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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Αθήνα

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Να σας γνωρίσω το Χαβιέ!

Νίνο:    Λοιπόν, παιδιά, να σας γνωρίσω το Χαβιέ, το φίλο μου από την Ισπανία. 

Ζαν-Κλωντ: Γεια σου, Χαβιέ! Είμαι ο Ζαν-Κλωντ.

Μαρία:   Καλώς ήρθες! Είμαι η Μαρία.

Κρεμένα:  Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Χαβιέ! Είμαι η Κρεμένα. 

Χαβιέ:   Κι εγώ χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Ο Νίνο μου είπε για εσάς τα καλύτερα λόγια! 

Ζαν-Κλωντ: Πότε ήρθες στην Αθήνα;

Χαβιέ:   Προχθές και σκέφτομαι να μείνω αρκετούς μήνες. Θέλω να γνωρίσω την Ελλάδα, να ταξιδέ-

ψω στις πόλεις και τα νησιά της. Θα με βοηθήσετε;

Κρεμένα:  Φυσικά! Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ, από την Αθήνα… Πρέπει να ξέρεις ότι πριν από 

χιλιάδες χρόνια, δυο θεοί, η Αθηνά και ο Ποσειδώνας μάλωσαν για το ποιος θα δώσει στην 

πόλη το όνομά του. Ανέβηκαν, λοιπόν, στην Ακρόπολη και ο Δίας, ο πατέρας των θεών και 

των ανθρώπων, τους ζήτησε να δώσει ο καθένας στην πόλη ένα δώρο. Αυτός που θα έδινε 

το πιο καλό, θα έδινε το όνομά του στην πόλη και θα γινόταν προστάτης της. Ο Ποσειδώνας 

τρύπησε το βράχο και βγήκε ένα άλογο. «Αυτό είναι το δώρο μου», είπε, «σύμβολο δύναμης 

και πολέμου». Έπειτα, η Αθηνά τρύπησε κι αυτή το βράχο και βγήκε μια ελιά. «Αυτό είναι το 

δικό μου δώρο», είπε, «σύμβολο ειρήνης και πολιτισμού». Ο Δίας αποφάσισε ότι το καλύτερο 

δώρο ήταν αυτό που έδωσε η θεά και από τότε η πόλη πήρε το όνομά της. Κι έγινε γνωστή 

σε όλο τον κόσμο για τον πολιτισμό της!

Μαρία:   Νομίζω ότι η Κρεμένα έχει πολύ κέφι απόψε… Κάποιος πρέπει να τη σταματήσει… 
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2. «…Αθήνα, Θεία πόλη!»

 «…Αθήνα, Θεία πόλη!» έγραψε πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια ο Έλληνας ποιητής Πίνδαρος. Σε αυτή 

την πόλη συναντά κανείς σπουδαία αρχαία μνημεία, σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού, με πιο σημαντι-

κά τα μνημεία στην Ακρόπολη. Τα Προπύλαια, ο Παρθενώνας, το Ερεχθείο, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, αλλά 

και σε άλλα σημεία η Αψίδα του Αδριανού, ο Ναός του Ολυμπίου Διός, η Αρχαία και η Ρωμαϊκή Αγορά, ο 

Ναός του Ηφαίστου στο Θησείο κ.ά. περιμένουν κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο. 

Σπουδαία μουσεία, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό, το Μουσείο Μπενάκη 

κ.ά. παρουσιάζουν την αρχαία, την ελληνιστική, τη βυζαντινή και τη νεοελληνική ιστορία αυτής της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, τα μοντέρνα κτίρια με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, τα μεγάλα ξενοδοχεία, οι πο-

λύβουοι δρόμοι, τα πολλά εστιατόρια και τα νυχτερινά μαγαζιά γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και προς την 

παραλία, δείχνουν ότι η πόλη αυτή ζει στο ρυθμό της εποχής.

3. Παζάρι (Γιουσουρούμ) 
 Από την πλατεία στο Μοναστηράκι ως την πλατεία Αβησσυνίας στην Πλάκα.

Φτάσαμε στην περιοχή μέσα από τους δρόμους με τα καταστήματα τουριστικών ειδών, όπως είναι η 

οδός Αδριανού και η Πανδρόσου. Είδαμε την καρδιά της αγοράς, δυτικά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, 

στην πλατεία Αβησσυνίας και στους γύρω δρόμους. Αυτό το πρωινό της Κυριακής, όταν τα υπόλοιπα κατα-

στήματα ήταν κλειστά, το παζάρι ξεκινούσε.

Οι έμποροι άπλωσαν τα προϊόντα τους πάνω σε πάγκους αλλά και στο πεζοδρόμιο: ωραία παλιά έπιπλα 

και ασημικά, πολύχρωμα υφαντά και πλεγμένα στο χέρι μάλλινα ρούχα, δερμάτινα, φτηνά χειροποίητα κο-

σμήματα, στρατιωτικά είδη, παλιά βιβλία και περιοδικά. 

Αθήνα και Ηπειρωτική Ελλάδα, Οδηγοί του Κόσμου, σελ. 87, εκδ. Η Καθημερινή Α.Ε., Αθήνα 1998

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά  - Κείµενα
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Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Αόριστος ενεργητικής φωνής

Ο αόριστος είναι ο χρόνος που χρησιμοποιείται για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν και αναφέρονται σε 

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Παραδείγματα: Χτύπησα την πόρτα. Περάσαμε ωραία στο ταξίδι.

Ρήματα α΄ συζυγίας

ενεστώτας αόριστος παράδειγμα

-ζω
-νω
-θω

-σα
διαβάζω - διάβασα

πληρώνω - πλήρωσα

νιώθω - ένιωσα

-ζω
-(σ)κω
-(γ)γω
-χ(ν)ω
-ττω

-ξα

παίζω - έπαιξα

διδάσκω - δίδαξα / πλέκω - έπλεξα

ανοίγω - άνοιξα / σφίγγω - έσφιξα

τρέχω - έτρεξα / δείχνω - έδειξα

κηρύττω - κήρυξα

-π(τ)ω
-βω
-φω

-ψα
λείπω - έλειψα / καλύπτω - κάλυψα

κόβω - έκοψα

γράφω - έγραψα

-εύω -εψα δουλεύω - δούλεψα

-αύω -αψα παύω - έπαψα

Τα ρήματα στον αόριστο τονίζονται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Όταν το ρήμα αποτελείται από δύο 

συλλαβές, τότε στον αόριστο μπαίνει ένα ε- πριν από το θέμα. Παραδείγματα:

   

μέ-νω γρά-φω δια-βά-ζω

έ-μει-να έ-γρα-ψα διά-βα-σα

έ-μει-νες έ-γρα-ψες διά-βα-σες

έ-μει-νε έ-γρα-ψε διά-βα-σε

μεί-να-με γρά-ψα-με δια-βά-σα-με

μεί-να-τε γρά-ψα-τε δια-βά-σα-τε

έ-μει-ναν έ-γρα-ψαν διά-βα-σαν

Μερικά ρήματα παίρνουν η- αντί ε-: πίνω – ήπια, ξέρω – ήξερα, θέλω – ήθελα 

Ρήματα β΄ συζυγίας

 σε -ησα: μιλάω - μίλησα (ζω, αργώ, τηλεφωνώ, προχωράω, περπατάω, ξυπνάω κ.λπ.) 

 σε -ασα: πεινάω - πείνασα (γελάω, διψάω, χαλάω, κρεμάω κ.λπ.)

 σε -εσα: πονάω - πόνεσα (καλώ, μπορώ, παρακαλώ, φοράω κ.λπ.)

 σε -αξα: πετάω - πέταξα (κοιτάω, φυλάω κ.λπ.)

 σε -ηξα: βουτάω - βούτηξα (πηδάω, τραβάω, φυσάω κ.λπ.) 

Προσοχή: γερνάω - γέρασα, κερνάω - κέρασα, ξεχνάω - ξέχασα, περνάω - πέρασα

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ Β́  - Γραµµατική
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Ανώμαλα ρήματα

ενεστώτας αόριστος ενεστώτας αόριστος

ανεβαίνω ανέβηκα μαθαίνω έμαθα

ακούω άκουσα μένω έμεινα

βγαίνω βγήκα μπαίνω μπήκα

βλέπω είδα ξέρω ήξερα

βρίσκω βρήκα παίρνω πήρα

δίνω έδωσα περιμένω περίμενα

έρχομαι ήρθα πηγαίνω / πάω πήγα

κάθομαι κάθισα / έκατσα πίνω ήπια

καίω έκαψα στέλνω έστειλα

κάνω έκανα τρώω έφαγα

καταλαβαίνω κατάλαβα φέρνω έφερα

κατεβαίνω κατέβηκα φεύγω έφυγα

κλαίω έκλαψα φταίω έφταιξα

λέω είπα

2. Χρονικές προτάσεις

Αρχίζουν με τους χρονικούς συνδέσμους όταν, ενώ, άμα, πριν (να), αφού, μόλις, όποτε κ.ά. και δείχνουν 

πότε γίνεται μια πράξη σε σχέση με εκείνη της κύριας πρότασης. Δείχνουν, δηλαδή, αν κάτι γίνεται την ίδια 

στιγμή, πριν ή μετά από αυτό που δηλώνει η κύρια πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, οι χρονικές προτάσεις φα-

νερώνουν: 

α. το σύγχρονο   π.χ. Όταν με βλέπει, χαίρεται.

β. το προτερόχρονο  π.χ. Μόλις έμαθε τα νέα, θύμωσε πολύ.

γ. το υστερόχρονο  π.χ. Πριν πας στο ταχυδρομείο, πρέπει να σου δώσω το δέμα.

3. Ειδικές προτάσεις

Αρχίζουν με τους συνδέσμους ότι, πως, που. Φανερώνουν κρίση, άποψη, γνώμη. 

Παραδείγματα: Δεν ήξερα ότι ήταν γιατρός.

      Πιστεύω πως θα περάσουμε καλά στο Ναύπλιο.

      Φαίνεται πως θα κάνει πολλή ζέστη σήμερα.

      Είναι βέβαιο ότι δεν ήταν στο σπίτι του χθες.

      Μάθαμε ένα ευχάριστο νέο, ότι ο αδελφός μου πέτυχε στο πανεπιστήμιο.

      Ένα με πείραξε, που δεν με κάλεσε στο πάρτι.

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ Β́  - Γραµµατική
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Ειδικές προτάσεις δέχονται:

1. Ρήματα με τη σημασία του «λέω» όπως: φωνάζω, ομολογώ, παραδέχομαι κ.ά.

 π.χ. Παραδέχομαι ότι έχεις δίκιο.

2. Ρήματα με τη σημασία του «γνωρίζω» όπως: μαθαίνω, πληροφορούμαι, ξέρω κ.ά. 

 π.χ. Έμαθα πως ήταν άρρωστος και στενοχωρήθηκα πολύ.

3. Ρήματα με τη σημασία του «νομίζω» όπως: πιστεύω, θεωρώ, ελπίζω, υποθέτω κ.ά. 

 π.χ. Θεωρώ ότι λέει την αλήθεια.

4. Ρήματα με τη σημασία του «δείχνω» όπως: φανερώνω, δηλώνω κ.ά. 

 π.χ. Ο τρόπος που μιλάει φανερώνει ότι είναι έξυπνος.

5. Ρήματα με τη σημασία του «αισθάνομαι» όπως: νιώθω, βλέπω, ακούω, παρατηρώ κ.ά. 

 π.χ. Παρατηρώ ότι γράφει πολύ καλά.

Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τα ρήματα της παρένθεσης στον αόριστο:

1. Τι ώρα ………………………… το τρένο στην Αθήνα; (φτάνω)

2. Χθες τα παιδιά ………………………… παγωτό. (τρώω)

3. Οι μαθητές ………………………… τα νέα στον καθηγητή τους. (λέω)

4. Ο σερβιτόρος ………………………… το λογαριασμό, μόλις τον ζητήσαμε. (φέρνω)

5. Χαβιέ, πότε ………………………… για τελευταία φορά στο γυμναστήριο; (πηγαίνω)

6. Την περασμένη Κυριακή εγώ κι ο φίλος μου ………………………… μια ταινία στα ιαπωνικά και δεν 

………………………… τίποτα απολύτως. (βλέπω / καταλαβαίνω)

7. Όταν εσύ με ………………………… τηλέφωνο, …………………………… στο μπάνιο, γι’ αυτό δεν το 

σήκωσα. (παίρνω / είμαι)

8. Οι περσινές διακοπές θα του μείνουν αξέχαστες. ………………………… σ’ ένα ξενοδοχείο α΄ κατηγο-

ρίας, ………………………… πολύ καλή παρέα και, το κυριότερο, …………………………… πολύ λίγα 

χρήματα. (μένω / έχω / ξοδεύω)

9. Δεν ………………………… εξετάσεις, γιατί δεν είχαμε διαβάσει όλα τα κεφάλαια. (δίνω)

10. Τελικά η Μαρία σου ………………………… για το πρόβλημά της; (μιλάω)

2. Συμπληρώστε το κείμενο με τις λέξεις του πλαισίου:

ήταν, άνοιξε, ξέραμε, έφερε, δοκιμάσαμε, μαγείρεψε, άρχισε, παίξαμε

Χθες το βράδυ ο Νίνο …………………… ιταλικό φαγητό. ………………… πάρα πολύ νόστιμο. Ούτε εγώ, 

ούτε ο Ζαν-Κλωντ …………………… ότι ο Νίνο μπορεί να μαγειρέψει τόσο καλά. Μετά …………………… 

χαρτιά και …………………… τα γλυκά που …………………… η Κρεμένα από τη Βουλγαρία. Προς το τέλος 

της βραδιάς, ο Χαβιέ …………………… ένα ισπανικό κρασί και το κέφι …………………… για τα καλά. 

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Ασκήσεις
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3. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα παρακάτω ρήματα στο αντίστοιχο πρόσωπο  

του αορίστου:

ενεστώτας αόριστος ενεστώτας αόριστος ενεστώτας αόριστος

θέλουμε …………………… μιλάτε …………………… περνούν ……………………

φτάνεις …………………… κόβετε …………………… διδάσκει ……………………

τρώει …………………… νιώθεις …………………… γράφουν ……………………

διαβάζετε …………………… μπορείτε …………………… γελάω ……………………

ακούνε …………………… βλέπω …………………… μπαίνετε ……………………

λείπουμε …………………… τηλεφωνείς …………………… ξυπνάς ……………………

4. Αντιστοιχίστε, ώστε να σχηματίσετε σωστές προτάσεις. Στη συνέχεια, παρατηρήστε 

αν δηλώνουν το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται κάτι ή μια γνώμη κάποιου:

1. Όταν μου τηλεφωνεί,          έμαθε καλά τη γλώσσα.

2. Ακούσαμε επιτέλους κάτι ευχάριστο,     κοκκινίζει και χαμηλώνει τα μάτια…

3. Ενώ σπούδαζε,            αποφάσισαν να το ονομάσουν Εμίλ.

4. Μόλις της μιλάει,           ότι το ταξίδι στη Μαδαγασκάρη ήταν ακριβό.

5. Ένα τη στενοχώρησε,          που έφυγε χωρίς να ζητήσει συγγνώμη.

6. Πριν φύγει για την Αμερική,        μιλάμε με τις ώρες.

7. Είναι αλήθεια,            ότι η Λίζα είπε την πρώτη της λέξη.

8. Όταν έμαθαν ότι το μωρό ήταν αγόρι,    δούλευε ως ηθοποιός σε πολλά θέατρα.

5. Σωστό ή Λάθος;

1. Ο Χαβιέ βρίσκεται στην Αθήνα πολλούς μήνες.            Σ  Λ 

2. Ο Χαβιέ είναι ο φίλος της Μαρίας.                Σ  Λ 

3. Ο Χαβιέ θέλει να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.            Σ  Λ 

4. Η Αθήνα πήρε το όνομά της από τη θεά Αθηνά.           Σ  Λ 

5. Το δώρο της θεάς Αθηνάς στην πόλη ήταν ένα άλογο.         Σ  Λ 

6. Ο Δίας ήθελε και αυτός να δώσει το όνομά του στην πόλη.        Σ  Λ 

7. Ο Ποσειδώνας χάρισε στην πόλη μια ελιά.             Σ  Λ 

8. Η ελιά συμβόλισε και συμβολίζει την ειρήνη και τον πολιτισμό.       Σ  Λ 

9. Η Αθήνα έγινε γνωστή στον κόσμο για τους πολέμους της.        Σ  Λ 

10. Σημαντικά μνημεία της Αθήνας είναι το Ερεχθείο, ο Ναός του Ηφαίστου κ.ά.  Σ  Λ 

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Ασκήσεις
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∆. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ… ΚΑΙ ΑΛΛΑ

1. Σταυρόλεξο: 

1. «……… πολύ που σε γνωρίζω!»

2. Είναι το Βυζαντινό, το Αρχαιολογικό, της Ακρόπολης κ.ά.

3. Υπάρχουν πολλά στην Αθήνα.

4. Είναι η Πλάκα, το Μοναστηράκι, το Θησείο.

5. Ήθελε και αυτός να δώσει το όνομά του στην Αθήνα.

6. Εκεί πουλάνε διάφορα πράγματα.

7. Είναι ο χώρος με τα πιο σημαντικά μνημεία της Αθήνας.

8. Είναι αυτοί που πουλάνε διάφορα πράγματα στο παζάρι.

9. Ένα μουσείο της Αθήνας.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ ∆́  - Παιχνίδια… και άλλα
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2. Γραφομηχανή. Βρείτε τα γράμματα που λείπουν. 

Σημειώστε και τον τόνο όπου χρειάζεται:

σκ……φτομαι   σ……μβολα    καταστ……ματα   ανέβ……καν 

γν……ρ…ζω   πρ……ινό    β……ζαντ……νή   προστάτ……ς

κλ……στά    φυσ……κά    ποι……τής     δ……ρο

αποφάσ……σε   πολύχρ……μα   αρχιτεκτον……κή   χ……ρας

γν……στή    ν……σιά     δ……χνουν     πλατ……α

3. Κρεμάλα: 

Είναι οι δρόμοι της Αθήνας.      Π _ _ _ _ _ _ _ _

Γίνεται στο Μοναστηράκι κάθε Κυριακή.  Π _ _ _ _ _

Το δώρο του θεού Ποσειδώνα στην πόλη. Α _ _ _ _ 

4. Επιλέξτε το σωστό:

1. Τα πιο σημαντικά μνημεία της Αθήνας βρίσκονται ……………………… . 

 α. στο Σύνταγμα   β. στην Ακρόπολη   γ. στην Πλάκα

2. Ένα σπουδαίο μουσείο της Αθήνας είναι το ……………………… . 

 α. Σύνταγμα    β. Ερεχθείο     γ. Αρχαιολογικό

3. Το δώρο του Ποσειδώνα στην πόλη συμβολίζει ……………………… . 

 α. τη δύναμη    β. την ειρήνη    γ. την ιστορία

4. Μεγάλο παζάρι γίνεται τις Κυριακές ……………………… . 

 α. στο Μοναστηράκι  β. στην Ακρόπολη   γ. στο Σύνταγμα

5. Τα Προπύλαια και ο Παρθενώνας βρίσκονται ……………………… . 

 α. στην Αγορά    β. στο Σύνταγμα   γ. στην Ακρόπολη 

5. Σχηματίστε τους αορίστους των παρακάτω ρημάτων, στο πρόσωπο που πρέπει:

περνούν  …………………………  ξεκινάει  …………………………

είναι   …………………………  στέλνουμε …………………………

έρχεστε  …………………………  περιμένετε …………………………

γνωρίζεις …………………………  λες   …………………………

μπορούν  …………………………  δοκιμάζει …………………………

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ ∆́  - Παιχνίδια… και άλλα
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6. Τραγούδι 

Ακούστε το τραγούδι και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:

Αθήνα

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Μ’ άσπρα πουλιά και σύννεφα τον ……………………… θα ντύσω 

και τ’ όνομά σου αθάνατο, στην ……………………… θα κεντήσω. 

Αθήνα - Αθήνα! Χαρά της γης και της αυγής, 

……………………… γαλάζιο κρίνο. 

Κάποια ……………………… στην αμμουδιά  

κοχύλι σου θα μείνω. 

Στο περιβόλι του Μαγιού, θα μπω για να διαλέξω 

δάφνη, μυρτιά κι αμάραντο ……………………… να σου πλέξω. 

Αθήνα - Αθήνα! Χαρά της γης και της αυγής, 

……………………… γαλάζιο κρίνο. 

Κάποια ……………………… στην αμμουδιά  

κοχύλι σου θα μείνω. 

7. Γράψτε ή συζητήστε ένα από τα δύο θέματα:

1. Είχατε την ευκαιρία να δείτε κάποια από τα αξιοθέατα της Αθήνας, κάποιο αρχαιολογικό χώρο ή κάποιο 

μουσείο; Τι σας έκανε εντύπωση; Τι δεν σας άρεσε;

2. Περιγράψτε τη δική σας πόλη (γειτονιές, αξιοθέατα, τρόπος ζωής, άνθρωποι). Τι είναι αυτό που πρέπει 

οπωσδήποτε να δει κάποιος τουρίστας εκεί; Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην πόλη σας και την 

Αθήνα;

Ενότητα 1 - ΑΘHΝΑ ΜΕΡΟΣ ∆́  - Παιχνίδια… και άλλα


