

•

ανακαινισµένος,-η -ο: ανανεωµένος, αναµορφωµένος

Οι αίθουσες της βιβλιοθήκης είναι πλήρως ανακαινισµένες.
ανακαινισµένος
ανακαινισµένου
ανακαινισµένο
ανακαινισµένε

ανακαινισµένη
ανακαινισµένης
ανακαινισµένη
ανακαινισµένη

ανακαινισµένο
ανακαινισµένου
ανακαινισµένο
ανακαινισµένο

ανακαινισµένοι
ανακαινισµένων
ανακαινισµένους
ανακαινισµένοι

ανακαινισµένες
ανακαινισµένων
ανακαινισµένες
ανακαινισµένες

ανακαινισµένα
ανακαινισµένων
ανακαινισµένα
ανακαινισµένα

καλοδιατηρηµένος,-η-ο: που έχει καλά διασωθεί από τη φθορά ή έχει συντηρηθεί

Παρά την ηλικία του είναι καλοδιατηρηµένος.
καλοδιατηρηµένος
καλοδιατηρηµένου
καλοδιατηρηµένο
καλοδιατηρηµένε

καλοδιατηρηµένη
καλοδιατηρηµένης
καλοδιατηρηµένη
καλοδιατηρηµένη

καλοδιατηρηµένο
καλοδιατηρηµένου
καλοδιατηρηµένο
καλοδιατηρηµένο

καλοδιατηρηµένοι
καλοδιατηρηµένων
καλοδιατηρηµένους
καλοδιατηρηµένοι

καλοδιατηρηµένες
καλοδιατηρηµένων
καλοδιατηρηµένες
καλοδιατηρηµένες

καλοδιατηρηµένα
καλοδιατηρηµένων
καλοδιατηρηµένα
καλοδιατηρηµένα

ταλαιπωρηµένος,-η-ο: που έχει καταπονηθεί σωµατικά
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Επιστρέψαµε από το ταξίδι µας ευχαριστηµένοι αλλά και ταλαιπωρηµένοι.

•

ταλαιπωρηµένος
ταλαιπωρηµένου
ταλαιπωρηµένο
ταλαιπωρηµένε

ταλαιπωρηµένη
ταλαιπωρηµένης
ταλαιπωρηµένη
ταλαιπωρηµένη

ταλαιπωρηµένο
ταλαιπωρηµένου
ταλαιπωρηµένο
ταλαιπωρηµένο

ταλαιπωρηµένοι
ταλαιπωρηµένων
ταλαιπωρηµένους
ταλαιπωρηµένοι

ταλαιπωρηµένες
ταλαιπωρηµένων
ταλαιπωρηµένες
ταλαιπωρηµένες

ταλαιπωρηµένα
ταλαιπωρηµένων
ταλαιπωρηµένα
ταλαιπωρηµένα

εντρυφώ: ασχολούµαι µε κάτι που µου δίνει χαρά (εντρυφώ, εντρυφούσα,
εντρύφησα, θα εντρυφώ, θα εντρυφήσω, έχω εντρυφήσει, είχα εντρυφήσει, θα έχω
εντρυφήσει)

Μετά τη δουλειά εντρυφώ στα βιβλία µου.

•

εντοιχίζω: προσαρµόζω κάτι στην επιφάνεια του τοίχου, κλείνω µέσα σε τοίχο
(εντοιχίζω, εντοίχιζα, εντοίχισα, θα εντοιχίζω, θα εντοιχίσω, έχω εντοιχίσει, είχα
εντοιχίσει, θα έχω εντοιχίσει)

Χθες ήρθε ο µαραγκός και µου εντοίχισε τα ντουλάπια της κουζίνας.

•

ενυδατώνω: αποκαθιστώ την κανονική ποσότητα νερού ή υγρασίας (ενυδατώνω,
ενυδάτωνα, ενυδάτωσα, θα ενυδατώνω, θα ενυδατώσω, έχω ενυδατώσει, είχα
ενυδατώσει, θα έχω ενυδατώσει)

Η καινούργια κρέµα προσώπου που αγόρασα ενυδατώνει βαθιά την επιδερµίδα µου.

•

•

παραµεληµένος,-η-ο: που δεν δέχεται την οφειλόµενη φροντίδα

Το πατρικό µας σπίτι είναι παραµεληµένο
παραµεληµένος
παραµεληµένου
παραµεληµένο
παραµεληµένε

παραµεληµένη
παραµεληµένης
παραµεληµένη
παραµεληµένη

παραµεληµένο
παραµεληµένου
παραµεληµένο
παραµεληµένο

παραµεληµένοι
παραµεληµένων
παραµεληµένους
παραµεληµένοι

παραµεληµένες
παραµεληµένων
παραµεληµένες
παραµεληµένες

παραµεληµένα
παραµεληµένων
παραµεληµένα
παραµεληµένα

αραχνιασµένος,-η-ο: που είναι γεµάτος αράχνες, έρηµος, εγκαταλειµµένος

Ήταν ένα παλιό, όµορφο σπίτι που όµως τώρα έστεκε µόνο και αραχνιασµένο.
αραχνιασµένος
αραχνιασµένου
αραχνιασµένο
αραχνιασµένε

αραχνιασµένη
αραχνιασµένης
αραχνιασµένη
αραχνιασµένη

αραχνιασµένο
αραχνιασµένου
αραχνιασµένο
αραχνιασµένο
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αραχνιασµένοι

αραχνιασµένες

αραχνιασµένα

αραχνιασµένων
αραχνιασµένους
αραχνιασµένοι

αραχνιασµένων
αραχνιασµένες
αραχνιασµένες

αραχνιασµένων
αραχνιασµένα
αραχνιασµένα

ταβανωµένος,-η-ο: που έχει ξύλινη επένδυση οροφής, ταβάνι

Όλο το σπίτι είναι ταβανωµένο µε ξύλο από κυπαρίσσι.
ταβανωµένος
ταβανωµένου
ταβανωµένο
ταβανωµένε

ταβανωµένη
ταβανωµένης
ταβανωµένη
ταβανωµένη

ταβανωµένο
ταβανωµένου
ταβανωµένο
ταβανωµένο

ταβανωµένοι
ταβανωµένων
ταβανωµένους
ταβανωµένοι

ταβανωµένες
ταβανωµένων
ταβανωµένες
ταβανωµένες

ταβανωµένα
ταβανωµένων
ταβανωµένα
ταβανωµένα

καλοζυγισµένος,-η-ο: που έχει σωστά υπολογιστεί το βάρος ή το κέντρο βάρους του

Τα προϊόντα πρέπει να πωλούνται καλοζυγισµένα.
καλοζυγισµένος
καλοζυγισµένου
καλοζυγισµένο
καλοζυγισµένε

καλοζυγισµένη
καλοζυγισµένης
καλοζυγισµένη
καλοζυγισµένη

καλοζυγισµένο
καλοζυγισµένου
καλοζυγισµένο
καλοζυγισµένο

καλοζυγισµένοι
καλοζυγισµένων
καλοζυγισµένους
καλοζυγισµένοι

καλοζυγισµένες
καλοζυγισµένων
καλοζυγισµένες
καλοζυγισµένες

καλοζυγισµένα
καλοζυγισµένων
καλοζυγισµένα
καλοζυγισµένα

καλοραµµένος,-η-ο: που είναι καλά ραµµένος

Φορούσε µια καλοραµµένη τουαλέτα.
καλοραµµένος
καλοραµµένου
καλοραµµένο
καλοραµµένε

καλοραµµένη
καλοραµµένης
καλοραµµένη
καλοραµµένη

καλοραµµένο
καλοραµµένου
καλοραµµένο
καλοραµµένο

καλοραµµένοι
καλοραµµένων
καλοραµµένους
καλοραµµένοι

καλοραµµένες
καλοραµµένων
καλοραµµένες
καλοραµµένες

καλοραµµένα
καλοραµµένων
καλοραµµένα
καλοραµµένα

κασόνι το: ξύλινο κιβώτιο

Η µητέρα φύλαγε τα σχολικά µας βιβλία σ’ ένα παλιό κασόνι.
το κασόνι
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του κασονιού
το κασόνι
κασόνι
τα κασόνια
των κασονιών
τα κασόνια
κασόνια

•

φάτσα: ακριβώς απέναντι

•

ανύπαρκτος,-η-ο: που δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα, φανταστικός

•

Φάτσα από το µπαλκόνι µας βλέπουµε την Ακρόπολη.

Η γυναίκα του τον κατηγορούσε ότι είναι ανύπαρκτος ως σύζυγος και πατέρας.
ανύπαρκτος
ανύπαρκτου
ανύπαρκτο
ανύπαρκτε

ανύπαρκτη
ανύπαρκτης
ανύπαρκτη
ανύπαρκτη

ανύπαρκτο
ανύπαρκτου
ανύπαρκτο
ανύπαρκτο

ανύπαρκτοι
ανύπαρκτων
ανύπαρκτους
ανύπαρκτοι

ανύπαρκτες
ανύπαρκτων
ανύπαρκτες
ανύπαρκτες

ανύπαρκτα
ανύπαρκτων
ανύπαρκτα
ανύπαρκτα

χαµάλης ο: βαστάζος, αχθοφόρος

Ήταν φτωχός άνθρωπος, δούλευε χαµάλης στο λιµάνι.
ο χαµάλης
του χαµάλη
το χαµάλη
χαµάλη
οι χαµάληδες
των χαµάληδων
τους χαµάληδες
χαµάληδες

•

ανειδίκευτος,-η-ο: χωρίς ειδίκευση

Οι αµοιβές των ανειδίκευτων εργατών είναι µικρότερες από εκείνες των ειδικευµένων.
ανειδίκευτος
ανειδίκευτου
ανειδίκευτο
ανειδίκευτε

ανειδίκευτη
ανειδίκευτης
ανειδίκευτη
ανειδίκευτη

ανειδίκευτο
ανειδίκευτου
ανειδίκευτο
ανειδίκευτο

ανειδίκευτοι
ανειδίκευτων
ανειδίκευτους

ανειδίκευτες ανειδίκευτα
ανειδίκευτων ανειδίκευτων
ανειδίκευτες ανειδίκευτα
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ανειδίκευτες

ανειδίκευτα

σύσταση η: προφορική ή γραπτή ενηµέρωση για τις καλές ή κακές ιδιότητες ενός
ατόµου, την ποιότητά του, τα προσόντα του

Η καινούργια γραµµατέας που ήρθε στην εταιρεία µας έχει τις καλύτερες συστάσεις
από τον προηγούµενο εργοδότη της.
η σύσταση
της σύστασης (συστάσεως)
τη σύσταση
σύσταση
οι συστάσεις
των συστάσεων
τις συστάσεις
συστάσεις

•

φυλλάδα η: βιβλίο ανάξιο λόγου, έντυπο όχι σοβαρό

Μη δίνεις σηµασία σ’ αυτά που γράφουν οι φυλλάδες.
η φυλλάδα
της φυλλάδας
τη φυλλάδα
φυλλάδα
οι φυλλάδες
των φυλλάδων
τις φυλλάδες
φυλλάδες

•

κουράγιο το: θαρραλέα αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων

Κάνε κουράγιο! Θα έρθουν καλύτερες µέρες.
το κουράγιο
του κουράγιου
το κουράγιο
κουράγιο

•

προσανατολισµός ο: καθορισµός πορείας ή θέσης

Έχει σταθερό προσανατολισµό στη ζωή του και πάντα πετυχαίνει τους στόχους του.
ο προσανατολισµός
του προσανατολισµού
τον προσανατολισµό
προσανατολισµέ
οι προσανατολισµοί
των προσανατολισµών
τους προσανατολισµούς
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Ενότητα 3

προσανατολισµοί

•

ρεύµα το: πλήθος ανθρώπων που κινούνται, οµαδική τάση προς κάποια κατεύθυνση
(µτφ)

Υπάρχει ρεύµα µεταναστών από την ανατολική Ευρώπη προς τη δύση.
το ρεύµα
του ρεύµατος
το ρεύµα
ρεύµα
τα ρεύµατα
των ρευµάτων
τα ρεύµατα
ρεύµατα

•

ανασφάλεια η: έλλειψη ασφάλειας

Η ανεργία προκαλεί έντονη ανασφάλεια ιδιαίτερα στους νέους.
η ανασφάλεια
της ανασφάλειας
την ανασφάλεια
ανασφάλεια
οι ανασφάλειες
των ανασφαλειών
τις ανασφάλειες
ανασφάλειες

•

καταπίεση η: ισχυρή πίεση, στέρηση ελευθεριών και δικαιωµάτων

Κάποιοι έχουν τη γνώµη ότι ο γάµος είναι καταπίεση.
η καταπίεση
της καταπίεσης (καταπιέσεως)
την καταπίεση
καταπίεση
οι καταπιέσεις
των καταπιέσεων
τις καταπιέσεις
καταπιέσεις

•

υγειονοµικός,-ή-ό: ο αναφερόµενος στη δηµόσια υγεία

Οι αρµόδιες υπηρεσίες κάνουν συχνά υγειονοµικούς ελέγχους στα καταστήµατα.
υγειονοµικός
υγειονοµικού
υγειονοµικό
υγειονοµικέ

υγειονοµική
υγειονοµικής
υγειονοµική
υγειονοµική

υγειονοµικό
υγειονοµικού
υγειονοµικό
υγειονοµικό
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υγειονοµικοί
υγειονοµικών
υγειονοµικούς
υγειονοµικοί

•

Ενότητα 3

υγειονοµικές
υγειονοµικών
υγειονοµικές
υγειονοµικές

υγειονοµικά
υγειονοµικών
υγειονοµικά
υγειονοµικά

επιτροπή η: συλλογικό όργανο µε διάφορες αρµοδιότητες και µορφές

Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων και µέλος πολλών άλλων
επιτροπών.
η επιτροπή
της επιτροπής
την επιτροπή
επιτροπή
οι επιτροπές
των επιτροπών
τις επιτροπές
επιτροπές

•

εντάσσοµαι: τοποθετούµαι ανάµεσα σε άλλους (εντάσσοµαι, εντασσόµουν,
εντάχθηκα, θα εντάσσοµαι, θα ενταχθώ, έχω ενταχθεί, είχα ενταχθεί, θα έχω
ενταχθεί)

Οι µετανάστες προσπαθούν να ενταχθούν στις τοπικές κοινωνίες.

•

κονδύλιο το (κονδύλι το): δαπάνη ή έξοδο που αναγράφεται σε προϋπολογισµό ή
άλλο λογαριασµό

Τα κονδύλια που διαθέτει η Κυβέρνηση για την Παιδεία δεν είναι αρκετά.
το κονδύλιο (κονδύλι)
του κονδυλίου
το κονδύλιο (κονδύλι)
κονδύλιο (κονδύλι)
τα κονδύλια
των κονδυλίων
τα κονδύλια
κονδύλια

•

παρατείνοµαι: παίρνω παράταση, αυξάνω τη διάρκεια (παρατείνοµαι, παρατεινόµουν,
παρατάθηκα, θα παρατείνοµαι, θα παραταθώ, έχω παραταθεί, είχα παραταθεί, θα
έχω παραταθεί)

Η προθεσµία για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό παρατάθηκε.

•

κυριαρχούµαι: δέχοµαι την κυριαρχία, τον απόλυτο έλεγχο κάποιου (κυριαρχούµουν,
κυριαρχήθηκα, θα κυριαρχούµαι, θα κυριαρχηθώ, έχω κυριαρχηθεί, είχα κυριαρχηθεί,
θα έχω κυριαρχηθεί)

Τον τελευταίο καιρό κυριαρχούµαι από άσχηµα προαισθήµατα.
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•

Ενότητα 3

αναµειγνύοµαι: ανακατεύοµαι, εµπλέκοµαι (αναµειγνύοµαι αναµειγνυόµουν,
αναµείχθηκα, θα αναµειγνύοµαι, θα αναµειχθώ, έχω αναµειχθεί, είχα αναµειχθεί, θα
έχω αναµειχθεί)

Από τότε που αναµείχθηκε µε την πολιτική δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο.

•

ξαστεριά η: ουρανός µε αστέρια ή χωρίς συννεφιά

Τα βράδια του καλοκαιριού συνήθως έχει ξαστεριά.
η ξαστεριά
της ξαστεριάς
την ξαστεριά
ξαστεριά
οι ξαστεριές
(των ξαστεριών)
τις ξαστεριές
ξαστεριές

•

κύµα το: κίνηση ή φούσκωµα του νερού

Σήµερα η θάλασσα έχει πολύ κύµα.
το κύµα
του κύµατος
το κύµα
κύµα
τα κύµατα
των κυµάτων
τα κύµατα
κύµατα

•

ξενιτιά η: οι ξένες χώρες, η παραµονή σε ξένη χώρα

Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται ν’ αφήσουν την πατρίδα τους και να ζήσουν στην
ξενιτιά.
η ξενιτιά
της ξενιτιάς
την ξενιτιά
ξενιτιά

•

χάδι το: ελαφρό άγγιγµα µε την παλάµη για να δείξουµε τρυφερότητα, στοργή,
αγάπη

Τον γέµισε µε χάδια και φιλιά.
το χάδι
του χαδιού
το χάδι
χάδι
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Ενότητα 3

τα χάδια
των χαδιών
τα χάδια
χάδια

•

πανηγύρι το: γιορτή, οµαδικό γλέντι

Στην Ελλάδα τα πανηγύρια γίνονται στα χωριά.
το πανηγύρι
του πανηγυριού
το πανηγύρι
πανηγύρι
τα πανηγύρια
των πανηγυριών
τα πανηγύρια
πανηγύρια

•

πουλί το: πτηνό, είδος ζώου µε φτερά

Ο αετός είναι ένα περήφανο πουλί.
το πουλί
του πουλιού
το πουλί
πουλί
τα πουλιά
των πουλιών
τα πουλιά
πουλιά

•

αστραπή η: αναλαµπή ηλεκτρικής εκκένωσης ανάµεσα στα σύννεφα, λάµψη

Χθες είχε µια φοβερή καταιγίδα µε βροχές, µπουµπουνητά και αστραπές.
η αστραπή
της αστραπής
την αστραπή
αστραπή
οι αστραπές
των αστραπών
τις αστραπές
αστραπές
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Ενότητα 3

ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης
1.

Άκουσε και συµπλήρωσε το κείµενο.

Τα κύρια αίτια αυτού του µεταναστευτικού ................... ήταν διάφορα. Οι Έλληνες
αναγκάζονταν να ζητήσουν καταφύγιο στις ευρωπαϊκές φάµπρικες από την ………………
και τη φτώχεια που βίωναν, αλλά και από την ........................... και το φόβο που
ένιωθαν. Οι Έλληνες που µετανάστευσαν στη Γερµανία πάντως προτιµούσαν µια
ελληνόφωνη παιδεία, πιστεύοντας ότι η παραµονή τους στην ξένη χώρα δε θα
………………. για πολύ. Η γερµανική πλευρά όµως υποστήριζε ότι τα παιδιά των
µεταναστών θα µπορούσαν να ............................ στα γερµανικά σχολεία.

2. Συµπλήρωσε τα κενά µε τα ρήµατα στον παθητικό παρατατικό στο ίδιο
πρόσωπο.
ταλαιπωρώ
αυξάνει
προβλέπεται
στενοχωρείτε
προκαλούν

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

3. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.
ευγενής
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
ασθενή
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
συγγενή

……………………………
ευγενών
……………………………
……………………………

ασθενείς
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
συγγενείς
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