Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

Ενότητα 8

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κείµενο 1

Ο Κυριάκος και η Λιάνα είναι συγγενείς και πρέπει να παρουσιάσουν ένα δείγµα γραφής
µε τον τίτλο «Θάλασσα» στα πλαίσια των µαθηµάτων ενός διεθνούς σεµιναρίου
δηµιουργικής γραφής που παρακολουθούν.
Η έµπνευση, όµως, δεν έρχεται εύκολα…

Κυριάκος:

Λιάνα:
Κυριάκος:
Λιάνα:

Κυριάκος:

Εφηµερίδα διαβάζεις πάλι, Λιάνα; Απορώ µε την ηρεµία σου. Για να είµαι
ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι το δείγµα θα έχει παραδοθεί ως το τέλος
της εβδοµάδας.
Και νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί. Μην ανησυχείς.
Εννοείς ότι θα έχει γραφτεί µόνο του µέχρι την Παρασκευή; Ας µην
κοροϊδευόµαστε! Εµείς δεν έχουµε αρχίσει ακόµα.
Εγώ ήδη ξεκίνησα. Σε λίγο θα έχεις ενηµερωθεί κι εσύ για το θέµα µας.
Η εφηµερίδα που κρατάω λέγεται «Από τους ωκεανούς και τα πελάγη» και
δίνει ακριβή στοιχεία που µπορεί να µας φανούν χρήσιµα.
Όπως;
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Λιάνα:

Κυριάκος:
Λιάνα:

Κυριάκος:

Λιάνα:

Ενότητα 8

Λέει, για παράδειγµα, ότι τα 7/10 της γης καλύπτονται από θάλασσα, ότι
το µέγιστο βάθος είναι περίπου 11.000 µέτρα και βρίσκεται στον Ειρηνικό
ωκεανό, κοντά στις Φιλιππίνες, ενώ το µεγαλύτερο βάθος στη Μεσόγειο
είναι 4.400 µέτρα, κοντά στο ακρωτήριο Ταίναρο.
Αυτά τα ξέρουµε από το σχολείο, Λιάνα. ∆ε µας λέει τίποτα καινούργιο.
Α, µπα; Τα θυµάσαι απ’ το σχολείο; Καλά, λοιπόν. Ήξερες µήπως ότι το
φως του ήλιου φτάνει µέχρι τα 200 µέτρα, αλλά από κει και κάτω
επικρατεί απόλυτο σκοτάδι; Και ότι η παλίρροια αποτελείται από την
πληµµυρίδα, δηλαδή την περιοδική ανύψωση και από την άµπωτη,
δηλαδή την κατάπτωση της επιφάνειας του θαλασσινού νερού;
…και ακόµα ότι οι παλίρροιες οφείλονται στην έλξη του Ήλιου και της
Σελήνης, καθώς και στη φυγόκεντρη δύναµη της γης; Τα ξέρω αυτά,
Λιάνα. Αλλά πώς µπορούν να µας βοηθήσουν τέτοια στοιχεία στο δείγµα
µας; Λογοτεχνικό κείµενο γράφουµε, όχι… εγχειρίδιο Μελέτης του
Περιβάλλοντος.
Κι όµως, εµένα αυτές οι πληροφορίες µού έδωσαν µια ιδέα. Άκου,
λοιπόν…

Λεξιλόγιο κειµένου 1
•

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

•

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

•

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

•

επικρατεί: ρήµα, γ’ ενικού προσώπου, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης οριστικής,
ενεργητικής φωνής (επικρατώ)

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

οφείλονται: ρήµα, γ’ πληθυντικού προσώπου, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης οριστικής,
µεσοπαθητικής φωνής (οφείλοµαι)

•

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

•

φυγόκεντρη: επίθετο,
(φυγόκεντρος, -η-ο)

•

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

γένους

θηλυκού,

ενικού

αριθµού,

πτώσης

αιτιατικής

Επεξεργασία κειµένου 1
Σωστό ή Λάθος;
1. Ο Κυριάκος και η Λιάνα είναι φίλοι που παρακολουθούν µαθήµατα δηµιουργικής
γραφής.
2. Ούτε ο Κυριάκος ούτε η Λιάνα έχουν αρχίσει να δουλεύουν για το δείγµα που πρέπει
να γράψουν.
3. Το βαθύτερο σηµείο στη Μεσόγειο θάλασσα ξεπερνάει τα 4.000 µέτρα.
4. Το φαινόµενο της πληµµυρίδας αποτελείται από τη φάση της παλίρροιας και της
άµπωτης.
5. Η Λιάνα και ο Κυριάκος δεν ασχολούνται µε την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για
το µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος.
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Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 1
Επίλεξε το σωστό.
1.

Η φάση κατά την οποία η στάθµη της θάλασσας ανέρχεται πάνω από τη µέση
στάθµη λέγεται ………………………… .
α. παλίρροια
β. άµπωτη
γ. πληµµυρίδα

2. Είναι γνωστός σε όλους ο νόµος της παγκόσµιας ………………………… του Νεύτωνα.
α. έλξης
β. επαφής
γ. προσέλκυσης
3.

Συµµετέχει σε µια οµάδα συγγραφής σχολικών ………………………… Ιστορίας.
β. εκχυλισµάτων
γ. εγχειριδίων
α. εγχειρηµάτων

4.

Ευτυχώς την κρίσιµη στιγµή είχε τη σωτήρια ………………………… να φύγει µακριά.
α. έµπνευση
β. χάρη
γ. συγκίνηση

5.

Η άκρη της ξηράς
………………………… .
α. ακτή

που

εισχωρεί

βαθιά

β. ακρωτήριο

µέσα

στη

θάλασσα

ονοµάζεται

γ. άκρο
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Κείµενο 2
(Το ακόλουθο κείµενο είναι απόσπασµα από το οµώνυµο διήγηµα του Ανδρέα
Καρκαβίτσα, που περιέχεται στη συλλογή του «Λόγια της Πλώρης». Όλα τα διηγήµατα
της συλλογής αναφέρονται στη ζωή της θάλασσας).
Ο πατέρας µου -µύρο το κύµα που τον τύλιξε- δεν είχε σκοπό να µε κάµει ναυτικό.
- Μακριά, έλεγε, µακριά, παιδί µου, από τ’ άτιµο στοιχειό! ∆εν έχει πίστη, δεν έχει έλεος.
Λάτρεψέ την όσο θες, δόξασέ την. Εκείνη τον σκοπό της. Μην κοιτάς που χαµογελά,
που σου τάζει θησαυρούς. Αργά γρήγορα θα σου σκάψει το λάκκο ή θα σε ρίξει πετσί
και κόκαλο, άχρηστο στον κόσµο.
Και τα έλεγε αυτά άνθρωπος που έφαγε τη ζωή του στο καράβι, που ο πατέρας, ο
πάππος, ο προπάππος, όλοι ως τη ρίζα της γενιάς ξεψύχησαν στο παλαµάρι. Μα δεν τα
έλεγε µόνο αυτός, αλλά κι άλλοι γέροντες του νησιού και οι νεότεροι, που είχαν ακόµη
τους κάλους στα χέρια, όταν κάθιζαν στον καφενέ να ρουφήξουν τον ναργιλέ,
κουνούσαν το κεφάλι και στενάζοντας έλεγαν:
- Η θάλασσα δεν έχει πια ψωµί. Ας είχα ένα κλήµα στη στεριά και µαύρη πέτρα να ρίξω
πίσω µου.
Η αλήθεια είναι πως πολλοί τους όχι κλήµα, αλλά νησί ολάκερο µπορούσαν να
αποκτήσουν µε τα χρήµατά τους. Μα όλα τα έριχναν στη θάλασσα. Παράβγαιναν ποιος
να χτίσει µεγαλύτερο καράβι, ποιος να πρωτογίνει καπετάνιος. Κι εγώ, που άκουα συχνά
τα λόγια τους και τα έβλεπα τόσο ασύµφωνα µε τα έργα τους, δεν µπορούσα να λύσω
το µυστήριο. Κάτι, έλεγα, θεϊκό ερχόταν κι έσερνε όλες εκείνες τις ψυχές. Αλλά το ίδιο
κάτι µ’ έσπρωχνε κι εµένα εκεί. Από µικρός την αγαπούσα τη θάλασσα. Τα πρώτα
βήµατά µου, να ειπείς, στο νερό τα έκαµα.
- Μωρέ γεια σου, κι εσύ θα µας ντροπιάσεις όλους! Έλεγαν οι γεροναύτες, όταν µ’
έβλεπαν να τσαλαβουτώ σαν δέλφινας.
Εγώ καµάρωνα και πίστευα να δείξω προφητικά τα λόγια τους.

Λεξιλόγιο κειµένου 2
•

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

•

οµώνυµο: επίθετο,
(οµώνυµος, -η-ο)

γένους

ουδετέρου,

ενικού

αριθµού,

πτώσης

αιτιατικής
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•

συλλογής: επίθετο, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης γενικής (η συλλογή)

•

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

•

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

•

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

•

τάζει: ρήµα, γ’ προσώπου ενικού, χρόνου ενεστώτα, έγκλισης οριστικής, ενεργητικής
φωνής (τάζω)

•

λάκκο: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (ο λάκκος)

•

πετσί και κόκαλο: έκφραση

•

ξεψύχησαν: ρήµα, γ’ προσώπου πληθυντικού, χρόνου αορίστου, έγκλισης οριστικής,
ενεργητικής φωνής (ξεψυχώ)

•

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

•

κάλους: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (ο
κάλος)

•

να ρουφήξουν: ρήµα, γ’ προσώπου πληθυντικού, χρόνου αορίστου, έγκλισης
υποτακτικής, ενεργητικής φωνής (ρουφάω)

•

ναργιλέ: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (ο
ναργιλές)

•

στενάζοντας: µετοχή ενεργητικού ενεστώτα (στενάζω)

•

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

•

µαύρη πέτρα να ρίξω πίσω µου: έκφραση

•

παράβγαιναν: ρήµα, γ’ προσώπου πληθυντικού, χρόνου παρατατικού, έγκλισης
οριστικής, ενεργητικής φωνής (παραβγαίνω)
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•

έσερνε: ρήµα, γ’ προσώπου ενικού, χρόνου παρατατικού, έγκλισης οριστικής,
ενεργητικής φωνής (σέρνω)

•

να τσαλαβουτώ: ρήµα, α’ προσώπου ενικού,
υποτακτικής, ενεργητικής φωνής (τσαλαβουτώ)

•

καµάρωνα: ρήµα, α’ προσώπου ενικού, χρόνου παρατατικού, έγκλισης οριστικής,
ενεργητικής φωνής (καµαρώνω)

•

προφητικά: επίθετο, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(προφητικός, -ή, -ό)

χρόνου

ενεστώτα,

έγκλισης

Επεξεργασία κειµένου 2
Σωστό ή Λάθος;
1. Τα «Λόγια της Πλώρης» είναι µια συλλογή διηγηµάτων µε θέµα τη θάλασσα και τη
ζωή των ναυτικών.
2. Η επιθυµία του πατέρα του συγγραφέα ήταν να ακολουθήσει ο γιος του το ίδιο
επάγγελµα µε εκείνον.
3. Οι άντρες του νησιού δεν είναι ειλικρινείς, όταν λένε ότι δεν θα ήθελαν να
ξαναγυρίσουν στη θάλασσα.
4. Ήταν συνήθεια στο νησί να ρίχνουν τα χρήµατά τους στη θάλασσα.
5. Οι γέροι ναυτικοί ντρέπονταν, γιατί ο συγγραφέας κολυµπούσε αδέξια.

Λεξιλογική άσκηση για το κείµενο 2
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις της παρένθεσης.
(παραβγαίνει, έριξε, καµάρωνε, έσυρε, τσαλαβουτούσε)
1.
2.
3.
4.
5.

………………………… µαύρη πέτρα πίσω του και δεν ξαναγύρισε ποτέ.
………………………… το σπαθί του έξω από τη θήκη και τον κοίταξε στα µάτια.
Επειδή δεν ήξερε καλό µπάνιο ………………………… στην άκρη της θάλασσας.
………………………… για τα πλούτη του.
Κανείς δεν του ………………………… στο τρέξιµο.
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Κείµενο 3- Πολιτισµός

Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε το 1910
σε µια µικρή πόλη της Μαντζουρίας,
κοντά στο Χαρµπίν. Ήδη από τα
τέσσερά του χρόνια αυτός και οι
συγγενείς
του
θα
έχουν
εγκατασταθεί στην Κεφαλονιά, τόπο
καταγωγής της οικογένειάς του, και
λίγο αργότερα θα έχουν µετακινηθεί
πια προς τον Πειραιά, όπου ο ποιητής
θα τελειώσει το εξατάξιο τότε
Γυµνάσιο.
Όταν αρρωστήσει ο πατέρας του, θα
αναγκαστεί να δουλέψει σε ναυτικό
γραφείο, κρατώντας λογιστικά βιβλία,
δουλειά που σύντοµα θα εγκαταλείψει
για να µπαρκάρει ναύτης σε φορτηγό
πλοίο.
Καθώς ήδη θα έχουν χαθεί αρκετά χρόνια µε τις περιπλανήσεις του, δεν θα καταφέρει
να γίνει καπετάνιος, αλλά θα πάρει το δίπλωµα του ασυρµατιστή, λίγο πριν ξεσπάσει ο Β’
παγκόσµιος πόλεµος.Με τον πόλεµο θα υπηρετήσει στρατιώτης στην Αλβανία και θα
ξαναµπαρκάρει αµέσως µετά το τέλος του, πραγµατοποιώντας διαρκή ταξίδια µε
εµπορικά και επιβατικά πλοία ως το θάνατό του, το 1975.
Ο Καββαδίας από παιδί νιώθει ειλικρινή έλξη για τη θάλασσα. Η θεµατολογία του είναι
µια συνεχής ενασχόληση µε τη θάλασσα και τη ζωή των ναυτικών. Τα θαλασσινά
ταξίδια, παρά τις πίκρες και τα βάσανα του ναυτικού, είναι αυτοσκοπός για τον ποιητή,
κυριαρχούν στον τρόπο ζωής και σκέψης του. Η θάλασσα είναι πανταχού παρούσα για
να τον βασανίσει ή να τον φροντίσει, πάντα όµως για να τον γοητεύσει και να τον
εµπνεύσει, ώστε να καταφέρει να αγαπήσει ή, τουλάχιστον, να δεχτεί τον εαυτό του και
τους άλλους. Η θάλασσα για τον Καββαδία έχει τη δύναµη της µάνας, της ερωµένης, της
φίλης.
Η µελοποίηση των ποιηµάτων του από το Θάνο Μικρούτσικο («Ο Σταυρός του Νότου»
και οι «Γραµµές των οριζόντων») θα δώσουν στον ποιητή διεθνή ακτινοβολία και φήµη.

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

Το Γυµνάσιο σήµερα δεν έχει έξι τάξεις.
Ο Νίκος Καββαδίας χειριζόταν τον ασύρµατο στα πλοία όπου δούλευε.
Η θάλασσα έχει καταλυτική σηµασία στη ζωή του ποιητή.
Όταν µελοποιηθούν τα ποιήµατά του, θα γίνουν ακόµη πιο αγαπητά.
Ο Καββαδίας µετά τον πόλεµο δεν χρειάστηκε να ξαναµπαρκάρει.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Γραµµατική
1. Θεωρία
Παθητικός συντελεσµένος µέλλοντας
Ο συντελεσµένος µέλλοντας φανερώνει κάτι που θα είναι τελειωµένο στο µέλλον, αφού
πρώτα συµβεί κάτι άλλο. Είναι χρόνος µελλοντικός, συντελικός και περιφραστικός.

Σχηµατίζεται µε δύο τρόπους:
α) Θα
β) Θα

+
+

έχω
είµαι

+
+

απαρέµφατο παθητικού αορίστου
µετοχή παθητικού παρακειµένου

Κλίση
ντύνοµαι
κουράζοµαι
θα έχω ντυθεί
θα έχω κουραστεί
(θα είµαι ντυµένος-η-ο)
(θα είµαι κουρασµένος-η-ο)
θα έχεις ντυθεί
θα έχεις κουραστεί
(θα είσαι ντυµένος-η-ο)
(θα είσαι κουρασµένος-η-ο)
θα έχει ντυθεί
θα έχει κουραστεί
(θα είναι ντυµένος-η-ο)
(θα είναι κουρασµένος-η-ο)
θα έχουµε ντυθεί
θα έχουµε κουραστεί
(θα είµαστε ντυµένοι-ες-α) (θα είµαστε κουρασµένοι-ες-α)
θα έχετε ντυθεί
θα έχετε κουραστεί
(θα είστε ντυµένοι-ες-α)
(θα είστε κουρασµένοι-ες-α)
θα έχουν ντυθεί
θα έχουν κουραστεί
(θα είναι ντυµένοι-ες-α)
(θα είναι κουρασµένοι-ες-α)

κρύβοµαι
θα έχω κρυφτεί
(θα είµαι κρυµµένος-η-ο)
θα έχεις κρυφτεί
(θα είσαι κρυµµένος-η-ο)
θα έχει κρυφτεί
(θα είναι κρυµµένος-η-ο)
θα έχουµε κρυφτεί
(θα είµαστε κρυµµένοι-ες-α)
θα έχετε κρυφτεί
(θα είστε κρυµµένοι-ες-α)
θα έχουν κρυφτεί
(θα είναι κρυµµένοι-ες-α)

Παραδείγµατα:
Ως το βράδυ θα έχουµε ανοιχτεί στο πέλαγος.
Μέχρι αύριο θα έχω σκεφτεί αν θα δεχτώ την πρότασή σας.
Σε έναν µήνα θα έχουν πια όλα ξεχαστεί.
Πριν περάσει ένας χρόνος, η εταιρεία του θα έχει διαλυθεί.
Ώσπου να µαγειρέψεις, εγώ θα έχω ετοιµαστεί.
Πριν καλά καλά το καταλάβεις, το θέµα θα έχει λυθεί.
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Επίθετα σε -ης, -ης, -ες

ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ο ακριβ-ής
του ακριβ-ούς
τον ακριβ-ή
- ακριβ-ή

η ακριβ-ής
της ακριβ-ούς
την ακριβ-ή
- ακριβ-ής

το ακριβ-ές
του ακριβ-ούς
το ακριβ-ές
ακριβ-ές

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
ακριβ-είς
των ακριβ-ών
τους ακριβ-είς
ακριβ-είς

οι ακριβ-είς
των ακριβ-ών
τις ακριβ-είς
ακριβ-είς

τα ακριβ-ή
των ακριβ-ών
τα ακριβ-ή
ακριβ-ή

ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ο διεθν-ής
του διεθν-ούς
τον διεθν-ή
διεθν-ή

η διεθν-ής
της διεθν-ούς
τη διεθν-ή
διεθν-ής

το
του
το
-

διεθν-ές
διεθν-ούς
διεθν-ές
διεθν-ές

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
των
τους
-

διεθν-είς
διεθν-ών
διεθν-είς
διεθν-είς

οι
των
τις
-

διεθν-είς
διεθν-ών
διεθν-είς
διεθν-είς

τα διεθν-ή
των διεθν-ών
τα διεθν-ή
διεθν-ή

Όµοια κλίνονται:
επιεικής, ασφαλής, λεπτοµερής, ατυχής, προσεχής, συνεπής, ελώδης, ευώδης, δασώδης
κλπ.
Τα επίθετα αυτά έχουν σχεδόν τους ίδιους τύπους για το αρσενικό και το θηλυκό.
Τα παροξύτονα τονίζονται κι αυτά στη λήγουσα: ο ελώδης – των ελωδών.

223

Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

Ενότητα 8

∆ιαθέσεις ρηµάτων
∆ιάθεση λέγεται η ιδιότητα του ρήµατος να δείχνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια
κατάσταση βρίσκεται το υποκείµενο.
Οι διαθέσεις του ρήµατος είναι τέσσερις: ενεργητική, παθητική, µέση και ουδέτερη.
Παραδείγµατα:
α) Τα παιδιά παίζουν στην αυλή.
β) Ο κάµπος φωτίστηκε από τον ήλιο.
γ) Ο Γιάννης ντύνεται.
δ) Το παιδί κοιµάται.

1. Τα ρήµατα που σηµαίνουν πως το υποκείµενο ενεργεί, έχουν ενεργητική διάθεση
και λέγονται ενεργητικά.
Έτσι στο παράδειγµα (α) το ρήµα –παίζουν- φανερώνει πως το υποκείµενο -τα παιδιάκάνει κάτι, ενεργεί.
Τα ενεργητικά ρήµατα είναι δύο ειδών:
α) µεταβατικά, δηλαδή ρήµατα που η ενέργειά τους πηγαίνει σε κάποιο πρόσωπο ή
πράγµα.
Παράδειγµα: Η µητέρα ετοιµάζει το τραπέζι.
(η ενέργεια που κάνει η µητέρα πηγαίνει στο τραπέζι).
β) αµετάβατα, δηλαδή ρήµατα που η ενέργειά τους δεν πηγαίνει σε κάποιο πρόσωπο ή
πράγµα.
Παράδειγµα: Τα παιδιά γελούν.
(το ρήµα φανερώνει ενέργεια, αλλά η ενέργεια δεν πηγαίνει σε κάτι έξω
από το υποκείµενο).

2. Τα ρήµατα που σηµαίνουν πως το υποκείµενο παθαίνει, δηλαδή δέχεται µια ενέργεια
από άλλον, έχουν παθητική διάθεση και λέγονται παθητικά.
Έτσι, στο παράδειγµα (β) το ρήµα –φωτίστηκε- φανερώνει ότι το υποκείµενο -ο
κάµπος- δέχτηκε µια ενέργεια από άλλον -από τον ήλιο.

3. Τα ρήµατα που σηµαίνουν πως το υποκείµενο ενεργεί και η ενέργεια γυρίζει σε αυτό
έχουν µέση διάθεση και λέγονται µέσα.
Έτσι, στο παράδειγµα (γ) το ρήµα –ντύνεται- σηµαίνει «ντύνει τον εαυτό του», δηλαδή
το υποκείµενο -ο Γιάννης- κάνει µια ενέργεια και αυτή πηγαίνει στον ίδιο.
Τα µέσα ρήµατα, ανάλογα µε τη σηµασία τους, χωρίζονται σε:
α) Μέσα αυτοπαθή, που φανερώνουν ότι η ενέργεια του υποκειµένου πηγαίνει άµεσα
στο ίδιο.
Παράδειγµα: Η Μαρία λούζεται.
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β) Μέσα πλάγια, που φανερώνουν ότι το υποκείµενο ενεργεί για τον εαυτό του
έµµεσα, δηλαδή µε τη βοήθεια άλλου.
Παράδειγµα: Ο πατέρας ξυρίζεται στο κουρείο.
(βάζει τον κουρέα και τον ξυρίζει)
γ) Μέσα αλληλοπαθή, που φανερώνουν µια όµοια ενέργεια δύο ή περισσότερων
υποκειµένων, η οποία πηγαίνει από το ένα στο άλλο.
Παράδειγµα: Τα αδέλφια αγαπιούνται.
(η αγάπη πηγαίνει από τον έναν αδελφό στον άλλο και αντίστροφα)

4. Τα ρήµατα που σηµαίνουν πως το υποκείµενο ούτε ενεργεί ούτε δέχεται ενέργεια από
άλλον, αλλά βρίσκεται σε µια κατάσταση, έχουν ουδέτερη διάθεση και λέγονται
ουδέτερα.
Έτσι, στο παράδειγµα (δ) το ρήµα –κοιµάται- φανερώνει πως το υποκείµενο -το παιδίούτε ενεργεί ούτε δέχεται ενέργεια από άλλον, αλλά βρίσκεται απλά σε µια κατάσταση.
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2. Ασκήσεις
1. Γράψε τον παθητικό συντελεσµένο µέλλοντα των ρηµάτων στο ίδιο
πρόσωπο και αριθµό.
µαζεύει
ζεσταίνεται
αυξάνω
αναφερόµαστε
ανακτούν
αγαπάς
απειλείσαι
εγκαθίστανται

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

2. Γράψε στον παθητικό συντελεσµένο µέλλοντα τα ρήµατα της παρένθεσης.
1. Μην ανησυχείτε. Πριν να έρθετε στο γραφείο, .............................. η επείγουσα
αναφορά. (στέλνοµαι)
2. Μέχρι την άλλη Τρίτη, οι διαφωνίες .................................... µε το διάλογο.
(λύνοµαι)
3. Όταν φτάσετε εσείς, εµείς ................................. αρκετά. (ξεκουράζοµαι)
4. ∆εν ξέρω τίποτα προς το παρόν, αλλά ως αύριο ........................................ για την
υπόθεση. (ενηµερώνοµαι)
5. Θα περάσω αύριο το πρωί στις εννιά. ................................... ή θα είσαι ακόµα στο
κρεβάτι; (σηκώνοµαι)

3. Γράψε τα παρακάτω επίθετα σε -ης, -ης, ες στον άλλο αριθµό.
συνεχές
ευλαβούς
ειλικρινής
ακριβών
συνήθεις
θορυβώδεις
δυστυχή

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

4. Συµπλήρωσε τα κενά µε τα επίθετα στον σωστό τύπο.
1. Η τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν πράγµατι ................................... .
(µεγαλειώδης)
2. Λόγω µιας ................................... συγκυρίας της γεωγραφίας µε το κλίµα, αυτή έχει
γίνει µια περιοχή µε τους πιο περιζήτητους αµπελώνες της Ισπανίας. (ευτυχής)
3. Αυτή η αρρώστια συχνά δεν έχει ................................... συµπτώµατα και
διαπιστώνεται µε µια απλή εξέταση αίµατος. (εµφανής)
4. Η κατάσταση στη χώρα είναι δεινή µετά από είκοσι χρόνια ...................................
συγκρούσεων και ................................... παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων (συνεχής, διαρκής)
5. ∆εν έχουν καθοριστεί ακόµα οι ................................... ηµεροµηνίες για τη
συνάντηση. (ακριβής)
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5. Επίλεξε το σωστό.
1. Παρόλο που φαίνεται ..................................., έχει µεγάλη ανάγκη από αγάπη και
τρυφερότητα.
γ) αυτάρκης
α) ευλαβής
β) παρεµφερής
2. Τα πιο ................................... αθλήµατα στην Ελλάδα είναι το ποδόσφαιρο και το
µπάσκετ.
α) αφελή
β) δηµοφιλή
γ) επιµήκη
3. Πρέπει να είστε ................................... µε τον εαυτό σας.
γ) αυθάδεις
α) ειλικρινείς
β) επικερδείς
4. Μετά το πέρας των µαθηµάτων, είχε κατακτήσει ένα ................................... επίπεδο
ελληνοµάθειας.
α) πολυτελές
β) στοιχειώδες
γ) µεγαλειώδες
5. Όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι µόνο προϋποθέσεις, αλλά και
......................... εξάσκησης.
α) επιµελούς
β) µεγαλοπρεπούς
γ) κλινήρους

αποτέλεσµα

6. Τι διάθεση έχουν τα παρακάτω ρήµατα; Σηµείωσε τη σωστή σε κάθε
πρόταση.
ενεργητική, παθητική, µέση, ουδέτερη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα παιδιά κοιµήθηκαν όλο το απόγευµα.
Η µητέρα µου χτενίζεται µε επιµέλεια.
Ο πελάτης αγόρασε τελικά ένα ρολόι.
Τα παράθυρα έχουν καθαριστεί από τους καθαριστές.
Πεινάµε και διψάµε πολύ. Λέω να πάµε σε κανένα ταβερνάκι.
Κάθε πρωί σηκωνόµαστε και ντυνόµαστε πολύ γρήγορα.
Τα παιδιά παίζουν στον κήπο.

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Παιχνιδόλεξα
1. Σταυρόλεξο
Συµπλήρωσε τα κενά και λύσε το σταυρόλεξο.
1. Το πρόγραµµα του κόµµατός µας έχει πολλούς …………………… υποστηρικτές.
(ενθουσιώδης)
2. Η Άννα είναι το µικρότερο παιδί στην …………………… οικογένειά της. (πολυµελής)
3. Κάθε δύο χρόνια η Ακαδηµία βραβεύει έναν …………………… νέο ερευνητή. (ευφυής)
4. Η φίλη του δουλεύει στον τοµέα των …………………… σχέσεων. (διεθνής)
5. Οι σπόνσορες του πιο …………………… σπορ, του ποδοσφαίρου, δίνουν σηµαντικά
ποσά κάθε χρόνο για να αγοράζουν οι οµάδες τούς καλύτερους ποδοσφαιριστές.
(δηµοφιλής)

3

2

1
1

2
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2. Κρεµάλα
1. Αυτός που λατρεύει τα είδωλα, τα οµοιώµατα θεοτήτων σαν να ήταν αυτά τα ίδια
θεότητες.
2. Η διαδικασία µε την οποία ένα σύνολο ατόµων ψηφίζει.
3. Κάθε εκδήλωση της κοινωνικής ζωής, που επιβάλλεται από τη συνήθεια και την
παράδοση.
1. Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Ψ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Έ _ _ _ _

3.

Παζλ

1. Ο πατέρας του συγγραφέα στα «Λόγια της Πλώρης» επιθυµεί ο γιος του
α. να γίνει ναύτης.
β. να µείνει µακριά από τη θάλασσα.
γ. να γίνει ψαράς.
2. Οι άντρες του νησιού έριχναν τα χρήµατά τους
α. σε µεγάλα σπίτια.
β. σε ταξίδια σ’ όλο τον κόσµο.
γ. σε µεγαλύτερα καράβια.
3. Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε
α. στη Μαντζουρία.
β. στην Κεφαλονιά.
γ. στο Πειραιά.
4. Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, ο Ν. Καββαδίας
α. δούλευε σε ναυτικό γραφείο.
β. δούλευε στα καράβια.
γ. δούλευε ως ποιητής.
5. Από θαλασσινά νερά καλύπτεται ..................... της γης.
α. λιγότερο από τη µισή επιφάνεια
β. περισσότερο από τη µισή επιφάνεια
γ. η µισή επιφάνεια
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Λαγός και Χελώνα

Γράψε τον παθητικό συντελεσµένο µέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο.
ανανεώνουµε
προβλέπουν
τραβάς
πλέκουν
ταλαιπωρώ

5.

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

περιλαµβάνετε
ελέγχω
δεσµεύει
µαραίνουµε
στερείς

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

Γραφοµηχανή

ειλικρινής, παλίρροια, εγχειρίδιο, κρίσιµος,
κλήµα, θήκη, καταλυτική, συγκυρία,
παρεµφερείς, επικερδής, στοιχειώδης,
κλινήρους, ταλαιπωρώ, στυγνός, ακρωτήριο,
ανύψωση, κατάπτωση, εγχείρηµα, οµώνυµη,
στοιχειό

230

Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

6.

Ενότητα 8

Τραγούδι

Άκουσε και συµπλήρωσε.
MAL DU DEPART
Ποίηση: Νίκος Καββαδίας
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος
Θα µείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος ……………..
των µακρυσµένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων,
και θα πεθάνω µια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές,
χωρίς να σχίσω τη …………γραµµή των οριζόντων.
Για το Μαδράς, τη Σιγγαπούρ, τ’ Αλγέρι και το Σφάξ
Θ’ αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία,
κι εγώ, σκυφτός σ’ ένα γραφείο µε χάρτες ναυτικούς,
θα κάνω .............σε χοντρά λογιστικά βιβλία.
Θα πάψω πια για µακρινά ταξίδια να µιλώ,
οι φίλοι θα νοµίζουνε πως τα ‘χω πια ξεχάσει,
κι η µάνα µου, χαρούµενη, θα λέει σ’ όποιον ρωτά:
«ήταν µια ……………νεανική, µα τώρα έχει περάσει…»
Μα ο εαυτός µου µια βραδιάν εµπρός µου θα υψωθεί
και λόγο, ως ένας δικαστής, στυγνός θα µου ………….,
κι αυτό το ανάξιο χέρι µου που τρέµει θα οπλιστεί,
θα σηµαδέψει, και άφοβα το …………..θα χτυπήσει.
Κι εγώ, που τόσο …………µια µέρα να ταφώ
σε κάποια θάλασσα βαθιά στις µακρινές Ινδίες,
θα ’χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ
και µια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
Λεξικό Ενότητας
•

έµπνευση η: καλλιτεχνική σύλληψη

Είναι ζωγράφος, αλλά τώρα τελευταία δεν έχει έµπνευση.
η έµπνευση
της έµπνευσης (εµπνεύσεως)
την έµπνευση
έµπνευση
οι εµπνεύσεις
των εµπνεύσεων
τις εµπνεύσεις
εµπνεύσεις

•

ειλικρινής,-ής –ές: που λέει την αλήθεια, ευθύς

∆εν είναι πολύ ειλικρινής και οι φίλοι του δεν τον εµπιστεύονται.

•

ειλικρινής
ειλικρινούς
ειλικρινή
ειλικρινή

ειλικρινής
ειλικρινούς
ειλικρινή
ειλικρινή

ειλικρινές
ειλικρινούς
ειλικρινές
ειλικρινές

ειλικρινείς
ειλικρινών
ειλικρινείς
ειλικρινείς

ειλικρινείς
ειλικρινών
ειλικρινείς
ειλικρινείς

ειλικρινή
ειλικρινών
ειλικρινή
ειλικρινή

ακρωτήριο το: λωρίδα γης που µπαίνει µέσα στη θάλασσα

Η Χαλκιδική έχει τρία µεγάλα ακρωτήρια που τα λέµε πόδια.
το ακρωτήριο
του ακρωτηρίου
το ακρωτήριο
ακρωτήριο
τα ακρωτήρια
των ακρωτηρίων
τα ακρωτήρια
ακρωτήρια

•

επικρατώ: επιβάλλοµαι, υπερισχύω (επικρατώ, επικράτησα, επικρατούσα, θα
επικρατώ, θα επικρατήσω, έχω επικρατήσει, είχα επικρατήσει, θα έχω επικρατήσει)

Μετά τον σεισµό επικράτησε µεγάλη αναστάτωση.
•

παλίρροια η: φαινόµενο κατά το οποίο η επιφάνεια της θάλασσας ανυψώνεται και
καταπέφτει

Όταν η παλίρροια τραβιέται, αφήνει στην άµµο κοχύλια.
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η παλίρροια
της παλίρροιας
την παλίρροια
παλίρροια
οι παλίρροιες
των παλιρροιών
τις παλίρροιες
παλίρροιες

•

πληµµυρίδα η: η φάση της παλίρροιας κατά την οποία η θάλασσα ανυψώνεται

Όταν έχει πληµµυρίδα η θάλασσα σκεπάζει τα βράχια.
η πληµµυρίδα
της πληµµυρίδας
την πληµµυρίδα
πληµµυρίδα
οι πληµµυρίδες
των πληµµυρίδων
τις πληµµυρίδες
πληµµυρίδες

•

ανύψωση η: η ενέργεια και το αποτέλεσµα του ανυψώνω

Το βουνό είναι µια ανύψωση του εδάφους.
η ανύψωση
της ανύψωσης (ανυψώσεως)
την ανύψωση
ανύψωση
οι ανυψώσεις
των ανυψώσεων
τις ανυψώσεις
ανυψώσεις

•

άµπωτη η: πτώση της στάθµης του νερού κατά την παλίρροια

Με την άµπωτη η θάλασσα µπαίνει πολύ µέσα και αφήνει µικρά ψαράκια κολληµένα
στην άµµο και τα βράχια.
η άµπωτη
της άµπωτης
την άµπωτη
άµπωτη

•

κατάπτωση η: γκρέµισµα, κατέβασµα

Το έδαφος παρουσιάζει κατάπτωση και είναι επικίνδυνο.
η κατάπτωση
της κατάπτωσης (καταπτώσεως)
την κατάπτωση
233

Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

Ενότητα 8

κατάπτωση
οι καταπτώσεις

των καταπτώσεων
τις καταπτώσεις
καταπτώσεις

•

οφείλεται: είναι συνέπεια, είναι αποτέλεσµα (µόνο στο ενεστωτικό θέµα/ οφείλοµαι,
οφειλόµουν)

Η κακοκαιρία οφείλεται στο φαινόµενο του Ελ-νίνιο.
•

έλξη η: τράβηγµα, η δύναµη που συγκρατεί τα µόρια της ύλης σε επαφή µεταξύ τους

Τα ουράνια σώµατα ασκούν έλξη.
η έλξη
της έλξης (έλξεως)
την έλξη
έλξη
οι έλξεις
των έλξεων
τις έλξεις
έλξεις

•

φυγόκεντρος,-η-ο: που έχει την τάση να αποµακρύνεται από το κέντρο

Η φυγόκεντρη και η κεντροµόλος είναι δυνάµεις της φυσικής.

•

φυγόκεντρος
φυγόκεντρου
φυγόκεντρο
φυγόκεντρε

φυγόκεντρη/ος
φυγόκεντρης/ου
φυγόκεντρη /ο
φυγόκεντρη

φυγόκεντρο
φυγόκεντρου
φυγόκεντρο
φυγόκεντρο

φυγόκεντροι
φυγόκεντρων
φυγόκεντρες
φυγόκεντροι

φυγόκεντρες
φυγόκεντρων
φυγόκεντρες
φυγόκεντρες

φυγόκεντρα
φυγόκεντρων
φυγόκεντρα
φυγόκεντρα

εγχειρίδιο το: βιβλίο που περιέχει περιληπτικές γνώσεις

Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να είναι καλογραµµένα και να βοηθούν τους µαθητές.
το εγχειρίδιο
του εγχειριδίου
το εγχειρίδιο
εγχειρίδιο
τα εγχειρίδια
των εγχειριδίων
τα εγχειρίδια
εγχειρίδια
•

προσέλκυση η: το τράβηγµα προς ένα µέρος
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Η προσέλκυση της νεολαίας προς τη γνώση είναι υπόθεση που απαιτεί καλό χειρισµό.
η προσέλκυση
της προσέλκυσης (προσελκύσεως)
την προσέλκυση
προσέλκυση
οι προσελκύσεις
των προσελκύσεων
τις προσελκύσεις
προσελκύσεις

•

εγχείρηµα το: απόπειρα, τόλµηµα, προσπάθεια

Η ανάβαση των Ιµαλαΐων είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα.
το εγχείρηµα
του εγχειρήµατος
το εγχείρηµα
εγχείρηµα
τα εγχειρήµατα
των εγχειρηµάτων
τα εγχειρήµατα
εγχειρήµατα

•

εκχύλισµα το: προϊόν της εκχύλισης, της εξαγωγής χυµού

Θα σου φτιάξω µια καταπληκτική κρέµα για το πρόσωπο µε εκχυλίσµατα βοτάνων!
το εκχύλισµα
του εκχυλίσµατος
το εκχύλισµα
εκχύλισµα
τα εκχυλίσµατα
των εκχυλισµάτων
τα εκχυλίσµατα
εκχυλίσµατα

•

κρίσιµος,-η-ο: αποφασιστικός, επικίνδυνος, σοβαρός

Είµαι αγχωµένη γιατί έχω να πάρω µια κρίσιµη απόφαση.

•

κρίσιµος
κρίσιµου
κρίσιµο
κρίσιµε

κρίσιµη
κρίσιµης
κρίσιµη
κρίσιµη

κρίσιµο
κρίσιµου
κρίσιµο
κρίσιµο

κρίσιµοι
κρίσιµων
κρίσιµους
κρίσιµοι

κρίσιµες
κρίσιµων
κρίσιµες
κρίσιµες

κρίσιµα
κρίσιµων
κρίσιµα
κρίσιµα

απόσπασµα το: µέρος ενός συνόλου ή ενός λογοτεχνικού έργου
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Στα σχολικά εγχειρίδια λογοτεχνίας συνήθως υπάρχουν αποσπάσµατα λογοτεχνικών
κειµένων και όχι ολόκληρα τα έργα.
το απόσπασµα
του αποσπάσµατος
το απόσπασµα
απόσπασµα
τα αποσπάσµατα
των αποσπασµάτων
τα αποσπάσµατα
αποσπάσµατα

•

οµώνυµος,-η-ο: πού έχει το ίδιο όνοµα

Και τώρα θα ακούσετε το τραγούδι «Έχω µια θάλασσα» από τον οµώνυµο δίσκο.

•

οµώνυµος
οµώνυµου
οµώνυµο
οµώνυµε

οµώνυµη
οµώνυµης
οµώνυµη
οµώνυµη

οµώνυµο
οµώνυµου
οµώνυµο
οµώνυµο

οµώνυµοι
οµώνυµων
οµώνυµους
οµώνυµοι

οµώνυµες
οµώνυµων
οµώνυµες
οµώνυµες

οµώνυµα
οµώνυµων
οµώνυµα
οµώνυµα

συλλογή η: µάζεµα, σύνολο πραγµάτων (και λογοτεχνικών έργων) που έχουν
συλλεγεί

Ο Γιώργος θα εκδώσει την καινούργια του συλλογή ποιηµάτων.
η συλλογή
της συλλογής
την συλλογή
συλλογή
οι συλλογές
των συλλογών
τις συλλογές
συλλογές

•

µύρο το: αρωµατικό έλαιο, το λάδι που χρησιµοποιεί ο ιερέας κατά τη βάπτιση

Η µυρωδιά των µύρων και των άλλων αρωµάτων είναι διάχυτη στα αρωµατοπωλεία.
το µύρο
του µύρου
το µύρο
µύρο
τα µύρα
των µύρων
τα µύρα
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µύρα

•

στοιχειό το: καλό ή κακό πνεύµα που κατοικεί κάπου

Λένε ότι σε αυτό το παλιό σπίτι κατοικεί ένα στοιχειό που τροµάζει τους ανθρώπους.
το στοιχειό
του στοιχειού
το στοιχειό
στοιχειό
τα στοιχειά
των στοιχειών
τα στοιχειά
στοιχειά

•

έλεος το: ευσπλαχνία, λύπηση, συµπόνια

Μην είσαι τόσο σκληρός, δείξε λίγο έλεος στους αδύνατους.
το έλεος
του ελέους
το έλεος
έλεος
τα ελέη
των ελεών
τα ελέη
ελέη

•

τάζω: υπόσχοµαι να δώσω κάτι (τάζω, έταζα, έταξα, θα τάζω, θα τάξω, έχω τάξει,
είχα τάξει, θα έχω τάξει)

Έταξα στην κόρη µου ένα δαχτυλίδι για τη γιορτή της.
•

λάκκος ο: άνοιγµα του εδάφους, τάφος

∆εν έβλεπε στο σκοτάδι κι έπεσε σ’ ένα λάκκο.
ο λάκκος
του λάκκου
τον λάκκο
λάκκε
οι λάκκοι
των λάκκων
τους λάκκους
λάκκοι

•

πετσί και κόκαλο: πολύ αδύνατος

Είπαµε να κάνεις λίγο δίαιτα, αλλά εσύ έµεινες πετσί και κόκαλο!
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ξεψυχώ: πεθαίνω (ξεψυχώ, ξεψυχούσα, ξεψύχησα θα ξεψυχώ, θα ξεψυχήσω, έχω
ξεψυχήσει, είχα ξεψυχήσει, θα έχω ξεψυχήσει)

Ήταν πολύ καιρό άρρωστος, αλλά ξεψύχησε ήρεµα.
•

παλαµάρι το: χοντρό σχοινί για το δέσιµο του πλοίου στην στεριά

Ήταν τόσο δυνατή η θαλασσοταραχή που πολλά παλαµάρια πλοίων κόπηκαν.
το παλαµάρι
του παλαµαριού
το παλαµάρι
παλαµάρι
τα παλαµάρια
των παλαµαριών
τα παλαµάρια
παλαµάρια

•

κάλος ο: ρόζος, σκλήρυνση του δέρµατος

Οι αγρότες δουλεύουν πολύ σκληρά και τα χέρια τους είναι γεµάτα κάλους.
ο κάλος
του κάλου
τον κάλο
κάλε
οι κάλοι
των κάλων
τους κάλους
κάλοι

•

ρουφάω: πίνω µε βαθιά και ηχηρή εισπνοή (ρουφάω, ρουφούσα, ρούφηξα, θα
ρουφάω, θα ρουφήξω, έχω ρουφήξει, είχα ρουφήξει, θα έχω ρουφήξει)

Ρούφηξε τον καφέ σου γρήγορα γιατί πρέπει να φύγουµε.
•

ναργιλές ο: είδος καπνοσύριγγας που χρησιµοποιούν κυρίως στις ισλαµικές χώρες

Υπάρχουν καφενεία όπου οι πελάτες αντί για τσιγάρο καπνίζουν ναργιλέ.
ο ναργιλές
του ναργιλέ
τον ναργιλέ
ναργιλέ
οι ναργιλέδες
των ναργιλέδων
τους ναργιλέδες
ναργιλέδες

•

στενάζω: αναστενάζω (στενάζω, στέναζα, στέναξα, θα στενάζω, θα στενάξω, έχω
στενάξει, είχα στενάξει, θα έχω στενάξει)

Έχει µεγάλη στεναχώρια, στενάζει από το πρωί µέχρι το βράδυ.
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κλήµα το: το φυτό αµπέλι

Φέτος τα κλήµατά µας έχουν πολλά σταφύλια και έτσι θα κάνουµε κρασί.
το κλήµα
του κλήµατος
το κλήµα
κλήµα
τα κλήµατα
των κληµάτων
τα κλήµατα
κλήµατα

•

µαύρη πέτρα να ρίξω πίσω µου: να φύγω και να µην ξαναγυρίσω, να ξεχάσω το
παρελθόν

Ο Γιάννης έφυγε πριν από χρόνια για την Αυστραλία και δεν µάθαµε τίποτα για
αυτόν. Μαύρη πέτρα έριξε πίσω του.
•

παραβγαίνω: συναγωνίζοµαι (παραβγαίνω, παράβγαινα, παραβγήκα, θα παραβγαίνω,
θα παραβγώ, έχω παραβγεί, είχα παραβγεί, θα έχω παραβγεί)

Όταν ήµασταν µικροί, παραβγαίναµε στο τρέξιµο και νικητής ήµουν πάντα εγώ.
•

σέρνω: τραβώ, µετακινώ κάτι στο έδαφος (σέρνω, έσερνα, έσυρα, θα σέρνω, θα
σύρω, έχω σύρει, είχα σύρει, θα έχω σύρει)

Έσυρε τα έπιπλα, σκούπισε και µετά τα ξαναέσυρε στη θέση τους.
•

τσαλαβουτώ: βουτώ στο νερό άτσαλα (τσαλαβουτώ, τσαλαβουτούσα,
τσαλαβούτηξα, θα τσαλαβουτώ, θα τσαλαβουτήξω, έχω τσαλαβουτήξει, είχα
τσαλαβουτήξει, θα έχω τσαλαβουτήξει)

Κολύµπα ήρεµα. Μην τσαλαβουτάς στο νερό.
•

καµαρώνω: είµαι περήφανος για κάτι και το δείχνω µε το ύφος µου (καµαρώνω,
καµάρωνα, καµάρωσα, θα καµαρώνω, θα καµαρώσω, έχω καµαρώσει, είχα
καµαρώσει, θα έχω καµαρώσει)

Καµάρωνε γιατί νόµιζε πως είπε εξυπνάδα.
•

προφητικός, -ή, -ό: αυτός που έχει το χάρισµα να προβλέπει

Όλα έγιναν όπως τα είπε. Τα λόγια του ήταν πράγµατι προφητικά.
προφητικός
προφητικού
προφητικό
προφητικέ

προφητική
προφητικής
προφητική
προφητική

προφητικό
προφητικού
προφητικό
προφητικό

προφητικοί
προφητικών
προφητικούς
προφητικοί

προφητικές
προφητικών
προφητικές
προφητικές

προφητικά
προφητικών
προφητικά
προφητικά
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αδέξια: χωρίς επιδεξιότητα

Φέρεται νευρικά και αδέξια.
•

σπαθί το: είδος όπλου που είναι κοφτερό από τη µια πλευρά

Τα παλιά χρόνια πολεµούσαν µε σπαθιά.
το σπαθί
του σπαθιού
το σπαθί
σπαθί
τα σπαθιά
των σπαθιών
τα σπαθιά
σπαθιά

•

θήκη: περίβληµα για τη φύλαξη αντικειµένου, κιβώτιο

Να βάζεις πάντα τα γυαλιά σου στη θήκη τους για να µη σπάσουν.
η θήκη
της θήκης
τη θήκη
θήκη
οι θήκες
των θηκών
τις θήκες
θήκες
•

εξατάξιο το: σχολείο µε έξι τάξεις

Τελείωσε το Γυµνάσιο όταν ήταν ακόµα εξατάξιο.
το εξατάξιο
του εξατάξιου
το εξατάξιο
εξατάξιο
τα εξατάξιο
των εξατάξιων
τα εξατάξια
εξατάξια

•

εγκαταλείπω: αφήνω κάποιον ή κάτι (εγκαταλείπω, εγκατέλειπα, εγκατέλειψα, θα
εγκαταλείπω, θα εγκαταλείψω, έχω εγκαταλείψει, είχα εγκαταλείψει, θα έχω
εγκαταλείψει)

∆εν είναι σωστό να εγκαταλείψεις το Πανεπιστήµιο χωρίς να πάρεις πτυχίο.
•

περιπλάνηση η: άσκοπη πορεία σε διάφορους τόπους

Όλη του τη ζωή την πέρασε µε άσκοπες περιπλανήσεις.
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η περιπλάνηση
της περιπλάνησης (περιπλανήσεως)
την περιπλάνηση
περιπλάνηση
οι περιπλανήσεις
των περιπλανήσεων
τις περιπλανήσεις
περιπλανήσεις

•

ασυρµατιστής ο: χειριστής του ασύρµατου

Ήταν ασυρµατιστής στα καράβια και γνώρισε όλο τον κόσµο.
ο ασυρµατιστής
του ασυρµατιστή
τον ασυρµατιστή
ασυρµατιστή
οι ασυρµατιστές
των ασυρµατιστών
τους ασυρµατιστές
ασυρµατιστές

•

ξεσπάω: εκδηλώνοµαι βίαια (ξεσπάω, ξεσπούσα, ξέσπασα, θα ξεσπάω, θα ξεσπάσω,
έχω ξεσπάσει, είχα ξεσπάσει, θα έχω ξεσπάσει)

Ξέσπασε µεγάλη πυρκαγιά στο εµπορικό κέντρο.
•

θεµατολογία η: σύνολο θεµάτων µε τα οποία ασχολείται λογοτέχνης ή καλλιτέχνης

Αυτός ο ζωγράφος έχει ωραία τεχνοτροπία αλλά και ενδιαφέρουσα θεµατολογία.
η θεµατολογία
της θεµατολογίας
τη θεµατολογία
θεµατολογία
οι θεµατολογίες
των θεµατολογιών
τις θεµατολογίες
θεµατολογίες

•

ενασχόληση η: απασχόληση, συνήθως όχι επαγγελµατική

Η ενασχόλησή του µε την πολιτική τού παίρνει πολύ χρόνο.
η ενασχόληση
της ενασχόλησης (ενασχολήσεως)
την ενασχόληση
ενασχόληση
οι ενασχολήσεις
των ενασχολήσεων
τις ενασχολήσεις
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ενασχολήσεις

•

βάσανο το: σωµατικός ή ψυχικός πόνος, στεναχώρια

Η ζωή έχει χαρές και βάσανα.
το βάσανο
του βάσανου
το βάσανο
βάσανο
τα βάσανα
των βασάνων
τα βάσανα
βάσανα

•

αυτοσκοπός ο: που αποτελεί από µόνο του σκοπό

Για πολλούς η τέχνη αποτελεί αυτοσκοπό.
ο αυτοσκοπός
του αυτοσκοπού
τον αυτοσκοπό
αυτοσκοπέ
οι αυτοσκοποί
των αυτοσκοπών
τους αυτοσκοπούς
αυτοσκοποί

•

πανταχού παρούσα (πανταχού παρών): που βρίσκεται παντού

Είναι πολύ δραστήρια, πανταχού παρούσα που λένε.
•

καταλυτικός,-ή-ό: µε απόλυτη επίδραση

Καταλυτικό ρόλο στη ζωή του έπαιξε ο γάµος του.

•

καταλυτικός
καταλυτικού
καταλυτικό
καταλυτικέ

καταλυτική
καταλυτικής
καταλυτική
καταλυτική

καταλυτικό
καταλυτικού
καταλυτικό
καταλυτικό

καταλυτικοί
καταλυτικών
καταλυτικούς
καταλυτικοί

καταλυτικές
καταλυτικών
καταλυτικές
καταλυτικές

καταλυτικά
καταλυτικών
καταλυτικά
καταλυτικά

ευλαβής,-ής-ές: θεοσεβής, που φέρεται µε σεβασµό

Το εκκλησάκι είναι δωρεά ευλαβών ανθρώπων.
ευλαβής
ευλαβούς
ευλαβή

ευλαβής
ευλαβούς
ευλαβή

ευλαβές
ευλαβούς
ευλαβές
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ευλαβή

ευλαβή

ευλαβές

ευλαβείς
ευλαβών
ευλαβείς
ευλαβείς

ευλαβείς
ευλαβών
ευλαβείς
ευλαβείς

ευλαβή
ευλαβών
ευλαβή
ευλαβή

συγκυρία η: συντυχία, σύµπτωση

Μια ευτυχής συγκυρία έγινε αφορµή να γνωρίσω τον µελλοντικό µου σύζυγο.
η συγκυρία
της συγκυρίας
την συγκυρία
συγκυρία
οι συγκυρίες
των συγκυριών
τις συγκυρίες
συγκυρίες

•

αµπελώνας ο: έκταση µε αµπέλια

Σε πολλά µέρη της Ιταλίας υπάρχουν απέραντοι αµπελώνες.
ο αµπελώνας
του αµπελώνα
τον αµπελώνα
αµπελώνα
οι αµπελώνες
των αµπελώνων
τους αµπελώνες
αµπελώνες

•

σύγκρουση η: αντίθεση, ρήξη

Έχω πολλές συγκρούσεις στη δουλειά µου και νοµίζω ότι θα απολυθώ.
η σύγκρουση
της σύγκρουσης (συγκρούσεως)
τη σύγκρουση
σύγκρουση
οι συγκρούσεις
των συγκρούσεων
τις συγκρούσεις
συγκρούσεις

•

παραβίαση η: η κατάσταση κατά την οποία ανοίγω κάτι µε βία

Για να µπουν οι ληστές στο σπίτι έγινε παραβίαση της πόρτας.
η παραβίαση
της παραβίασης (παραβιάσεως)
243

Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

Ενότητα 8

την παραβίαση
παραβίαση
οι παραβιάσεις
των παραβιάσεων
τις παραβιάσεις
παραβιάσεις

•

παρεµφερής,-ής-ές: παρόµοιος, σχετικός

Το κόκκινο και το ροζ είναι χρώµατα παρεµφερή.

•

παρεµφερής
παρεµφερούς
παρεµφερή
παρεµφερή

παρεµφερής
παρεµφερούς
παρεµφερή
παρεµφερή

παρεµφερές
παρεµφερούς
παρεµφερές
παρεµφερές

παρεµφερείς
παρεµφερών
παρεµφερείς
παρεµφερείς

παρεµφερείς
παρεµφερών
παρεµφερείς
παρεµφερείς

παρεµφερή
παρεµφερών
παρεµφερή
παρεµφερή

επιµήκης, -ης,-ες: µακρουλός, που έχει µήκος µεγαλύτερο από το πλάτος του

Οι επιµήκεις ακρογιαλιές είναι το βασικό χαρακτηριστικό του νησιού.

•

επιµήκης
επιµήκους
επιµήκη
επιµήκη

επιµήκης
επιµήκους
επιµήκη
επιµήκη

επίµηκες
επιµήκους
επίµηκες
επίµηκες

επιµήκεις
επιµηκών
επιµήκεις
επιµήκεις

επιµήκεις
επιµηκών
επιµήκεις
επιµήκεις

επιµήκη
επιµηκών
επιµήκη
επιµήκη

ο επικερδής, -ής-ές: που αφήνει κέρδος

Το επάγγελµα του δικηγόρου είναι επικερδές.

•

επικερδής
επικερδούς
επικερδή
επικερδή

επικερδής
επικερδούς
επικερδή
επικερδή

επικερδές
επικερδούς
επικερδές
επικερδές

επικερδείς
επικερδών
επικερδείς
επικερδείς

επικερδείς
επικερδών
επικερδείς
επικερδείς

επικερδή
επικερδών
επικερδή
επικερδή

στοιχειώδης, -ης-ες: θεµελιώδης, πρωταρχικός

∆εν ξέρει καλά αγγλικά, µόνο τα στοιχειώδη.
στοιχειώδης

στοιχειώδης

στοιχειώδες
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στοιχειώδους
στοιχειώδη
στοιχειώδη

στοιχειώδους
στοιχειώδη
στοιχειώδη

στοιχειώδους
στοιχειώδες
στοιχειώδες

στοιχειώδεις
στοιχειωδών
στοιχειώδεις
στοιχειώδεις

στοιχειώδεις
στοιχειωδών
στοιχειώδεις
στοιχειώδεις

στοιχειώδη
στοιχειωδών
στοιχειώδη
στοιχειώδη

µεγαλοπρεπής,-ής-ες: µε λαµπρή, επιβλητική εµφάνιση ή συµπεριφορά

Πρόσεξες πόσο µεγαλοπρεπείς είναι οι καθεδρικοί ναοί;

•

µεγαλοπρεπής
µεγαλοπρεπούς
µεγαλοπρεπή
µεγαλοπρεπή

µεγαλοπρεπής
µεγαλοπρεπούς
µεγαλοπρεπή
µεγαλοπρεπή

µεγαλοπρεπές
µεγαλοπρεπούς
µεγαλοπρεπές
µεγαλοπρεπές

µεγαλοπρεπείς
µεγαλοπρεπών
µεγαλοπρεπείς
µεγαλοπρεπείς

µεγαλοπρεπείς
µεγαλοπρεπών
µεγαλοπρεπείς
µεγαλοπρεπείς

µεγαλοπρεπή
µεγαλοπρεπών
µεγαλοπρεπή
µεγαλοπρεπή

κλινήρης,-ης-ες: ξαπλωµένος, άρρωστος στο κρεβάτι

O γιατρός είπε να µείνεις κλινήρης τουλάχιστον µία εβδοµάδα.

•

κλινήρης
κλινήρους
κλινήρη
κλινήρη

κλινήρης
κλινήρους
κλινήρη
κλινήρη

κλινήρες
κλινήρους
κλινήρες
κλινήρες

κλινήρεις
κλινηρών
κλινήρεις
κλινήρεις

κλινήρης
κλινηρών
κλινήρεις
κλινήρεις

κλινήρη
κλινηρών
κλινήρη
κλινήρη

ταλαιπωρώ: καταπονώ, σωµατικά ή ψυχικά, βασανίζω (ταλαιπωρώ, ταλαιπωρούσα,
ταλαιπώρησα, θα ταλαιπωρώ, θα ταλαιπωρήσω, έχω ταλαιπωρήσει, είχα
ταλαιπωρήσει, θα έχω ταλαιπωρήσει)

Κάτσε φρόνιµος, παιδί µου, µη µε ταλαιπωρείς άλλο!
•

ελέγχω: εξετάζω λεπτοµερειακά, επικρίνω (ελέγχω, έλεγξα, έλεγχα, θα ελέγχω, θα
ελέγξω, έχω ελέγξει, είχα ελέγξει, θα έχω ελέγξει)

Ο πατέρας µου θέλει να ελέγχει τους φίλους µου και γενικά ό,τι κάνω.
•

εραστής ο: αγαπητικός

Είναι παντρεµένη αλλά έχει και εραστή!
ο εραστής
του εραστή
τον εραστή
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εραστή
οι εραστές
των εραστών
τους εραστές
εραστές

•

µακρυσµένος,-η-ο : ο αποµακρυσµένος, ο µακρινός

Αχ! στο νου µου έρχονται χώρες µακρυσµένες.

•

µακρυσµένος
µακρυσµένου
µακρυσµένο
µακρυσµένε

µακρυσµένη
µακρυσµένης
µακρυσµένη
µακρυσµένη

µακρυσµένο
µακρυσµένου
µακρυσµένο
µακρυσµένο

µακρυσµένοι
µακρυσµένων
µακρυσµένους
µακρυσµένοι

µακρυσµένες
µακρυσµένων
µακρυσµένες
µακρυσµένες

µακρυσµένα
µακρυσµένων
µακρυσµένα
µακρυσµένα

πόντος ο: θάλασσα

Ο Εύξεινος Πόντος λέγεται και Μαύρη Θάλασσα.
ο πόντος
του πόντου
τον πόντο
πόντε
οι πόντοι
των πόντων
τους πόντους
πόντοι

•

θολός, -ή-ό: θαµπός, σκοτεινιασµένος

Τα µάτια της ήταν θολά από το κλάµα σαν την φουρτουνιασµένη θάλασσα.

•

θολός
θολού
θολό
θολέ

θολή
θολής
θολή
θολή

θολό
θολού
θολό
θολό

θολοί
θολών
θολούς
θολοί

θολές
θολών
θολές
θολές

θολά
θολών
θολά
θολά

άθροιση η: πρόσθεση

Κάνε µια άθροιση στα ποσά για να δούµε πόσα χρωστάµε.
η άθροιση
της άθροισης (αθροίσεως)
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την άθροιση
άθροιση
οι αθροίσεις
των αθροίσεων
τις αθροίσεις
αθροίσεις

•

λόξα η: τρέλα, ιδιορρυθµία

Έχει πολλές λόξες, αλλά είναι καλό παιδί.
η λόξα
της λόξας
τη λόξα
λόξα
οι λόξες
--------τις λόξες
λόξες

•

δικαστής ο: δηµόσιος υπάλληλος που απονέµει δικαιοσύνη και εφαρµόζει τον νόµο

Οι ευθύνες των δικαστών είναι µεγάλες.
ο δικαστής
του δικαστή
τον δικαστή
δικαστή
οι δικαστές
των δικαστών
τους δικαστές
δικαστές

•

στυγνός,-ή-ό: στυγερός, µισητός

Είναι κακός άνθρωπος, στυγνός θα έλεγα.

•

στυγνός
στυγνού
στυγνό
στυγνέ

στυγνή
στυγνής
στυγνή
στυγνή

στυγνό
στυγνού
στυγνό
στυγνό

στυγνοί
στυγνών
στυγνούς
στυγνοί

στυγνές
στυγνών
στυγνές
στυγνές

στυγνά
στυγνών
στυγνά
στυγνά

ανάξιος,-α-ο: µη άξιος, τιποτένιος

Είσαι ανάξιος να µε κρίνεις.
ανάξιος

ανάξια

ανάξιο
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ανάξιου
ανάξιο
ανάξιε

ανάξιας
ανάξια
ανάξια

ανάξιου
ανάξιο
ανάξιε

ανάξιοι
ανάξιων
ανάξιους
ανάξιοι

ανάξιες
ανάξιων
ανάξιες
ανάξιες

ανάξια
ανάξιων
ανάξια
ανάξια

οπλίζοµαι: εφοδιάζοµαι µε όπλο (οπλίζοµαι, οπλιζόµουν, οπλίστηκα, θα οπλίζοµαι, θα
οπλιστώ, έχω οπλιστεί, είχα οπλιστεί, θα έχω οπλιστεί)

Ο στρατός είχε οπλιστεί πολύ καλά και ήταν έτοιµος για τη µάχη.
•

φταίχτης ο: αυτός που ευθύνεται για κάτι, ο ένοχος

Εκείνος ήταν φταίχτης στη µάχη του έρωτα.
ο φταίχτης
του φταίχτη
τον φταίχτη
φταίχτη
οι φταίχτες
των φταιχτών
τους φταίχτες
φταίχτες

•

ποθώ: επιθυµώ έντονα (ποθώ, ποθούσα, πόθησα, θα ποθώ, θα ποθήσω, έχω
ποθήσει, είχα ποθήσει, θα έχω ποθήσει)

Έχω ποθήσει πολλά πράγµατα στη ζωή µου, µα πιο πολύ τα ταξίδια σε εξωτικές
χώρες.
•

κηδεία η: έξοδος του νεκρού για ενταφιασµό
∆εν µου αρέσει να πηγαίνω σε κηδείες, είναι θλιβερό καθήκον.
η κηδεία
της κηδείας
την κηδεία
κηδεία
οι κηδείες
των κηδειών
τις κηδείες
κηδείες
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Τεστ αυτοαξιολόγησης

1. Βάλε √ στα ρήµατα µε ουδέτερη διάθεση.
1.
2.
3.
4.
5.

πεινώ
κατορθώνω
χαίροµαι
πληκτρολογώ
κολυµπάω

6. µεταναστεύω
7. προσανατολίζω
8. κοιµάµαι
9. διψώ
10. µελετώ

2. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.
συνεχής
………………
συνεχή
………………

………………
………………
αµµώδη
………………

………………
ακριβούς
………………
………………

………………
συνεχών
………………
………………

αµµώδεις
………………
αµµώδεις
………………

ακριβή
………………
………………
ακριβή

3. Σχηµάτισε τον συντελεσµένο µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων.
παρακολουθούµαι
ψήνεται
αναλώνεστε
απλώνοµαι
εκπαιδεύονται

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

αναπληρώνεται
επιστρέφονται
τρελαίνεσαι
αποµακρύνονται
αξιολογούµαστε

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