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ΕΝΟΤΗΤΑ 21 - Ταξίδι στον …Κάτω Κόσμο…
A΄ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Προς τον Αχέροντα ποταμό…
(Ο Θεοδόσης δίνει οδηγίες στους φίλους μας)

Θεοδόσης:

Λοιπόν είστε έτοιμοι για το ταξίδι σας …στον Κάτω Κόσμο;
(γέλια από όλους…)
Σοφία, Αλέξανδρος: Στον Άδη; Μα είσαι σοβαρός;
Θεοδόσης:
Και βέβαια! Λοιπόν, Αλέξανδρε, στρίψε στην
πρώτη διασταύρωση δεξιά, ακολούθησε τις
πινακίδες για το χωριό Μόρφι και στη
διασταύρωση με το χωριό Κυψέλη κάνε
αριστερά. Μετά προχώρησε όλο ευθεία
μέχρι το Γλυκύ και …φτάσαμε στον Αχέροντα
ποταμό! Σύμφωνα με τους αρχαίους
ελληνικούς μύθους, μετά το θάνατο, ο Ερμής
δίνει τις ψυχές στο Χάροντα για να τις οδηγήσει αυτός με
βάρκα στο βασίλειο του Πλούτωνα. Κάθε ψυχή πρέπει να
πληρώσει έναν οβολό, πριν πάει στο βασίλειο του Άδη,
αλλά…
Αλέξανδρος:
Για μας που ζούμε η …τιμή είναι άλλη, 7 ευρώ ο καθένας!

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

Άδη
μύθους
θάνατο
Ερμής
ψυχές
βασίλειο
Πλούτωνα
οβολό

Άδης, ο
μύθος, ο
θάνατος, ο
Ερμής, ο
ψυχή, η
βασίλειο, το
Πλούτωνας, ο
οβολός, ο
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

ποταμό
οδηγίες
έτοιμοι
γέλια
σοβαρός
στρίψε
διασταύρωση
δεξιά
ακολούθησε
πινακίδες
αριστερά
προχώρησε

ποταμός, ο
οδηγία, η
έτοιμος-η-ο
γέλιο, το
σοβαρός-ή-ό
στρίβω
διασταύρωση, η
δεξιά
ακολουθώ
πινακίδα, η
αριστερά
προχωρώ
1

«Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά»

ενότητα 21: ταξίδι στον …κάτω κόσμο…

ευθεία
βάρκα
τιμή

ευθεία
βάρκα, η
τιμή, η

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με λέξεις
από το πλαίσιο:
άψυχος, βασιλιάς, μυθικός, βασίλισσα, ψυχιατρική, μυθολογία, βασιλικός,
ψυχολόγος, παραμύθι

μύθος

ψυχή

βασίλειο

2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους:
α. αρχαίος
β. θάνατος
γ. βασιλιάς
δ. οβολός
ε. Πλούτωνας

Κάτω Κόσμος
τιμή
θρόνος
νεκρός
κλασικός

3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
διασταύρωση, ευθεία, προχωράς, στρίψε, χωριό, ακολούθησε, πινακίδα
α. Σταμάτα! Μην …………………………… ! Δεν βλέπεις ότι ακόμη περνούν πεζοί;
β. Η Μαρίνα, καθώς οδηγούσε, δεν είδε την …………………………… για Λαύριο κι έχασε
το δρόμο της.
γ. Υπάρχει βενζινάδικο στα 500 μέτρα. Πήγαινε …………………………… και θα το βρεις.
δ. Το Ταχυδρομείο βρίσκεται στη …………………………… των δρόμων Ερμού και
Σωκράτους.
ε. …………………………… πιστά τις οδηγίες, για να φτιάξεις το γλυκό.
στ. Μόλις φτάσεις στο χωριό Σπαθαραίοι, …………………………… αριστερά.
ζ. Η γιαγιά μας η Φρόσω μένει σε ένα μικρό και όμορφο …………………………… της
Νάξου.
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4. Αντιστοιχίστε τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους:
α. στρίβω
β. πληρώνω
γ. διασταύρωση
δ. σοβαρός
ε. ταξίδι
στ. γέλιο

ταξιδιώτης
σοβαρότητα
σταυρός
τιμή
στροφή
αστείο

5. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Πώς αλλιώς ονομάζεται ο κάτω κόσμος;
α. Άδης
β.ποταμός
γ. Ερμής
2. Πώς λένε το ποτάμι που πάνε να δουν οι τρεις φίλοι;
α. Χάροντα
β. Άδη
γ. Αχέροντα
3. Τι θα κάνει ο Αλέξανδρος όταν φτάσει στο χωριό Κυψέλη;
α. θα κάνει αριστερά
β. θα κάνει δεξιά
γ. θα πάει ευθεία
4. Ποιος θεός του Ολύμπου οδηγεί τις ψυχές των νεκρών στο Χάροντα;
α. Ο Πλούτωνας
β. Ο Ερμής
γ. Ο Ποσειδώνας
5. Πόσο πληρώνουν οι ψυχές των νεκρών πριν φτάσουν στον Άδη;
α. επτά ευρώ
β. ένα ευρώ
γ. έναν οβολό

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο δίσκος της Φαιστού

Στις 3 Ιουνίου 1908, ο αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ βρήκε στη
μινωική πόλη της Φαιστού, στην Κρήτη, το σπουδαίο αυτό
δίσκο. Το αρχαιολογικό αυτό εύρημα που έχει 15 εκατοστά
διάμετρο και 2.1 εκατοστά πάχος, είναι ένα από τα πιο μεγάλα
μυστήρια της αρχαιολογίας. Πολλοί επιστήμονες κι ερασιτέχνες
προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τα 241 σύμβολα που
έχει και στις δύο πλευρές του, αλλά δεν τα κατάφεραν. Για το
περιεχόμενο των συμβόλων υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Λένε ότι είναι μια ιστορία,
μια προσευχή, ένα γεωμετρικό θεώρημα. Η γραφή αυτή που τη λένε Γραμμική Α΄,
θυμίζει την ιερογλυφική. Η γλώσσα είναι άγνωστη. Η χρονολογία κατασκευής
αυτού του πήλινου δίσκου, είναι πιθανώς ο 17ος αιώνας π.Χ.
Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

αρχαιολόγος
διάμετρο
αρχαιολογίας
σύμβολα
θεωρίες
γεωμετρικό
θεώρημα
ιερογλυφική
χρονολογία
αιώνας

αρχαιολόγος, ο
διάμετρος, η
αρχαιολογία, η
σύμβολο, το
θεωρία, η
γεωμετρικός-ή-ό
θεώρημα, το
ιερογλυφικός-ή-ό
χρονολογία, η
αιώνας, ο

3

«Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά»

ενότητα 21: ταξίδι στον …κάτω κόσμο…

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2
σπουδαίο
εκατοστά
πάχος
μυστήρια
ερασιτέχνες
να αποκρυπτογραφήσουν
κατάφεραν
περιεχόμενο
προσευχή
θυμίζει
άγνωστη
κατασκευής
πιθανώς

σπουδαίος-α-ο
εκατοστό, το
πάχος, το
μυστήριο, το
ερασιτέχνης, ο
αποκρυπτογραφώ
καταφέρνω
περιεχόμενο, το
προσευχή, η
θυμίζω
άγνωστος-η-ο
κατασκευή, η
πιθανώς

Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Επιλέξτε το σωστό:
1. Μέχρι και σήμερα μαθαίνουμε στα σχολεία, στο μάθημα της
Γεωμετρίας ………………………… του Ευκλείδη.
α. τα θεωρήματα β. τις θεωρίες
γ. τις χρονολογίες
δ. τις γωνίες
2. Το περιστέρι είναι το ………………………… της ειρήνης.
α. έμβολο
β. εύρημα
γ. σύμβολο
δ. σήμα
3. Στην αρχαία Αίγυπτο η γραφή ήταν …………………………… .
α. φωνητική
β. ιερογλυφική
γ. ηχητική
δ. συλλαβική
4. Η Ελένη αγόρασε τον τελευταίο ………………………… του αγαπημένου της
τραγουδιστή.
α. υπολογιστή
β. κατάλογο
γ. πίνακα
δ. δίσκο
5. Τελευταία, οι ………………………… βρήκαν στην Πελοπόννησο, τον τάφο ενός
σπουδαίου ήρωα.
α. αρχαιολόγοι
β. οι ιστορικοί
γ. επιστήμονες
δ. αρχιτέκτονες
6. Ποια………………………… άρχισε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος;
γ. χρονολογία
δ. δεκαετία
α. εποχή
β. φορά
7. Αρχαιολόγοι βρίσκουν στην Κρήτη ευρήματα της ………………………… περιόδου.
β. καινούργιας
γ. μελλοντικής
δ. μινωικής
α. παλιάς

2. Αντιστοιχίστε:
α. πιθανώς
β. γεωμετρικό
γ. διάμετρος
δ. μινωική
ε. αιώνας

Κρήτη
ίσως
κύκλος
εκατό χρόνια
σχήμα
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3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
αποκρυπτογράφησε, θυμίζει, περιεχόμενο, επιστήμονες, προσευχή, άγνωστος
α. Ξέρεις ποιο είναι το ………………………… αυτού του κουτιού;
β. Αυτό το τοπίο μου ………………………… πολύ την πόλη που μεγάλωσα.
γ. -Ποιος ………………………… τη Γραμμική Β; -Ο Τσάντγουικ Βέντρις.
δ. Οι ………………………… προσπαθούν με έρευνες να βρουν την αρχή της δημιουργίας
του πλανήτη.
ε. Πριν πέσει για ύπνο η Κατερίνα κάνει την ………………………… της στο Θεό.
στ. Κάποιος ………………………… τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι υπήρχε μία
βόμβα μέσα στον κινηματογράφο.
4. Λέξεις που ήδη γνωρίζετε, τις παίρνετε από το πλαίσιο και τις γράφετε στον
παρακάτω πίνακα:
ιερός, ιερατείο, ιερέας, ιεραρχία, ιεραρχώ, ιερογλυφικός,
ιέρεια, ιεραπόστολος, ιεραποστολή
ΡΗΜΑΤΑ (-ώ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (-είο,-έας, -ία, -εια, -ος)

ΕΠΙΘΕΤΑ (-ός-,-ικός)

5. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Ποιος βρήκε το δίσκο της Φαιστού;
α. ο Ε. Σλήμαν
β. ο Λ. Περνιέ
γ. ο Μ. Ανδρόνικος
2. Πού βρήκαν το 1908 αυτό το δίσκο;
α. στην Κρήτη
β. στις Μυκήνες
γ. στην Ολυμπία
3. Γιατί αποτελεί μεγάλο μυστήριο για την επιστήμη της αρχαιολογίας;
α. γιατί κανείς δεν γνωρίζει που ήταν
β. γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνουν τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω σε
αυτόν
γ. γιατί κανείς δεν ξέρει πώς τον βρήκαν
4. Ποια είναι η θεωρία για τα σύμβολα που υπάρχουν σε αυτό το δίσκο;
α. είναι ίσως παιδικό τραγούδι
β. είναι ίσως λίστα με ψώνια
γ. είναι ίσως γεωμετρικό θεώρημα
5. Τι θυμίζει η γραφή του δίσκου της Φαιστού;
α. ιερογλυφικά
β. ελληνικά
γ. γλώσσα εσπεράντο
6. Ποια είναι η χρονολογία κατασκευής του δίσκου;
α. ο 17ος αιώνας μ.Χ.
β. ο 10ος αιώνας π.Χ.
γ. ο 17ος αιώνας π.Χ
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Το αίνιγμα της Σφίγγας

«Ποιο ον είναι τετράποδο στην αρχή,
δίποδο στη συνέχεια και στο τέλος τρίποδο;»
(βάλτε τα γράμματα στη σειρά και βρείτε την απάντηση: νάθωπρςο)

Αυτό ήταν το αίνιγμα της Σφίγγας σε όλους τους διαβάτες. Σύμφωνα με το μύθο,
η Σφίγγα, κόρη της Έχιδνας και του Τυφώνα, είναι ένα τέρας με κεφάλι και
στήθος γυναίκας, σώμα λιονταριού, φτερά αετού και ουρά φιδιού. Οι δύο θεοί
του Ολύμπου, η Ήρα και ο Άρης τη στέλνουν από την Αιθιοπία στη Θήβα. Το
μυθικό αυτό τέρας σκοτώνει τους διαβάτες που δεν λύνουν το πρόβλημα. Ο μόνος
που το λύνει είναι ο Οιδίποδας. Αυτός απαντάει στη Σφίγγα: «Ο άνθρωπος
περπατάει στα τέσσερα όταν είναι μωρό, όταν γίνεται μεγάλος στέκεται στα δύο
και όταν γίνεται γέρος, χρησιμοποιεί μπαστούνι». Η Σφίγγα πέφτει στο γκρεμό, η
Θήβα γλιτώνει από το τρομερό τέρας και ο Οιδίποδας …ακολουθεί την τραγική του
μοίρα.
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
αίνιγμα
Σφίγγας
τέρας
Ολύμπου
Ήρα
Άρης
Οιδίποδας
άνθρωπος
τραγική

αίνιγμα, το
Σφίγγα, η
τέρας, το
Όλυμπος, ο
Ήρα, η
Άρης, ο
Οιδίποδας, ο
άνθρωπος, ο
τραγικός-ή-ό
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

διαβάτες
κεφάλι
στήθος
σώμα
λιονταριού
φτερά
αετού
ουρά
φιδιού
στέλνουν
σκοτώνει
λύνουν
περπατάει
στέκεται
γέρος
μπαστούνι

διαβάτης, ο
κεφάλι, το
στήθος, το
σώμα, το
λιοντάρι, το
φτερό, το
αετός, ο
ουρά, η
φίδι, το
στέλνω
σκοτώνω
λύνω
περπατάω/ώ
στέκομαι
γέρος, ο
μπαστούνι, το
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γκρεμό
γλίτωσε
τρομερό
μοίρα

γκρεμός, ο
γλιτώνω
τρομερός-ή-ό
μοίρα, η

Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Προσθέστε τις λέξεις και σχηματίστε σύνθετες, όπως στο παράδειγμα.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν;
π.χ.

φίλο(ς )

+

ξένος



φιλόξενος

α.
β.
γ.
ε.
στ.
ζ.

άνθρωπο(ς)
άνθρωπο(ς)
άνθρωπο(ς)
φίλ(ος)
παλι(ός)
μίσ(ος)

+
+
+
+
+
+

λόγος
μορφή(-ος)
κυνηγητό
άνθρωπος
άνθρωπος
άνθρωπος








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

2. Περιγράψτε τη Σφίγγα, με τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
γυναίκα, φίδι, λιοντάρι, τέρας, αετός
α. Είχε σώμα ……………………………… .
β. Είχε κεφάλι και στήθος ……………………………… .
γ. Είχε φτερά ……………………………… .
δ. Είχε ουρά ……………………………… .
ε. Ήταν, με λίγα λόγια, ένα ……………………………… !
3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
χρησιμοποιώ, γλίτωσες, κεφαλιού, σκότωσε, λύσει, στέκεσαι
α. Μην ………………………………… μπροστά στην τηλεόραση! Δεν βλέπουμε τίποτα!
β. Για να ακούσω μουσική, ………………………………… ακουστικά.
γ. Σε ευχαριστώ πολύ! Μου ………………………………… τη ζωή από βέβαιο θάνατο!
δ. Η Ειρήνη δεν μπορεί να ………………………………… το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ
δύσκολο.
ε. Ό,τι και να λες, αυτή κάνει πάντα αυτό που θέλει, κάνει πάντα του
………………………………… της.
στ. «Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματικά ………………………………… αυτόν τον άνθρωπο»,
είπε ο διευθυντής της Αστυνομίας.
4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Τι έλεγε η Σφίγγα στους διαβάτες;
α. ένα αίνιγμα
β. μια ιστορία
2. Πώς ήταν η Σφίγγα;
α. Τέρας με κεφάλι λιονταριού και σώμα γυναίκας.
β. Τέρας με σώμα λιονταριού και κεφάλι γυναίκας.
7
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γ. Τέρας με σώμα φιδιού και κεφάλι γυναίκας.
3. Ποια ήταν η απάντηση του Οιδίποδα στο αίνιγμα της Σφίγγας;
α. το λιοντάρι
β. η γάτα
γ. ο άνθρωπος
4. Όταν ο Οιδίποδας έλυσε το αίνιγμα, τι έκανε η Σφίγγα;
α. Νευρίασε και σκότωσε τον Οιδίποδα.
β. Σκότωσε τον πρώτο διαβάτη.
γ. Έπεσε στο γκρεμό.
5. Σε ποια πόλη έζησε η Σφίγγα;
α. στην Αθήνα
β. στη Θήβα
γ. στη Θεσσαλονίκη

5.
Ακούστε και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν. Στη συνέχεια
κυκλώστε τη σωστή απάντηση:
Μέσα στην τάξη
Δασκάλα:

Μαθητής:
Δασκάλα:

Μαθητής:

Λοιπόν, το Θέατρο Σκιων Καραγκιόζη ή αλλιώς Σπαθάρειο
……………………………………… στο Μαρούσι, πολύ ……………………………………
στο …………………………………… του τρένου. Να το ……………………………………
οπωσδήποτε! Αξίζει τον κόπο! Είναι μικρό, αλλά καλά οργανωμένο.
Παίρνω το τρένο, κατεβαίνω στο σταθμό «Μαρούσι» και μετά; Πώς
πηγαίνω στο Μουσείο;
Θα δεις ……………………………………… ένα ζαχαροπλαστείο, το «Πάνθεον»
και ένα φαστ φουντ το EVEREST. Από εκεί αρχίζει η οδός Ερμού.
……………………………………… ……………………………………… μέχρι να βρεις την
οδό Βασιλίσσης Σοφίας. Όταν τη βρεις, ………………………………………
……………………………………… και προχώρησε ευθεία μέχρι να βρεις ένα
φούρνο. Απέναντι από …………… …………………………………… είναι το
Σπαθάρειο.
Ωραία! Σίγουρα θα πάω ………………………………………! Ευχαριστώ για τις
οδηγίες!

1. Πού θα πάει ο μαθητής;
α. Σε σταθμό τρένου
β. Για ψώνια στην αγορά
γ. Σε καλοκαιρινό σινεμά
δ. Σε Μουσείο
2. Πώς πάει ο μαθητής στο Σπαθάρειο;
α. με λεωφορείο
β. με τρένο
γ. με ταξί
δ. με τα ποδήλατο
3. Η Ερμού βρίσκεται ανάμεσα σε ένα ………………………… κι ένα ………………………… .
α. φαστ φουντ/ζαχαροπλαστείο
β. καφενείο/ταβέρνα
γ. νοσοκομείο/ταχυδρομείο
δ. μουσείο/μαγαζί
4. Στη Βασιλίσσης Σοφίας ο μαθητής πρέπει να ………………………… .
α. πάει ευθεία
β. στρίψει αριστερά
γ. στρίψει δεξιά
δ. περάσει απέναντι
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ

1. Προστακτική Ενεργητικής Φωνής
Προστακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιούμε, όταν θέλουμε να δώσουμε μια
εντολή (παραδείγματα 1α, 1β, 1γ), να παρακαλέσουμε κάποιον (παράδειγμα 2), να
δηλώσουμε απαγόρευση σε κάποιον για κάτι (παράδειγμα 3) ή να κάνουμε μια ευχή
(παράδειγμα 4).
1.
α. Οδηγείτε προσεκτικά, όταν οι δρόμοι έχουν πάγο!
β. Άνοιξε το παράθυρο!
γ. Κλείστε την τηλεόραση!
2.
Δώσε μου, λίγα χρήματα σε παρακαλώ!
3.
Μη μιλάς πολλή ώρα στο κινητό τηλέφωνο!
4.
Να ζήσετε! Να είστε ευτυχισμένοι!
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
προστακτική συνεχής

προστακτική απλή
(όταν θέλουμε κάτι να γίνει μία φορά)

(όταν θέλουμε κάτι να γίνεται συνέχεια)

θέμα Ενεστώτα + κατάληξη
να + Ενεστώτας

θέμα Αορίστου + κατάληξη
να + θέμα Αορίστου

προστακτική συνεχής
α΄συζυγία

-ε
-ετε

β΄συζυγία
(α΄τάξη)

-α
-ατε
β΄συζυγία
(β΄τάξη)

-είτε

κατάφαση

άρνηση: μη(ν) + ενεστώτας

διάβαζ-ε! / να διαβάζ-εις!
διαβάζ-ετε! / να διαβάζ-ετε!

μη διαβάζ-εις! / να μη διαβάζ-εις!
μη διαβάζ-ετε! / να μη διαβάζ-ετε!

κατάφαση

άρνηση: μη(ν) + ενεστώτας

μίλ-α! / να μιλ-άς!
μιλ-άτε! / να μιλ-άτε!

μη μιλ-άς! / να μη μιλ-άς!
μη μιλ-άτε! / να μη μιλ-άτε!

κατάφαση

άρνηση: μην + ενεστώτας

να οδηγ-είς!
οδηγ-είτε! / να οδηγ-είτε!

μην οδηγ-είς! / να μην οδηγ-είς!
μην οδηγ-είτε! / να μην οδηγ-είτε!

Προσοχή! Τα ρήματα τρώω, λέω, πάω σχηματίζουν προστακτική συνεχή ως εξής:
λέγε - λέγετε, πήγαινε - πηγαίνετε, τρώγε - τρώγετε / τρώτε

9

«Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά»

ενότητα 21: ταξίδι στον …κάτω κόσμο…

προστακτική απλή
κατάφαση

-ε
-τε

άρνηση: μη(ν) + θέμα αορίστου

διάβασ-ε! / να διαβάσ-εις!
διαβάσ-τε! / να διαβάσ-ετε!
μίλησ-ε! / να μιλήσ-εις!
μιλήσ-τε! / να μιλήσ-ετε!
οδήγησ-ε! / να οδηγήσ-εις!
οδηγήσ-τε! / να οδηγήσ-ετε!

μη διαβάσ-εις! / να μη διαβάσ-εις!
μη διαβάσ-ετε! / να μη διαβάσ-ετε!
μη μιλήσ-εις! / να μη μιλήσ-εις!
μη μιλήσ-ετε! / να μη μιλήσ-ετε!
μην οδηγήσ-εις! / να μην οδηγήσ-εις!
μην οδηγήσ-ετε! / να μην οδηγήσ-ετε!

ανώμαλα ρήματα
ενεστώτας

προστακτική απλή

ενεστώτας

προστακτική απλή

ανεβαίνω
αφήνω
βάζω
βγαίνω
βλέπω
βρίσκω
γίνομαι
δίνω
είμαι
έρχομαι
έχω
ζεσταίνω
κάθομαι
κάνω
καταλαβαίνω

ανέβα - ανεβείτε
άφησε/άσε - αφήστε/άστε
βάλε- βάλτε
βγες - βγείτε
δες - δείτε/ δέστε
βρες - βρείτε/ βρέστε
γίνε - γίνετε
δώσε - δώστε
να είσαι - να είστε
έλα - ελάτε
να έχεις- να έχετε
ζέστανε - ζεστάνετε
κάθισε/κάτσε - καθίστε/κάτσετε
κάνε - κάνετε
κατάλαβε - καταλάβετε

κατεβαίνω
λέω
μένω
μπαίνω
παθαίνω
παίρνω
περιμένω
πίνω
πηγαίνω
πλένω
τρώω
φέρνω
φεύγω

κατέβα - κατεβείτε
πες - πείτε
μείνε - μείνετε
μπες - μπείτε
πάθε - πάθετε
πάρε - πάρτε
περίμενε - περιμένετε
πιες - πιέστε/πιείτε
πήγαινε - πηγαίνετε
πλύνε - πλύνετε
φάε - φάτε
φέρε - φέρτε
φύγε - φύγετε

2. Επιρρήματα τοπικά
Είναι οι άκλιτες λέξεις που δηλώνουν τόπο και απαντούν στην ερώτηση «πού;».
Παραδείγματα:
1. Πού είναι οι παντόφλες μου; Τις έψαξα παντού, αλλά δεν τις βρήκα πουθενά.
2. Πολλή ζέστη κάνει εδώ μέσα. Δε βγαίνουμε λίγο έξω;
3. Το χωριό βρίσκεται ανάμεσα σε ψηλά βουνά και μακριά από τη θάλασσα.
Μερικά τοπικά επιρρήματα είναι:
παντού
εδώ
δεξιά
κοντά

μέσα

γύρω

πάνω
έξω
κάτω

πλάι
κάπου
όπου

απέναντι
αριστερά / δεξιά
γύρω
κάτω
μπροστά / πίσω
μακριά

πουθενά
εκεί/αλλού
αριστερά
δυτικά

δίπλα

ψηλά

μακριά

μεταξύ
ανάμεσα
πίσω

βόρεια
ανατολικά
απέναντι

χαμηλά
νότια

το Μουσείο
τη βιβλιοθήκη
την πλατεία
το τραπέζι
εσένα
τη στάση του λεωφορείου

+ από +
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+

αυτούς / στα σκουπίδια
(ε)μένα / στο τζάκι
(ε)μάς / στα παιδιά
μπουκάλι / στην πόλη
αυτήν / στους γονείς
(ε)σένα / στο παράθυρο

σε +

3. Προθέσεις
Είναι λέξεις άκλιτες που βρίσκονται πριν από επίρρημα ή κάποιο άλλο όνομα και
δείχνουν τόπο, χρόνο, αιτία κλπ.
με, σε, για, από, ως, μέχρι, μετά, χωρίς, παρά
Παραδείγματα:
1. Ο Θεοδόσης πάει στο σχολείο με τα πόδια. (μέσο μεταφοράς)
Πίνω τον καφέ μου με δύο κουταλιές ζάχαρη. (πώς;)
2. Το πλοίο θα φτάσει σε δύο ώρες στο λιμάνι. (πότε;)
Μένω στο Μαρούσι. (πού;)
3. «Αυτό το δέμα είναι για εσάς» είπε ο ταχυδρόμος. (για ποιον;)
Αυτό το μπουκάλι είναι για γάλα. (για ποιο σκοπό;)
4. Ο φίλος μας ο Εργκούν είναι από την Τουρκία. (από πού;/ καταγωγή)
Το μήνυμα είναι από τον Αντώνη. (από ποιον;)
Από αύριο τα μαγαζιά θα μένουν ανοιχτά ως τις 9.00 το βράδυ. (από πότε;)
Από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλονίκη είναι 500 χιλιόμετρα. (απόσταση)
Η Μυρτώ κλαίει από χαρά. (γιατί;)
5. Η φωτιά καίει το δάσος από χθες ως σήμερα. (τέλος χρονικής διάρκειας)
Από εδώ ως το κέντρο της Αθήνας είναι 13 χιλιόμετρα. (απόσταση)
6. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έλυσε το μυστήριο της δολοφονίας του θύματος. (ως
πότε;/ χρονική διάρκεια)
Από εδώ μέχρι το μπαλκόνι είναι 5 μέτρα. (απόσταση)
7. Η Ελένη μετά το πρωινό της Κυριακής, πάντα διαβάζει εφημερίδα. (πότε;)
8. Έφυγε χωρίς να μιλήσει. (πώς;)
Στην αδερφή μου αρέσει να περπατάει στην άμμο χωρίς παπούτσια. (πώς;)
9. Τι ώρα έρχεται το τρένο από τη Λάρισα; Στις τέσσερις παρά τέταρτο. (πότε;)
Παρά το κρύο και τη βροχή, βγήκε έξω με λεπτά ρούχα και χωρίς ομπρέλα.
(αντίθετα από)
Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώστε τις προτάσεις με το β΄πληθυντικό πρόσωπο στη συνεχή
προστακτική:
 Σε περίπτωση καύσωνα…
α. Πάντοτε …………………………… καπέλο και ρούχα με ανοιχτό χρώμα!
(φοράω)
β. …………………………… ελαφρύ φαγητό και φρούτα! (τρώω)
γ. Να …………………………… πολύ νερό και διάφορους χυμούς! (πίνω)
δ. Να …………………………… να πηγαίνετε σε δουλειές έξω, όταν δεν υπάρχει σοβαρός
λόγος! (αποφεύγω)
ε. …………………………… συχνά ντους για δροσιά! (κάνω)
στ. Μην …………………………… έξω τις πιο ζεστές ώρες της μέρας! (βγαίνω)
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ζ. Μην …………………………… το κλιματιστικό όλες τις ώρες της μέρας! Υπάρχει
κίνδυνος να σταματήσει το ηλεκτρικό ρεύμα! (χρησιμοποιώ)
η. Μην …………………………… διαρκώς για τη ζέστη! Θα περάσει…. (γκρινιάζω)
2. Συμπληρώστε τις προτάσεις με το β΄πληθυντικό πρόσωπο στην απλή
προστακτική:
 Σε περίπτωση που κάποιος πάθει θερμοπληξία…
α. …………………………… τον σε μέρος που δεν έχει πολύ ήλιο! (βάζω)
β. …………………………… του τα ρούχα! (ανοίγω)
γ. …………………………… του τη θερμοκρασία! (παίρνω)
δ. …………………………… του νερό να πιει! (δίνω)
ε. …………………………… γιατρό! (καλώ)
στ. Μην του …………………………… βαρύ φαγητό! (δίνω)
3. Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο Δημήτρης έφυγε ……………… το πλοίο για την Άνδρο.
α. σε
β. με
γ. για
δ. από
2. Πότε θα αγοράσεις το δώρο ……………… τη μητέρα;
α. για
β. μέχρι
γ. ως
δ. παρά
3. Δε μένουμε πια ……………… διαμέρισμα αλλά ……………… μονοκατοικία.
α. με, με
β. σε, με
γ. με, σε
δ. σε, σε
4. Πώς θα ζήσεις ……………… δουλειά;
α. παρά
β. από
γ. χωρίς
δ. μετά
5. Το αεροπλάνο αναχωρεί στις τρεις ……………… πέντε.
α. από
β. παρά
γ. σε
δ. για
6. ……………… εδώ ……………… το Σύνταγμα είναι μεγάλη απόσταση.
α. Μέχρι, από
β. Από, μέχρι
γ. Για, ως
δ. Χωρίς, παρά
7. Θα σας περιμένουμε έξω από το σινεμά ……………… τις 9.00, ……………… φεύγουμε.
α. ως, μετά
β. για, μετά
γ. σε, μέχρι
δ. σε, χωρίς
8. Η φίλη μας η Μαρλέν είναι ……………… την Ελβετία.
α. μέχρι
β. παρά
γ. από
δ. ως
4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
ανάμεσα, εδώ, αριστερά, μπροστά, κοντά, δίπλα, χαμηλά, πουθενά
α. …………………………… στην Ελλάδα έχουμε πολλές μέρες το χρόνο ζέστη.
β. Τα αεροπλάνα απαγορεύεται να πετούνε …………………………… .
γ. Μην κρύβεσαι πίσω μου ! Έλα …………………………… μου!
δ. Στην επόμενη στροφή στρίψτε …………………………… για Δομοκό!
ε. …………………………… από το τραπέζι βρίσκεται ο καναπές.
στ. …………………………… στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, βρίσκεται η
γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου.
ζ. …………………………… στον κόσμο δε θα βρεις τόσο νόστιμη κουζίνα!
η. Ευτυχώς η δουλειά της είναι …………………………… στο σπίτι της και δεν χρειάζεται
να παίρνει ούτε λεωφορείο ούτε τρένο.
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Κρεμάλα
Βρείτε τις λέξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Ιστορία με θεούς και ήρωες.
Οι αθλητές τον πετούνε ή …τον ακούν(ε)!
Ήταν η Σφίγγα.
Το έλεγε η Σφίγγα στους διαβάτες.
Ο δίσκος της Φαιστού έχει 241 ……… .

Μ __ __ __ __
Δ __ __ __ __ __
Τ __ __ __ __
Α __ __ __ __ __ __
Σ __ __ __ __ __ __

2. Σταυρόλεξο
1
3
2
1

2

Οριζόντια
1. Ο δίσκος της Φαιστού είναι από τα
πιο μεγάλα μυστήρια της ……… .
2. Έχει εκατό χρόνια.

Κάθετα
1. Όχι πράξη.
2. Με αυτήν ταξιδεύουμε στο νερό.
3. Έχει το βασίλειό του στον Άδη.

3. Εικόνα και Λέξη
Βρείτε τις λέξεις:
Α __ __ __ __ __ __ Σ

Π __ __ __ __ __ __ Α
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Δ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Η

Π __ __ __ __ __ Σ

Γ __ __ __ 0

Πες μας Ευκλείδη, πώς πάμε για Ακρόπολη;

Δ΄ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…

πινακίδα, η

χρονολογία, η

πίνακας, ο

1940

σύγχρονος-η-ο

σύμβολο, το

συμβολίζω

γεωμετρία, η

γεωμέτρης, ο
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τραγωδία, η

περπατάω

περπάτημα, το

Ε΄ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΦΟΥΜΕ…
Γράψτε μία ιστορία πραγματική ή φανταστική, ή ένα μύθο από τη
δική σας παράδοση και κουλτούρα.

ΣΤ΄ΜΕΡΟΣ
ΜΙΛΑΜΕ…
Μιλήστε μεταξύ σας!
α. Ρωτήστε τους συμμαθητές σας αν ξέρουν κάποιο μύθο, κάποια
ιστορία να σας πουν.
β. Ρωτήστε τους συμμαθητές σας αν γνωρίζουν την Ήρα, τον
Ερμή, τέρατα μυθικά, όπως η Μέδουσα.
γ. Δώστε οδηγίες στους συμμαθητές σας. Χρησιμοποιήστε ένα
χάρτη και πείτε πώς μπορούν να φτάσουν π.χ. στο Αρχαιολογικό
Μουσείο, ή όπου αλλού αυτοί σας πουν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Άδης, ο
αίνιγμα, το
αιώνας, ο
άνθρωπος, ο
Άρης, ο
αρχαιολογία, η
αρχαιολόγος, ο
βασίλειο, το
γεωμετρικός-ή-ό
διάμετρος, η
Ερμής, ο
Ήρα, η
θάνατος, ο
θεώρημα, το
θεωρία, η
ιερογλυφικός-ή-ό
μύθος, ο
οβολός, ο
Οιδίποδας, ο
Όλυμπος, ο
Πλούτωνας, ο
σύμβολο, το
Σφίγγα, η
τέρας, το
τραγικός-ή-ό
χρονολογία, η
ψυχή, η

άγνωστος-η-ο
αετός, ο
ακολουθώ
αποκρυπτογραφώ
αριστερά
βάρκα, η
γέλιο, το
γέρος, ο
γκρεμός, ο
γλιτώνω
δεξιά
διαβάτης, ο
διασταύρωση, η
εκατοστό, το
ερασιτέχνης, ο
έτοιμος-η-ο
ευθεία
θυμίζω
κατασκευή, η
καταφέρνω
κεφάλι, το
λιοντάρι, το
λύνω
μοίρα, η
μπαστούνι, το
μυστήριο, το
οδηγία, η
ουρά, η
πάχος, το
περιεχόμενο, το
περπατάω/ώ
πιθανώς
πινακίδα, η
ποταμός, ο
προσευχή, η
προχωρώ
σκοτώνω
σοβαρός-ή-ό
σπουδαίος-α-ο
στέκομαι
στέλνω
στήθος, το
στρίβω
σώμα, το
τρομερός-ή-ό
φίδι, το
φτερό, το
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