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Ενότητα 4

∆ΑΜΑΣΚΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1
Για άλλη µια φορά το ταξίδι στη Συρία θα αποδειχθεί συναρπαστικό! Χαίροµαι που
είµαι ξεναγός και θα την επισκεφθώ και πάλι! ∆εν θα χρειαστούµε πολλές µέρες,
για να πάρουµε µια καλή «γεύση». Η οµάδα των ταξιδιωτών θα εντυπωσιαστεί!
Στη ∆αµασκό, στην πόλη των παραµυθιών, θα περιπλανηθούµε στην παλιά και τη
νέα πλευρά. Θα χαθούµε στους δρόµους µε τα πολυώροφα κτήρια αλλά και στα
σουκ, τα ατέλειωτα ανατολίτικα παζάρια. Εκεί θα ξετρελαθούν µε τις µυρωδιές του
κάρδαµου, του γαρίφαλου, του µοσχοκάρυδου και τόσων άλλων µπαχαρικών. Για
αρωµατικό αραβικό καφέ και γλυκό τσάι το ψάξιµο είναι εύκολη υπόθεση. Θα τα
γευτούµε σε παραδοσιακούς καφενέδες σε διάφορες γωνιές της ∆αµασκού. Μετά θα
κινηθούµε ανατολικά, προς την Παλµύρα και το Ντεΐρ εζ Ζορ. Η µετακίνηση θα
πραγµατοποιηθεί, εξίσου εύκολα, µε τρένο ή µε λεωφορείο. Το Χαλέπι, η δεύτερη
µεγαλύτερη πόλη της Συρίας, θα είναι ο τελικός µας προορισµός. Από κει θα
οργανωθούν µικρές, µονοήµερες εκδροµές στη Χοµς, τη Μααλούλα (όπου ακόµα
µιλούν την αραµαϊκή γλώσσα) και άλλες πόλεις και περιοχές γύρω από το Χαλέπι.
Έτσι, θα γνωρίσουν από κοντά τον επιβλητικό βυζαντινό ναό του Αγίου Συµεών, την
πανάρχαιη βασιλική του Αγίου Σεργίου, τη µονή της Μααλούλα. Εκεί, αλλά και
παντού στη Συρία, θα πρέπει να προσέξουν ώστε το ντύσιµο και γενικά το
φέρσιµό τους να µην είναι προκλητικό. Πολλές φορές δεν σεβόµαστε τα ήθη και τα
έθιµα των χωρών που επισκεπτόµαστε, νοµίζουµε ότι βρισκόµαστε στη δική µας
χώρα και ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν και συµπεριφέρονται όπως εµείς.
Φυσικά, οι ταξιδιώτες θα ενηµερωθούν για τα καλύτερα γνωστά πιάτα, όπως το
κιβέθ (αρνίσιο κρέας µε σιτάρι), το Χούµους (κρέµα από ρεβίθια), το ταµπουλέχ
(πλιγούρι µε µαϊντανό και ψιλοκοµµένη ντοµάτα), το κιουνεφέ (είδος γλυκίσµατος µε
τυρί, φιστίκια και σιρόπι). Η περιήγηση σε τέτοιες χώρες είναι λίγο κουραστική, αλλά
τόσο ενδιαφέρουσα, που δεν θα πλήξω ούτε στιγµή!

(Από το ηµερολόγιο της Μόνικας)
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Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

θα αποδειχθεί: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα, έγκλισης
οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (αποδεικνύοµαι)

•

να πάρουµε µια καλή γεύση: έκφραση

•

θα περιπλανηθούµε: ρήµα, α’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (περιπλανιέµαι)

•

θα ξετρελαθούν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (ξετρελαίνοµαι)

•

κάρδαµου: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (το
κάρδαµο)

•

γαρίφαλου: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (το
γαρίφαλο)

•

µοσχοκάρυδου: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής
(το µοσχοκάρυδο)

•

µπαχαρικών: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης
γενικής, (το µπαχαρικό)

•

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

•

προκλητικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
(προκλητικός, -ή-ό)

•

συµπεριφέρονται: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης
οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (συµπεριφέροµαι)

•

θα ενηµερωθούν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (ενηµερώνοµαι)

•

περιήγηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(η περιήγηση)
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θα πλήξω: ρήµα, α’ προσώπου ενικού, χρόνου απλού µέλλοντα, έγκλισης
οριστικής, ενεργητικής φωνής (πλήττω)

Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1. Χρειάζεται πολύς καιρός για να «γευτεί» κάποιος τις πιο σηµαντικές οµορφιές της
Συρίας.
2. Στη Συρία είναι λίγο δύσκολο να βρεις καφενεδάκια.
3. Είναι πολύ εύκολο να µετακινηθεί κάποιος µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
4. Καλό θα ήταν οι τουρίστες να µην προκαλούν µε τη συµπεριφορά και το ντύσιµό
τους.
5. Το ταµπουλέχ είναι είδος γλυκίσµατος.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1. ∆εν του αρέσει να ……………….. εδώ κι εκεί, χωρίς συγκεκριµένο προορισµό.
α. περιπλανιέται
β. οργανώνεται
γ. ενηµερώνεται
2. Το ταξίδι κράτησε µόνο δέκα µέρες, αλλά θεωρώ ότι ………………….. .
α. πήραµε τους δρόµους
β. πήρανε τα µυαλά µας αέρα
γ. πήραµε µια καλή γεύση
3. ∆εν είναι ιδιαίτερα ευγενικός άνθρωπος. Το …………….. συχνά µε εκπλήσσει.
α. φέρσιµό του
β. ντύσιµό του
γ. φταίξιµό του
4. Μείναµε µια εβδοµάδα στο Κάιρο και δεν …………….. ούτε λεπτό!
α. συµπεριφέρθηκα
β. έπληξα
γ. χρειάστηκα
5. Πρέπει να ……………… τακτικά για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας.
α. συµπεριφέρεστε
β. κινείστε
γ. ενηµερώνεστε
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Κείµενο 2
Το πολιτικό σύστηµα στη Συρία
Σύµφωνα µε το Σύνταγµά της, η Συρία είναι Σοσιαλιστική Λαϊκή ∆ηµοκρατία και έχει
ως επίσηµη γλώσσα την αραβική. Το Κοινοβούλιό της απαρτίζεται από 248 µέλη που
η θητεία τους διαρκεί τέσσερα χρόνια. Οι βουλευτές έχουν αστική και ποινική ασυλία
για τις γνώµες που διατυπώνουν ή για τις δηλώσεις που κάνουν στη διάρκεια των
κοινοβουλευτικών συνόδων.
Τα τελευταία χρόνια η πολιτική της Συρίας εστιάζει στον εκσυγχρονισµό και την
παγκοσµιοποίηση, ενώ δίνει έµφαση στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Σταδιακά,
αρχίζουν και λειτουργούν ιδιωτικές τράπεζες και σχεδιάζεται η λειτουργία
χρηµατιστηρίου. Γενικά, πάντως, αναγνωρίζεται ότι οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις
δεν θα στεφθούν µε επιτυχία, αν δεν συνοδευτούν από πολιτική µεταρρύθµιση.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των πολιτών στον
πολιτικό διάλογο, να εγκαθιδρυθεί πλουραλισµός και η κυβέρνηση να ελέγχεται από
τους πολίτες.
Σε επίπεδο διµερών σχέσεων, η Συρία συνεργάζεται αρµονικά µε την Ελλάδα.
Έλληνες πολιτικοί κατά διαστήµατα επισκέπτονται τη Συρία. Οι οικονοµικές και
εµπορικές σχέσεις, ωστόσο, της Ελλάδας µε τη Συρία είναι µικρές, καθώς ελάχιστες
είναι οι επενδύσεις που γίνονται από τη µια ή την άλλη πλευρά. Έχουν, πάντως,
υποβληθεί προτάσεις για συνεργασία σε επίπεδο ενηµέρωσης, αλλά και στους τοµείς
της υγείας και του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά την οµογένεια, στη Συρία διαµένουν περίπου 1.400 Έλληνες, κυρίως
στη ∆αµασκό και το Χαλέπι.

(Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών)
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Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

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

•

Κοινοβούλιο: ουσιαστικό, γένους
ονοµαστικής (το Κοινοβούλιο)

•

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

•

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

•

αστική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (αστικός,
-ή-ό)

•

ποινική: επίθετο, γένους θηλυκού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (ποινικός,
-ή-ό)

•

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

•

διατυπώνουν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης
οριστικής, ενεργητικής φωνής (διατυπώνω)

•

κοινοβουλευτικών: επίθετο, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης
γενικής (κοινοβουλευτικός, -ή-ό)

•

συνόδων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης γενικής (η
σύνοδος)

•

εστιάζει: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης οριστικής,
ενεργητικής φωνής (εστιάζω)

•

εκσυγχρονισµό: ουσιαστικό, γένους
αιτιατικής (ο εκσυγχρονισµός )

•

παγκοσµιοποίηση: ουσιαστικό,
αιτιατικής (η παγκοσµιοποίηση)

•

µεταρρυθµίσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης
αιτιατικής (η µεταρρύθµιση)

•

χρηµατιστηρίου: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής,
(το χρηµατιστήριο)

•

θα στεφθούν: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου απλού µέλλοντα,
έγκλισης οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (στέφοµαι)

•

να εγκαθιδρυθεί: ρήµα, γ’ προσώπου ενικού, χρόνου αορίστου, έγκλισης
υποτακτικής, µεσοπαθητικής φωνής (εγκαθιδρύοµαι)

ουδετέρου,

γένους

ενικού

αριθµού,

πτώσης

αρσενικού,

ενικού

αριθµού,

πτώσης

θηλυκού,

ενικού

αριθµού,

πτώσης
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•

πλουραλισµός: ουσιαστικό, γένους
ονοµαστικής (ο πλουραλισµός)

αρσενικού,

•

διµερών: επίθετο, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης γενικής
(διµερής, -ής-ές)

•

σχέσεων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης γενικής (η
σχέση)

•

επενδύσεις: ουσιαστικό, γένους
ονοµαστικής (η επένδυση)

•

έχουν υποβληθεί: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου παρακείµενου,
έγκλισης οριστικής, µεσοπαθητικής φωνής (υποβάλλοµαι)

•

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

θηλυκού,

ενικού

πληθυντικού

αριθµού,

αριθµού,

πτώσης

πτώσης

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

Στη Συρία µιλάνε επίσηµα τη συριακή γλώσσα.
Οι βουλευτές τιµωρούνται συχνά για τις απόψεις που εκφράζουν δηµόσια.
Πρόσφατα στη Συρία γίνονται πολλές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.
Είναι απαραίτητο να δοθούν περισσότερες πολιτικές ελευθερίες στους πολίτες,
ώστε να ασκούν αποτελεσµατικότερο έλεγχο στην κυβέρνηση.
5. Την Ελλάδα και τη Συρία συνδέουν σήµερα ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης στο σωστό τύπο.
(θητεία, οµογένειας, εγκαθίδρυση, εκσυγχρονισµού, µεταρρυθµίσεις)
1.
2.
3.
4.
5.

Επιδιώκουν την ……………….. ενός ανελεύθερου και τυραννικού καθεστώτος.
Η χώρα έχει ανάγκη από οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές …………………. .
Η στρατιωτική ……………… στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική.
Στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλές οργανώσεις ………………... .
Γίνονται πολλές προσπάθειες ………………. της εκπαίδευσης από τη νέα κυβέρνηση.
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Κείµενο 3 - Πολιτισµός
Ανάµεσα στις πεδιάδες της Μεσογείου και τον ποταµό Ευφράτη, στέκεται το Τάντµορ
ή Παλµύρα -«πόλη των φοινίκων», σύµφωνα µε την ονοµασία που της έδωσαν οι
Ρωµαίοι. Πρόκειται για µια τεράστια έκταση γεµάτη από καλοδιατηρηµένα ερείπια
ναών, λουτρών, ταφικών µνηµείων, που χρονολογούνται την περίοδο της ύστερης
αρχαιότητας.
Στην αρχή του 332 π.Χ., µε την επέλαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Μέση
Ανατολή, η πόλη πέρασε στον ελληνικό κόσµο. Στα χρόνια του αυτοκράτορα
Τιβερίου, γύρω στο 32 π.Χ., άρχισε να χτίζεται µε µάρµαρο ο µεγαλόπρεπος ναός του
Μπελ, του θεού του Ήλιου. Με την πάροδο των αιώνων τα κέντρα εξουσίας άλλαζαν
και οι «ιδιοκτήτες» του Τάντµορ διαδέχονταν ο ένας τον άλλο.
Η Παλµύρα ήταν ο ενδιάµεσος σταθµός για τα αρχαία καραβάνια, που έφταναν εδώ
από την Ανατολή, φορτωµένα µε πραµάτεια (κυρίως µετάξια και µπαχαρικά) από την
Περσία και την Ινδία, την Αραβία και την Κίνα, µε τελικό προορισµό τα παράλια της
Μεσογείου.
Τον 3ο αιώνα µ.Χ. βασίλεψε στην Παλµύρα η όµορφη Μπατ Ζαµπάι, που οι Έλληνες
ονόµαζαν Ζηνοβία. Η Ζηνοβία είχε βάλει σκοπό της ζωής της να ιδρύσει στην
Ανατολή µια αυτοκρατορία αντίπαλο της Ρωµαϊκής. Ο Αυρηλιανός, όµως, δεν την
άφησε να πραγµατοποιήσει το όνειρό της. Μετά από πολλές µάχες και αφού
πολιόρκησε την Παλµύρα, συνέλαβε τη Ζηνοβία και τη µετέφερε στη Ρώµη. Τελικά,
της χάρισε τη ζωή και µια έπαυλη, όπου έζησε µέχρι το θάνατό της, στο σηµερινό
Τίβολι. Οι Ρωµαίοι όµως έκαψαν και κατέστρεψαν την Παλµύρα, ερείπια της οποίας
µόλις τον 17ο αιώνα ανακαλύφθηκαν από δύο Άγγλους περιηγητές.
Όσον αφορά τα ταφικά µνηµεία, αυτά είναι τα οικογενειακά µαυσωλεία της Παλµύρας
χτισµένα µε εντυπωσιακό τρόπο στην άδενδρη Κοιλάδα των Τάφων, σε έναν λόφο
απέναντι από τα ερείπια των ναών.
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Επεξεργασία κειµένου 3
Σωστό ή Λάθος;
1. Στα χρόνια του Τιβερίου χτίστηκε πλήθος µεγαλόπρεπων ταφικών µνηµείων.
2. Στην Παλµύρα σταµατούσαν για ανεφοδιασµό φορτωµένα µε εµπορεύµατα
καραβάνια, που πήγαιναν προς τα δυτικά.
3. Η Ζηνοβία πολέµησε εναντίον των Ρωµαίων µέχρι τον θάνατό της.
4. Ακόµα και τον 17ο µ.Χ. αιώνα η Παλµύρα διατηρούσε ανέπαφη την αίγλη της.
5. Στα χρόνια του Τιβερίου, το 332 π.Χ., χτίστηκε ο ναός του θεού του Ήλιου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Παθητικός µέλλοντας
Ο παθητικός µέλλοντας φανερώνει πως εκείνο που σηµαίνει το ρήµα θα γίνει στο
µέλλον και παρουσιάζεται συνοπτικά, χωρίς συνέχεια ή επανάληψη.
Σχηµατίζεται από το θέµα του παθητικού αορίστου, αφαιρώντας από αυτόν την
κατάληξη -ηκα και βάζοντας στη θέση της την κατάληξη -ω. Έτσι, ο παθητικός
µέλλοντας διαµορφώνεται ως εξής:

-

κατάληξη
παθητικού
αόριστου
θηκα
στηκα
χτηκα
φτηκα
ευτηκα
ηθηκα
αστηκα
ηχτηκα
αχτηκα
εθηκα
ηθηκα
εθηκα
εστηκα

κατάληξη
παθητικού
µέλλοντα
-

θώ
στώ
χτώ
φτώ
ευτώ
ηθώ
αστώ
ηχτώ
αχτώ
εθώ
ηθώ
εθώ
εστώ

παραδείγµατα

πληρώθηκα
κλείστηκα
ανοίχτηκα
γράφτηκα
µαγειρεύτηκα
γεννήθηκα
ξεχάστηκα
τραβήχτηκα
πετάχτηκα
φορέθηκα
πληροφορήθηκα
εξαιρέθηκα
αρκέστηκα

παραδείγµατα

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

πληρωθώ
κλειστώ
ανοιχτώ
γραφτώ
µαγειρευτώ
γεννηθώ
ξεχαστώ
τραβηχτώ
πεταχτώ
φορεθώ
πληροφορηθώ
εξαιρεθώ
αρκεστώ

Κλίση παθητικού µέλλοντα
πληρώνοµαι
θα πληρωθ-ώ
θα πληρωθ-είς
θα πληρωθ-εί
θα πληρωθ-ούµε
θα πληρωθ-είτε
θα πληρωθ-ούν

πείθοµαι
θα πειστ-ώ
θα πειστ-είς
θα πειστ-εί
θα πειστ-ούµε
θα πειστ-είτε
θα πειστ-ούν

παντρεύοµαι
θα παντρευτ-ώ
θα παντρευτ-είς
θα παντρευτ-εί
θα παντρευτ-ούµε
θα παντρευτ-είτε
θα παντρευτ-ούν

Οι καταλήξεις του παθητικού µέλλοντα, δηλαδή, είναι ίδιες µε αυτές των ρηµάτων
της β΄ τάξης της β΄ συζυγίας, ενεργητικής φωνής.
Παραδείγµατα:
Θα πληρωθείτε στο τέλος του µήνα.
Θα πεταχτώ µέχρι το περίπτερο.
Το κόκκινο θα φορεθεί πολύ φέτος.
Στις εκπτώσεις θα πουληθούν όλα στη µισή τιµή.
Θα λουστείς εσύ πρώτη ή εγώ;
Θα ετοιµαστούµε αµέσως, µην ανησυχείς.
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Συνοπτική υποτακτική παθητικής φωνής
Η συνοπτική υποτακτική της παθητικής φωνής, δηλαδή η υποτακτική παθητικού
αορίστου σχηµατίζεται όπως ο παθητικός µέλλοντας, µε τη διαφορά ότι το -θααντικαθίσταται από το -να- (για να, ας, όταν κλπ.).
Η άρνηση της συνοπτικής υποτακτικής της παθητικής φωνής είναι το µη(ν), που
µπαίνει µετά το -να-, πριν από τον ρηµατικό τύπο.
Είναι συνοπτική υποτακτική, δηλαδή φανερώνει κάτι στιγµιαίο, σε αντίθεση µε τη
συνεχή υποτακτική του ενεστώτα που δηλώνει διάρκεια.

Κλίση συνοπτικής υποτακτικής
ντύνοµαι
να ντυθ-ώ
να ντυθ-είς
να ντυθ-εί
να ντυθ-ούµε
να ντυθ-είτε
να ντυθ-ούν

βιάζοµαι
να βιαστ-ώ
να βιαστ-είς
να βιαστ-εί
να βιαστ-ούµε
να βιαστ-είτε
να βιαστ-ούν

βάφοµαι
να βαφτ-ώ
να βαφτ-είς
να βαφτ-εί
να βαφτ-ούµε
να βαφτ-είτε
να βαφτ-ούν

διώχνοµαι
να διωχτ-ώ
να διωχτ-είς
να διωχτ-εί
να διωχτ-ούµε
να διωχτ-είτε
να διωχτ-ούν

Παραδείγµατα:
Πρέπει να δηλωθούν όλα τα στοιχεία µε ακρίβεια.
Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η εργασία σήµερα;
Θέλω να κοιµηθώ πριν από τις έντεκα το βράδυ.
Προσπαθώ να συγκεντρωθώ αλλά δεν τα καταφέρνω ιδιαίτερα.
Είναι απαραίτητο να εργαστείς µέχρι αργά;
∆εν θέλω να µπλεχτώ σ΄ αυτή την ιστορία.

Ουδέτερα ανισοσύλλαβα σε -σιµο, -ξιµο, -ψιµο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ενικός αριθµός
το δέσ-ιµο
το τρέξ-ιµο
του δεσ-ίµατος
του τρεξ-ίµατος
το δέσ-ιµο
το τρέξ-ιµο
δέσ-ιµο
τρέξ-ιµο

το γράψ-ιµο
του γραψ-ίµατος
το γράψ-ιµο
γράψ-ιµο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

πληθυντικός αριθµός
τα δεσ-ίµατα
τα τρεξ-ίµατα
των δεσ-ιµάτων
των τρεξ-ιµάτων
τα δεσ-ίµατα
τα τρεξ-ίµατα
δεσ-ίµατα
τρεξ-ίµατα

τα γραψ-ίµατα
των γραψ-ιµάτων
τα γραψ-ίµατα
γραψ-ίµατα

Όλα τα ουδέτερα σε -σιµο, -ξιµο, -ψιµο είναι προπαροξύτονα.
Αυτά τα ουσιαστικά παράγονται από το θέµα του αορίστου των αντίστοιχων ρηµάτων
µε την προσθήκη της κατάληξης -ιµο:
Π.χ. έ-βαψ-α: το βάψιµο
έ-κλεισ-α: το κλείσιµο
έ-φταιξ-α: το φταίξιµο
Στη γενική του πληθυντικού, εφόσον τη σχηµατίζουν, τονίζονται στην παραλήγουσα:
τα πλεξίµατα – των πλεξιµάτων
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2. Ασκήσεις
1. Γράψε τα ουσιαστικά.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

κόβω
πλένω
ψάχνω
σπάζω
ρίχνω
βάφω

.....................................
.....................................
.................................….
.....................................
.....................................
.....................................

2. Συµπλήρωσε τα κενά µε τα ουσιαστικά των ρηµάτων.
1. Λίγο πριν πεθάνει συµπεριέλαβε τα ............................ και τις σκέψεις του σε ένα
βιβλίο (γράφω).
2. Σε όλες τις πτήσεις οι επιβάτες απαγορεύεται αυστηρώς να µεταφέρουν στις
χειραποσκευές
τους
µαχαιροπίρουνα,
ψαλίδια,
χαρτοκόπτες,
βελόνες
........................ και άλλα τέτοια αντικείµενα (πλέκω).
3. Η κυβέρνηση ήθελε να αυξηθούν οι δαπάνες για ........................ νέων σχολείων
(χτίζω).
4. Συνήθως κυκλοφορεί µε προκλητικά και εκκεντρικά ............................. (ντύνω).
5. Για το χταπόδι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο ......................... για να γίνει
µαλακό (ψήνω).

3. Επίλεξε το σωστό.
1. Το ………………………… των µαλλιών πρέπει να γίνεται πάντα µε απαλές κινήσεις.
α) κάψιµο
β) πιάσιµο
γ) λούσιµο
2. Είναι τρελός για ………………………… .
α) γράψιµο
β) δέσιµο

γ) σπάσιµο

3. Το τρίαθλο περιλαµβάνει κολύµβηση, ποδηλασία και ………………………… .
α) τρέξιµο
β) τρίξιµο
γ) πλέξιµο
4. ∆εν αναλαµβάνει ποτέ τις ευθύνες του και πάντα ρίχνει το ..................... στους
άλλους.
α) φέρσιµο
β) κόψιµο
γ) φταίξιµο
5. Κατά το ………………………… για την κατασκευή των υπονόµων βρέθηκε ένα
µαρµάρινο άγαλµα.
α) σκάψιµο
β) κλείσιµο
γ) κάψιµο

4. Γράψε τον παθητικό µέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο.
1. θα καλύψει

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

5. Συµπλήρωσε τα κενά µε το σωστό τύπο του ρήµατος (στον παθητικό
µέλλοντα ή τη συνοπτική υποτακτική παθητικής φωνής).
Την άλλη εβδοµάδα............................. (συστήνοµαι) το νέο Σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας και .......................... (πραγµατοποιούµαι) διάφορες εορταστικές
εκδηλώσεις. ............................... (παρουσιάζοµαι) µια έκθεση στην Αίθουσα
Εκθέσεων του Σχολείου, .............................. (προβάλλοµαι) ελληνικές ταινίες και
............................. (δίνοµαι) διάλεξη µε θέµα «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
σε ξενόγλωσσους». Οι εκδηλώσεις πρόκειται ................................... (συνεχίζοµαι)
και το Σαββατοκύριακο και ............................ (ολοκληρώνοµαι) µε ένα πάρτι µε
ζωντανή µουσική.

6. Βάλε το κατάλληλο ρήµα στον παθητικό µέλλοντα και τη συνοπτική
υποτακτική παθητικής φωνής.
διατίθεµαι, ξεκουράζοµαι, µαραίνοµαι, επισκέπτοµαι, χρειάζοµαι

1.
2.
3.
4.

Η ζέστη είναι ανυπόφορη. Τα λουλούδια ................................. όλα.
Είναι απαραίτητο ................................... βίζα για το ταξίδι στη Συρία.
Τα έσοδα της εκδήλωσης ................................ για την ίδρυση βιβλιοθήκης.
Στο ταξίδι µας στη ∆αµασκό ................................... τα γραφικά και πολύχρωµα
παζάρια.
5. ∆ουλέψαµε σκληρά. Χρειάζεται ................................... και λίγο!
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά µε το σωστό τύπο του παθητικού µέλλοντα ή της συνοπτικής
υποτακτικής των ρηµάτων και στη συνέχεια λύσε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια
1. Έφυγαν από την πόλη της και πήγαν να ………………….. στην πρωτεύουσα.
(εγκαθίσταµαι)
2. Ο κλέφτης µπήκε στο σπίτι χωρίς να τον ………………….. κανείς.
(αντιλαµβάνοµαι)
3. Τα µηχανήµατα του εργοστασίου ………………….. από το εξωτερικό. (εισάγοµαι)
Κάθετα
1. Ο Γιώργος µάς είπε να µην τον αναζητήσουµε, γιατί θα «…………………..» για
µερικές µέρες. (εξαφανίζοµαι)
2. ∆εν τη ζητάει σε γάµο, γιατί είναι σίγουρος πως θα ………………….. . (αρνούµαι)

1.

1.

2.

2.

3.
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2. Κρεµάλα
1. Χρησιµοποιούνται στη µαγειρική και έχουν αρωµατική οσµή και πικάντικη γεύση.
2. Ταξιδεύει σε ξένες χώρες για να δει τα αξιοθέατα και να γνωρίσει τα ήθη και τα
έθιµά τους.
3. Ο θεµελιακός γραπτός νόµος ενός κράτους, που καθορίζει τη µορφή του
πολιτεύµατος.

1. Μ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Π _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Σ _ _ _ _ _ _ _

3.

Παζλ

Επίλεξε το σωστό.
1. Η Μααλούλα είναι
α. η πόλη όπου ακόµα µιλάνε την αραµαϊκή γλώσσα.
β. η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Συρίας.
γ. πόλη µε πολυώροφα κτήρια.
2. Τα πιο γνωστά συριακά πιάτα είναι
α. γαρίφαλο, µοσχοκάρυδο, κάρδαµο.
β. κιβέθ, χούµους, ταµπουλέχ.
γ. καφές και τσάι.
3. Το πολίτευµα της Συρίας είναι
α. Βασιλεία.
β. Συνταγµατική Μοναρχία.
γ. Σοσιαλιστική Λαϊκή ∆ηµοκρατία.
4. Η θητεία του Κοινοβουλίου διαρκεί
α. 4 χρόνια.
β. 2 χρόνια.
γ. 6 χρόνια.
5. Στη Συρία µένουν σήµερα
α. 14.000 Έλληνες.
β. 140.000 Έλληνες.
γ. 1.400 Έλληνες.
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Λαγός και Χελώνα

Γράψε τα ουσιαστικά.
σκάβω
σπάζω
πνίγω
καίω
πλένω

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

5.

Γραφοµηχανή

πρήζω
γδύνω
θάβω
βράζω
φταίω

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

θα ειδωθούν, θα χρειαστεί, ντύσιµο, γλύκισµα,
φταίξιµο, κινείστε, κοινοβουλευτικός,
εκσυγχρονισµός, να εγκαθιδρυθεί, διµερής,
επένδυση, θα υποβληθεί, µεταρρύθµιση, τυραννικός,
οµογένεια, πραµάτεια, περιηγητής, αίγλη,
χειραποσκευή, θα ειπωθούν
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Ποίηµα

Άκουσε και συµπλήρωσε.
Κεµάλ
ποίηση: Νίκος Γκάτσος
µουσική: Μάνος Χατζιδάκης

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεµάλ
ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής,
απογόνου του Σεβάχ του θαλασσινού,
που νόµιζε ότι µπορεί να αλλάξει
τον κόσµο.
Αλλά, πικρές οι ………………… του Αλλάχ
και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Στης Ανατολής τα µέρη, µια φορά κι ένα καιρό,
ήταν άδειο το κεµέρι µουχλιασµένο το νερό.
Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη χουρµαδιά,
πικραµένα κλαίνε τώρα της ερήµου τα παιδιά.
Κι ένας νέος από ………………… και γενιά βασιλική,
αγρικάει το µοιρολόι και τραβάει κατά ’κεί.
Τον κοιτάν’ οι Βεδουίνοι µε µατιά λυπητερή
κι όρκο στον Αλλάχ τους δίνει, πως θ’ αλλάξουν οι καιροί.
Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την αφοβιά,
ξεκινάν’ µε λύκου δόντι και µε λιονταριού ………………… .
Απ’ τον Τίγρη στον Ευφράτη κι απ’ τη γη στον ουρανό,
κυνηγάν’ τον ………………… να τον πιάσουν ζωντανό.
Πέφτουν τα στίφη σαν ακράτητα σκυλιά
και τον πάνε στον Χαλίφη να του βάλει τη θηλιά.
Μαύρο µέλι, µαύρο γάλα, ήπιε ’κείνο το πρωί,
πριν αφήσει στην κρεµάλα τη στερνή του την πνοή.
Με δυο γέρικες …………………, µ’ ένα κόκκινο φαρί,
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στου παράδεισου τις πύλες ο Προφήτης καρτερεί.
Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά,
µα της ∆αµασκού τ’ αστέρι τους κρατούσε συντροφιά.
Σ’ ένα µήνα, σ’ ένα χρόνο, βλέπουν µπρος τους τον Αλλάχ,
που από τον ψηλό του θρόνο, λέει στον άµυαλο Σεβάχ:
Νικηµένο µου …………………, δεν αλλάζουν οι καιροί,
µε φωτιά και µε µαχαίρι πάντα ο κόσµος προχωρεί.
Καληνύχτα, Κεµάλ.
Αυτός ο κόσµος δεν θ’ αλλάξει ποτέ.
Καληνύχτα…
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

αποδεικνύοµαι: φανερώνω την αλήθεια, έχω αποδείξεις
(αποδεικνύοµαι, αποδεικνυόµουν, αποδείχθηκα, θα αποδεικνύοµαι, θα αποδειχθώ,
έχω αποδειχθεί, είχα αποδειχθεί, θα έχω αποδειχθεί)

Αποδείχθηκε ότι δολοφόνος ήταν η γραµµατέας του.

•

•

να πάρουµε µια καλή «γεύση»: να µαζέψουµε εµπειρίες

Το καλοκαίρι ταξιδέψαµε πολύ και πήραµε µια καλή «γεύση» από Ελλάδα.
περιπλανιέµαι: περιφέροµαι εδώ κι εκεί άσκοπα (περιπλανιέµαι, περιπλανιόµουν,
περιπλανήθηκα, θα περιπλανιέµαι, θα περιπλανηθώ, έχω περιπλανηθεί, είχα
περιπλανηθεί, θα έχω περιπλανηθεί)

Περιπλανηθήκαµε στην παλιά πόλη για πάνω από πέντε ώρες.

•

ξετρελαίνοµαι: ενθουσιάζοµαι (ξετρελαίνοµαι, ξετρελαινόµουν, ξετρελάθηκα, θα
ξετρελαίνοµαι, θα ξετρελαθώ, έχω ξετρελαθεί, είχα ξετρελαθεί, θα έχω
ξετρελαθεί)

Η κόρη µου ξετρελάθηκε µε το ταξίδι στη Συρία.

•

κάρδαµο το: είδος λαχανικού που χρησιµοποιείται σε σαλάτες

Βάλε λίγο κάρδαµο στη σαλάτα και θα δεις τη διαφορά!
το κάρδαµο
του κάρδαµου
το κάρδαµο
κάρδαµο

•

γαρίφαλο το: είδος µπαχαρικού, µοσχοκάρφι

Το κοκκινιστό χωρίς αρκετό γαρίφαλο δεν είναι τόσο νόστιµο.
το γαρίφαλο
του γαρίφαλου
το γαρίφαλο
γαρίφαλο
τα γαρίφαλα
των γαρίφαλων
τα γαρίφαλα
γαρίφαλα

•

µοσχοκάρυδο το: είδος µπαχαρικού

Τρίψε και λίγο µοσχοκάρυδο στο φαγητό!
το µοσχοκάρυδο
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του µοσχοκάρυδου
το µοσχοκάρυδο
µοσχοκάρυδο
τα µοσχοκάρυδα
των µοσχοκάρυδων
τα µοσχοκάρυδα
µοσχοκάρυδα

•

µπαχαρικό το: µαγειρικό αρωµατικό

Χρησιµοποιεί πολλά µπαχαρικά, γι’ αυτό τα φαγητά της είναι βαριά αλλά και
νόστιµα.
το µπαχαρικό
του µπαχαρικού
το µπαχαρικό
µπαχαρικό
τα µπαχαρικά
των µπαχαρικών
τα µπαχαρικά
µπαχαρικά

•

φέρσιµο το: συµπεριφορά, διαγωγή, τρόπος να φέρεσαι

Με τα φερσίµατά της κατάφερε να την µισήσουν οι φίλοι της.
το φέρσιµο
του φερσίµατος
το φέρσιµο
φέρσιµο
τα φερσίµατα
των φερσιµάτων
τα φερσίµατα
φερσίµατα

•

προκλητικός,-ή-ό: που προκαλεί, που διεγείρει

Τα ρούχα σου είναι πολύ προκλητικά για την ηλικία σου.
προκλητικός
προκλητικού
προκλητικό
προκλητικέ

προκλητική
προκλητικής
προκλητική
προκλητική

προκλητικό
προκλητικού
προκλητικό
προκλητικό

προκλητικοί
προκλητικών
προκλητικούς
προκλητικοί

προκλητικές
προκλητικών
προκλητικές
προκλητικές

προκλητικά
προκλητικών
προκλητικά
προκλητικά
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συµπεριφέροµαι: φέροµαι µε κάποιον τρόπο, δείχνω κάποια διαγωγή
(συµπεριφέροµαι, συµπεριφερόµουν, συµπεριφέρθηκα, θα συµπεριφέροµαι. θα
συµπεριφερθώ, έχω συµπεριφερθεί, είχα συµπεριφερθεί, θα έχω συµπεριφερθεί)

Συµπεριφερόταν άσχηµα στη δουλειά του και τον έδιωξαν.

•

ενηµερώνοµαι:
πληροφορούµαι
κάτι,
κατατοπίζοµαι
(ενηµερώνοµαι,
ενηµερωνόµουν, ενηµερώθηκα, θα ενηµερώνοµαι, θα ενηµερωθώ, έχω
ενηµερωθεί, είχα ενηµερωθεί, θα έχω ενηµερωθεί)

Κάθε βράδυ παρακολουθώ τηλεόραση και ενηµερώνοµαι από τις ειδήσεις.

•

περιήγηση η: µετάβαση σε διάφορα µέρη για επίσκεψη ή µελέτη του τόπου

Η περιήγησή µας στα Βαλκάνια µας βοήθησε να κατανοήσουµε τον πολιτισµό της
περιοχής
η περιήγηση
της περιήγησης (περιηγήσεως)
την περιήγηση
περιήγηση
οι περιηγήσεις
των περιηγήσεων
τις περιηγήσεις
περιηγήσεις

•

πλήττω: βαριέµαι (πλήττω, έπληττα, έπληξα, θα πλήττω, θα πλήξω, έχω πλήξει,
είχα πλήξει, θα έχω πλήξει)

Όταν µένω πολύ καιρό στο ίδιο µέρος, πλήττω φοβερά.

•

•

παίρνω τους δρόµους: φεύγω µακριά, τριγυρνώ άσκοπα

Αντί να µείνει στο σπίτι και να διαβάσει, πήρε τους δρόµους.
παίρνουν τα µυαλά µου αέρα: επιθυµώ τα αδύνατα, νοµίζω ότι έχω ανύπαρκτες
ικανότητες

Τα µυαλά του έχουν πάρει αέρα και νοµίζει ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής!

•

φταίξιµο το: σφάλµα, παράπτωµα

Το φταίξιµο είναι όλο δικό µου.
το φταίξιµο
του φταιξίµατος
το φταίξιµο
φταίξιµο
τα φταιξίµατα
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των φταιξιµάτων
τα φταιξίµατα
φταιξίµατα

•

Σύνταγµα το: το σύνολο των θεµελιωδών νόµων του πολιτεύµατος, ο
καταστατικός χάρτης µιας Πολιτείας

Η Κυβέρνηση ορκίζεται να τηρεί το Σύνταγµα.
το Σύνταγµα
του Συντάγµατος
το Σύνταγµα
Σύνταγµα
τα Συντάγµατα
των Συνταγµάτων
τα Συντάγµατα
Συντάγµατα

•

Κοινοβούλιο το: συλλογικό νοµοθετικό όργανο που ασκεί τη νοµοθετική εξουσία

Το ελληνικό Κοινοβούλιο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια.
το Κοινοβούλιο
του Κοινοβουλίου
το Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
τα Κοινοβούλια
των Κοινοβουλίων
τα Κοινοβούλια
Κοινοβούλια

•

απαρτίζοµαι:
αποτελούµαι,
σχηµατίζοµαι
(απαρτίζοµαι,
απαρτιζόµουν,
απαρτίστηκα, θα απαρτίζοµαι, θα απαρτιστώ, έχω απαρτιστεί, είχα απαρτιστεί, θα
έχω απαρτιστεί)

Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία µέρη.

•

θητεία η: υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα

Είναι στρατιώτης και υπηρετεί τη θητεία του στα σύνορα.
η θητεία
της θητείας
τη θητεία
θητεία
οι θητείες
των θητειών
τις θητείες
θητείες
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αστικός,- η-ό: µέρος του δικαίου που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ προσώπων ως
προς την περιουσία ή την οικογένεια

Τελείωσε τη Νοµική και τώρα ειδικεύεται στο Αστικό ∆ίκαιο.

•

αστικός
αστικού
αστικό
αστικέ

αστική
αστικής
αστική
αστική

αστικό
αστικού
αστικό
αστικό

αστικοί
αστικών
αστικούς
αστικοί

αστικές
αστικών
αστικές
αστικές

αστικά
αστικών
αστικά
αστικά

ποινικός,-ή-ό: σχετικός µε την ποινή, αδικήµατα για τα οποία επιβάλλεται ποινή

Τα ποινικά δικαστήρια δικάζουν σύµφωνα µε τον ποινικό κώδικα.
ποινικός
ποινικού
ποινικό
ποινικέ

ποινική
ποινικής
ποινική
ποινική

ποινικό
ποινικού
ποινικό
ποινικό

ποινικοί
ποινικών
ποινικούς
ποινικοί

ποινικές
ποινικών
ποινικές
ποινικές

ποινικά
ποινικών
ποινικά
ποινικά

•

ασυλία η: το δικαίωµα της µη παραβίασης τόπου ή της µη σύλληψης

•

διατυπώνω: εκφράζω κάτι, προφορικά ή γραπτά, µε συγκεκριµένη µορφή
(διατυπώνω, διατύπωνα, διατύπωσα, θα διατυπώνω, θα διατυπώσω, έχω
διατυπώσει, είχα διατυπώσει, θα έχω διατυπώσει)

Η βουλευτική ασυλία µπορεί να αρθεί µόνο µε απόφαση της Βουλής.

∆ιατύπωσε τις απόψεις του µε σαφήνεια.

•

κοινοβουλευτικός,-ή-ό: σχετικός µε το Κοινοβούλιο

Οι κοινοβουλευτικές οµάδες των κοµµάτων συνεδριάζουν τακτικά.
κοινοβουλευτικός
κοινοβουλευτικού
κοινοβουλευτικό
κοινοβουλευτικέ

κοινοβουλευτική
κοινοβουλευτικής
κοινοβουλευτική
κοινοβουλευτική

κοινοβουλευτικό
κοινοβουλευτικού
κοινοβουλευτικό
κοινοβουλευτικό

κοινοβουλευτικοί
κοινοβουλευτικών
κοινοβουλευτικούς
κοινοβουλευτικοί

κοινοβουλευτικές
κοινοβουλευτικών
κοινοβουλευτικές
κοινοβουλευτικές

κοινοβουλευτικά
κοινοβουλευτικών
κοινοβουλευτικά
κοινοβουλευτικά
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σύνοδος η: συγκέντρωση προσώπων για σύσκεψη, συνέλευση

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγµατοποιηθεί τη
∆ευτέρα στο Παρίσι.
η σύνοδος
της συνόδου
τη σύνοδο
σύνοδε
οι σύνοδοι
των συνόδων
τις συνόδους
σύνοδοι

•

κοινοβουλευτικές σύνοδοι: σειρά συνεδριάσεων της βουλής σε τακτά χρονικά
διαστήµατα

Κατά τη διάρκεια αυτής τις κοινοβουλευτικής συνόδου θα συζητηθούν σηµαντικά
νοµοσχέδια.

•

εστιάζω: συγκεντρώνω σε ορισµένο σηµείο δέσµη φωτός ή σκέψη, προσοχή
ενδιαφέρον, προσπάθεια (εστιάζω, εστίαζα, εστίασα, θα εστιάζω, θα εστιάσω, έχω
εστιάσει, είχα εστιάσει, θα έχω εστιάσει)

Τον τελευταίο καιρό εστιάζει την προσοχή του στην οικογένειά του.
•

εκσυγχρονισµός ο: η εφαρµογή σύγχρονων αντιλήψεων στην πολιτική και
κοινωνική ζωή

Το κόµµα µας εστιάζει στον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
ο εκσυγχρονισµός
του εκσυγχρονισµού
τον εκσυγχρονισµό
εκσυγχρονισµέ
οι εκσυγχρονισµοί
των εκσυγχρονισµών
τους εκσυγχρονισµούς
εκσυγχρονισµοί

•

παγκοσµιοποίηση η: οικουµενική αντίληψη για την πολιτική και την οικονοµία

Το συγκεντρωµένο πλήθος διαδήλωνε εναντίον της παγκοσµιοποίησης.
η παγκοσµιοποίηση
της παγκοσµιοποίησης (παγκοσµιοποιήσεως)
την παγκοσµιοποίηση
παγκοσµιοποίηση

•

µεταρρύθµιση η: µετατροπή, µετασχηµατισµός, τροποποίηση
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φορολογικό

σύστηµα

θα

ανακοινώσει

σύντοµα

ο

η µεταρρύθµιση
της µεταρρύθµισης (µεταρρυθµίσεως)
τη µεταρρύθµιση
µεταρρύθµιση
οι µεταρρυθµίσεις
των µεταρρυθµίσεων
τις µεταρρυθµίσεις
µεταρρυθµίσεις

•

χρηµατιστήριο το: τόπος όπου γίνονται συναλλαγές τίτλων, µετοχών, οµολογιών

Η χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών έκλεισε µε πτώση της τιµής
των µετοχών.
το χρηµατιστήριο
του χρηµατιστηρίου
το χρηµατιστήριο
χρηµατιστήριο
τα χρηµατιστήρια
των χρηµατιστηρίων
τα χρηµατιστήρια
χρηµατιστήρια

•

στέφοµαι: στεφανώνοµαι, επιτυγχάνω (στέφοµαι, στεφόµουν, στέφθηκα, θα
στέφοµαι, θα στεφθώ, έχω στεφθεί, είχα στεφθεί, θα έχω στεφθεί)

Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας στέφθηκε µε µεγάλη
επιτυχία.

•

εγκαθιδρύοµαι: εγκαθίσταµαι (εγκαθιδρύοµαι, εγκαθιδρυόµουν, εγκαθιδρύθηκα,
θα εγκαθιδρύοµαι, θα εγκαθιδρυθώ, έχω εγκαθιδρυθεί, είχα εγκαθιδρυθεί, θα έχω
εγκαθιδρυθεί)

Το 1974, µετά από επτά χρόνια δικτατορίας, εγκαθιδρύθηκε η ∆ηµοκρατία στην
Ελλάδα.

•

πλουραλισµός ο: η αποδοχή ή ανάπτυξη πολλών απόψεων στη διακίνηση των
ιδεών, η πολυφωνία

Στις δηµοκρατικές χώρες υπάρχει πλουραλισµός.
ο πλουραλισµός
του πλουραλισµού
τον πλουραλισµό
πλουραλισµέ

105

Ταξίδι στην Ελλάδα III

•

•

Ενότητα 4

διµερής,-ής-ές: γίνεται µε τη συνεργασία δυο µερών

Οι διµερείς συνοµιλίες µεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών συνεχίζονται.
διµερής
διµερούς
διµερή
διµερή

διµερής
διµερούς
διµερή
διµερή

διµερές
διµερούς
διµερές
διµερές

διµερείς
διµερών
διµερείς
διµερείς

διµερείς
διµερών
διµερείς
διµερείς

διµερή
διµερών
διµερή
διµερή

σχέση η: η αλληλεξάρτηση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών

Έχουν συγγενική σχέση µεταξύ τους.
η σχέση
της σχέσης (σχέσεως)
τη σχέση
σχέση
οι σχέσεις
των σχέσεων
τις σχέσεις
σχέσεις

•

∆ιµερείς σχέσεις: οι σχέσεις ανάµεσα σε δυο πλευρές και ειδικότερα µεταξύ
χωρών

Οι διµερείς σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά είναι άριστες.

•

επένδυση η: τοποθέτηση κεφαλαίων

Οι επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο δεν είναι πάντοτε κερδοφόρες.
η επένδυση
της επένδυσης (επενδύσεως)
την επένδυση
επένδυση
οι επενδύσεις
των επενδύσεων
τις επενδύσεις
επενδύσεις

•

υποβάλλοµαι: προτείνοµαι (υποβάλλοµαι, υποβαλλόµουν, υποβλήθηκα, θα
υποβάλλοµαι, θα υποβληθώ, έχω υποβληθεί, είχα υποβληθεί, θα έχω υποβληθεί)

Η πρόταση µας υποβλήθηκε στο Υπουργείο και περιµένουµε απάντηση.
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οµογένεια η: κοινότητα λόγω καταγωγής, άτοµα που ανήκουν στο ίδιο έθνος και
κατοικούν οπουδήποτε στον κόσµο

Ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Αυστραλία, όπου είχε επαφές µε
εκπροσώπους της οµογένειας.
η οµογένεια
της οµογένειας
την οµογένεια
οµογένεια

•

•

•

ανελεύθερος,-η-ο: ο κατά της ελευθερίας, µη φιλελεύθερος

Τα δικτατορικά καθεστώτα ασκούν ανελεύθερη πολιτική.
ανελεύθερος
ανελεύθερου
ανελεύθερο
ανελεύθερε

ανελεύθερη
ανελεύθερης
ανελεύθερη
ανελεύθερη

ανελεύθερο
ανελεύθερου
ανελεύθερο
ανελεύθερο

ανελεύθεροι
ανελεύθερων
ανελεύθερους
ανελεύθεροι

ανελεύθερες
ανελεύθερων
ανελεύθερες
ανελεύθερες

ανελεύθερα
ανελεύθερων
ανελεύθερα
ανελεύθερα

τυραννικός,-ή-ό: απολυταρχικός, καταπιεστικός

Οι δικτατορίες είναι ανελεύθερες και τυραννικές.
τυραννικός
τυραννικού
τυραννικό
τυραννικέ

τυραννική
τυραννικής
τυραννική
τυραννική

τυραννικό
τυραννικού
τυραννικό
τυραννικό

τυραννικοί
τυραννικών
τυραννικούς
τυραννικοί

τυραννικές
τυραννικών
τυραννικές
τυραννικές

τυραννικά
τυραννικών
τυραννικά
τυραννικά

καθεστώς το: το πολίτευµα, το κοινωνικό σύστηµα µιας χώρας

Τα σοσιαλιστικά καθεστώτα της ανατολικής Ευρώπης κατέρρευσαν.
το καθεστώς
του καθεστώτος
το καθεστώς
καθεστώς
τα καθεστώτα
των καθεστώτων
τα καθεστώτα
καθεστώτα
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οργάνωση η: οργανωµένο σύνολο

Σε όλο τον κόσµο υπάρχουν πολλές οικολογικές οργανώσεις.
η οργάνωση
της οργάνωσης (οργανώσεως)
την οργάνωση
οργάνωση
οι οργανώσεις
των οργανώσεων
τις οργανώσεις
οργανώσεις

•

επέλαση η: ορµητική επίθεση

Ο στρατός του εχθρού έκανε επέλαση και κατέλαβε όλη τη χώρα.
η επέλαση
της επέλασης (επελάσεως)
την επέλαση
επέλαση
οι επελάσεις
των επελάσεων
τις επελάσεις
επελάσεις

•

πάροδος η: αφηρηµένη έννοια που σηµαίνει “παρέρχοµαι”, “παρέλευση”, πέρασµα

Με την πάροδο του χρόνου ο άνθρωπος αλλάζει.
η πάροδος
της παρόδου
την πάροδο
πάροδε
οι πάροδοι
των παρόδων
τις παρόδους
πάροδοι

•

διαδέχοµαι: παίρνω τη θέση που κατείχε κάποιος άλλος πριν (διαδέχοµαι,
διαδεχόµουν, διαδέχτηκα, θα διαδέχοµαι, θα διαδεχτώ, έχω διαδεχτεί, είχα
διαδεχτεί, θα έχω διαδεχτεί)

Τον βασιλιά τον διαδέχτηκε ο πρωτότοκος γιος του.

•

πραµάτεια η: εµπόρευµα

Στη λαϊκή αγορά, οι έµποροι πουλάνε τις πραµάτειες τους.
η πραµάτεια
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της πραµάτειας
την πραµάτεια
πραµάτεια
οι πραµάτειες
(των πραµατειών)
τις πραµάτειες
πραµάτειες

•

πολιορκώ: αποκλείω οχυρωµένη πόλη µε σκοπό να την καταλάβω (πολιορκώ,
πολιορκούσα, πολιόρκησα, θα πολιορκώ, θα πολιορκήσω, έχω πολιορκήσει, είχα
πολιορκήσει, θα έχω πολιορκήσει)

Η πόλη βρέθηκε σε κατάσταση πολιορκίας.

•

έπαυλη η: πολυτελές εξοχικό σπίτι, βίλα

Αυτό δεν είναι ένα απλό σπίτι, είναι έπαυλη!
η έπαυλη
της έπαυλης
την έπαυλη
έπαυλη
οι επαύλεις
των επαύλεων
τις επαύλεις
επαύλεις

•

περιηγητής ο: αυτός που επισκέπτεται ένα τόπο για επίσκεψη ή µελέτη

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας πολλοί ξένοι περιηγητές επισκέφθηκαν την
Ελλάδα και έγραψαν τις εντυπώσεις τους.
ο περιηγητής
του περιηγητή
τον περιηγητή
περιηγητή
οι περιηγητές
των περιηγητών
τους περιηγητές
περιηγητές

•

ανεφοδιασµός ο: ανανέωση των εφοδίων

Χρειαζόµαστε βενζίνη.
ανεφοδιασµό!

Να

σταµατήσουµε

στο

πρώτο

βενζινάδικο

για

ο ανεφοδιασµός
του ανεφοδιασµού
τον ανεφοδιασµό
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ανεφοδιασµέ
οι ανεφοδιασµοί
των ανεφοδιασµών
τους ανεφοδιασµούς
ανεφοδιασµοί

•

•

ανέπαφος,-η-ο: άθικτος, απείραχτος

Ο χρόνος που πέρασε άφησε ανέπαφη την οµορφιά του.
ανέπαφος
ανέπαφου
ανέπαφο
ανέπαφε

ανέπαφη
ανέπαφης
ανέπαφη
ανέπαφη

ανέπαφο
ανέπαφου
ανέπαφο
ανέπαφο

ανέπαφοι
ανέπαφων
ανέπαφους
ανέπαφοι

ανέπαφες
ανέπαφων
ανέπαφες
ανέπαφες

ανέπαφα
ανέπαφων
ανέπαφα
ανέπαφα

αίγλη η: δόξα, γοητεία

Πολλές αρχαίες ιστορικές πόλεις διατηρούν ακόµα και σήµερα την αίγλη τους.
η αίγλη
της αίγλης
την αίγλη
αίγλη

•

συµπεριλαµβάνω: περικλείω, περιέχω, περιλαµβάνω κάτι µαζί µε άλλο
(συµπεριλαµβάνω, συµπεριλάµβανα, συµπεριέλαβα, θα συµπεριλαµβάνω, θα
συµπεριλάβω, έχω συµπεριλάβει, είχα συµπεριλάβει, θα έχω συµπεριλάβει

Στον κατάλογο των προσκεκληµένων θα συµπεριλάβει όλους τους φίλους του.

•

χειραποσκευή η: αποσκευή που µεταφέρεται µε το χέρι

Στο αεροπλάνο επιτρέπεται να µεταφέρουµε µικρές χειραποσκευές µαζί µας.
η χειραποσκευή
της χειραποσκευής
τη χειραποσκευή
χειραποσκευή
οι χειραποσκευές
των χειραποσκευών
τις χειραποσκευές
χειραποσκευές

•

χαρτοκόπτης ο: µαχαίρι για κόψιµο χαρτιών
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Για τα γενέθλιά του θα του χαρίσω έναν ωραίο ασηµένιο χαρτοκόπτη.
ο χαρτοκόπτης
του χαρτοκόπτη
το χαρτοκόπτη
χαρτοκόπτη
οι χαρτοκόπτες
των χαρτοκοπτών
τους χαρτοκόπτες
χαρτοκόπτες

•

•

•

προκλητικός,-ή-ό: που προκαλεί

Η συµπεριφορά του είναι προκλητική γι’ αυτό όλοι τον αντιπαθούν.
προκλητικός
προκλητικού
προκλητικό
προκλητικέ

προκλητική
προκλητικής
προκλητική
προκλητική

προκλητικό
προκλητικού
προκλητικό
προκλητικό

προκλητικοί
προκλητικών
προκλητικούς
προκλητικοί

προκλητικές
προκλητικών
προκλητικές
προκλητικές

προκλητικά
προκλητικών
προκλητικά
προκλητικά

απαλός,-ή-ό: µαλακός, ελαφρός, τρυφερός

Τα χέρια του ήταν απαλά, παρά τη σκληρή δουλειά.
απαλός
απαλού
απαλό
απαλέ

απαλή
απαλής
απαλή
απαλή

απαλό
απαλού
απαλό
απαλό

απαλοί
απαλών
απαλούς
απαλοί

απαλές
απαλών
απαλές
απαλές

απαλά
απαλών
απαλά
απαλά

υπόνοµος ο: υπόγεια στοά ή οχετός

Τα απόβλητα της πόλης χύνονται στους υπονόµους.
ο υπόνοµος
του υπονόµου
τον υπόνοµο
υπόνοµε
οι υπόνοµοι
των υπονόµων
τους υπονόµους
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υπόνοµοι

•

αντιλαµβάνοµαι: λαβαίνω γνώση µε τις αισθήσεις, καταλαβαίνω (αντιλαµβάνοµαι,
αντιλαµβανόµουν, αντιλήφθηκα, θα αντιλαµβάνοµαι, θα αντιληφθώ, έχω
αντιληφθεί, είχα αντιληφθεί, θα έχω αντιληφθεί)

Μόλις αντιλήφθηκα ότι λείπει το πορτοφόλι από την τσάντα µου.

•

εγκαθίσταµαι: τοποθετούµαι (εγκαθίσταµαι, (εγκαθιστάµην), εγκαταστάθηκα, θα
εγκαθίσταµαι, θα εγκατασταθώ, έχω εγκατασταθεί, είχα εγκατασταθεί, θα έχω
εγκατασταθεί)

Θα έχουµε εγκατασταθεί στο καινούργιο σπίτι πριν από το καλοκαίρι.

•

εξαφανίζοµαι: γίνοµαι άφαντος, χάνοµαι (εξαφανίζοµαι, εξαφανιζόµουν,
εξαφανίστηκα, θα εξαφανίζοµαι, θα εξαφανιστώ, έχω εξαφανιστεί, είχα
εξαφανιστεί, θα έχω εξαφανιστεί)

Μα πού εξαφανίστηκε το βιβλίο µου;

•

βουλή η: γνώµη, απόφαση

Η Κυβέρνηση πρέπει να σέβεται την βουλή του λαού.
η βουλή
της βουλής
τη βουλή
βουλή
οι βουλές
των βουλών
τις βουλές
βουλές

•

σόι το: καταγωγή, οικογένεια

Ψάχνω να βρω από πού κατάγεται το σόι µου.
το σόι
του σογιού
το σόι
σόι
τα σόγια
των σογιών
τα σόγια
σόγια

•

προβιά η: δέρµα ζώου

Οι πρωτόγονοι άνθρωποι φορούσαν προβιές.
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η προβιά
της προβιάς
την προβιά
προβιά
οι προβιές
των προβιών
τις προβιές
προβιές

•

αποστάτης ο: επαναστάτης, αυτός που αρνείται τις ιδέες του

Κατηγορήθηκε ως αποστάτης, φυλακίστηκε και εκτελέστηκε.
ο αποστάτης
του αποστάτη
τον αποστάτη
αποστάτη
οι αποστάτες
των αποστατών
τους αποστάτες
αποστάτες

•

στίφος το: πυκνό πλήθος ανθρώπων ή ζώων

Τα στίφη των εχθρών µπήκαν στη χώρα.
το στίφος
του στίφους
το στίφος
στίφος

τα στίφη
των στιφών
τα στίφη
στίφη

•

φαρί το: άλογο

•

ξεφτέρι το: είδος γερακιού, κάποιος πολύ έξυπνος

Είχε ένα ωραίο µαύρο φαρί.

Έχει βλέµµα ξεφτεριού.
το ξεφτέρι
του ξεφτεριού
το ξεφτέρι
ξεφτέρι
τα ξεφτέρια
των ξεφτεριών
τα ξεφτέρια
ξεφτέρια
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µουχλιασµένος,-η,-ο: που έχει χαλάσει, έχει αρχίσει να αποσυντίθεται

Έπαθε δηλητηρίαση από µουχλιασµένο τυρί.
µουχλιασµένος
µουχλιασµένου
µουχλιασµένο
µουχλιασµένε

µουχλιασµένη
µουχλιασµένης
µουχλιασµένη
µουχλιασµένη

µουχλιασµένο
µουχλιασµένου
µουχλιασµένο
µουχλιασµένο

µουχλιασµένοι
µουχλιασµένων
µουχλιασµένους
µουχλιασµένοι

µουχλιασµένες
µουχλιασµένων
µουχλιασµένες
µουχλιασµένες

µουχλιασµένα
µουχλιασµένων
µουχλιασµένα
µουχλιασµένα

χουρµαδιά η: είδος φοινικιάς της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής

Οι χουρµαδιές παράγουν φαγώσιµους καρπούς.
η χουρµαδιά
της χουρµαδιάς
τη χουρµαδιά
χουρµαδιά
οι χουρµαδιές
των χουρµαδιών
τις χουρµαδιές
χουρµαδιές

•

αγρικάω ή γρικάω: ακούω, καταλαβαίνω (αγρικώ, αγρικούσα, αγρίκησα, θα
αγρικώ, θα αγρικήσω, έχω αγρικήσει, είχα αγρικήσει, θα έχω αγρικήσει)

Αγρικάς τ’ αηδόνια µες στο δάσος;

•

θηλιά η: σκοινί µε διπλωµένη τη µια του άκρη ώστε να σχηµατίζει κύκλο

Έκανε θηλιά τα κορδόνια των παπουτσιών του για να τα δέσει.
η θηλιά
της θηλιάς
τη θηλιά
θηλιά

•

οι θηλιές
των θηλιών
τις θηλιές
θηλιές

στερνός,-ή,-ό: τελευταίος

Στερνή µου γνώση να σε είχα πρώτα!
στερνός
στερνού
στερνό
στερνέ

στερνή
στερνής
στερνή
στερνή

στερνό
στερνού
στερνό
στερνό

στερνοί
στερνών

στερνές
στερνών

στερνά
στερνών
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στερνές
στερνές

στερνά
στερνά
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης
1.

Άκουσε και συµπλήρωσε το κείµενο µε το σωστό τύπο του
παθητικού µέλλοντα.

Θα είναι απόγευµα όταν θα φτάσετε στην πόλη Τζεράντα της Συρίας, στη µοναδική
από τις νεκρές πόλεις που κατοικείται ακόµη. ………………………… (χρειάζοµαι) αρκετή
ώρα και ………………………… (περιπλανιέµαι) σε πετρώδη δροµάκια. Το τοπίο θα είναι
σκληρό και αφιλόξενο. Η ατµόσφαιρα θα έχει κάτι το απόκοσµο και µυστηριακό.
………………………… (κινούµαι) ανάµεσα σε εγκαταλειµµένες εκκλησίες, οχυρωµατικούς
πύργους και ετοιµόρροπα κτήρια. ………………………… (εντυπωσιάζοµαι) από τα αρχαία
σπίτια που είναι ακόµη χρήσιµα, αφού οι κάτοικοι τα έχουν µετατρέψει σε αποθήκες.
Ακόµη πιο εντυπωσιακό όµως είναι ότι πολλές οικογένειες κατοικούν µέσα σε…
µαυσωλεία! Εν τω µεταξύ θα έχει νυχτώσει. Μην ξεχαστείτε! Τρέξτε να προλάβετε το
τελευταίο λεωφορείο. Το Χαλέπι απέχει 70 χιλιόµετρα.

2. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.
το τρέξιµο
…………………
…………………
τρέξιµο

…………………
του ψησίµατος
…………………
ψήσιµο

το σκάψιµο
…………………
το σκάψιµο
…………………

…………………
…………………
τα τρεξίµατα
τρεξίµατα

τα ψησίµατα
…………………
…………………
ψησίµατα

…………………
…………………
τα σκαψίµατα
σκαψίµατα

3. Συµπλήρωσε τον πίνακα.
θα αποδειχτώ
θα οργανωθείς
θα συνοδευτεί
θα ενηµερωθούµε
θα γευτείτε
θα επισκεφθούν
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