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Π.χ. Ο πατέρας µου πιέζεται στη δουλειά του και από τον προϊστάµενό του
και από τους συναδέλφους του.

• ∞ÎÚÈ‚fi˜ ÛÙ· ›ÙÔ˘Ú· Î·È ÊÙËÓfi˜ ÛÙ’ ·ÏÂ‡ÚÈ.

ΣΣηηµµαασσίίαα:: Λέγεται για αυτούς που σκέφτονται να ξοδέψουν χρήµατα για κά-
τι που είναι φθηνό και µικρής αξίας, ενώ, αντίθετα, ξοδεύουν πολύ εύκολα
για κάτι που είναι ακριβό, επειδή δεν µπορούν να εκτιµήσουν σωστά την α-
ξία των πραγµάτων.
Π.χ. Η αδερφή µου παίρνει ταξί όταν αργεί να ξεκινήσει για τη δουλειά της
και δεν τη νοιάζει που ξοδεύει τόσα χρήµατα και, αν κάποτε πάρει λεωφο-
ρείο, γκρινιάζει για το εισιτήριο, που είναι πάµφθηνο.

• ∆È ÙÔ ıÂ˜ ÙÔ ÚÔ˙‡ÌÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ˜ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ˜;

ΣΣηηµµαασσίίαα:: Λέγεται για κάποιον άνθρωπο που ζητά να του δώσουν τα απαραίτητα
για να κάνει µια δουλειά ενώ δεν έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να την κάνει.
Π.χ. Η αδερφή µου, αν και δεν ξέρει σκι, αγόρασε όλο τον απαραίτητο εξο-
πλισµό, ενώ θα µπορούσε να τον νοικιάζει πολύ φθηνότερα µέχρι να µάθει.

∂. ∂Í·ÛÎÔ‡Ì·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ – EÌÂ‰ˆÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜

1. Για κάθε ρήµα οριστικής έγκλισης που δίνουµε στον παρακάτω πίνακα
να συµπληρώσεις το ίδιο πρόσωπο στους υπόλοιπους χρόνους:
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¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ 
ª¤ÏÏÔÓÙ·˜

ήταν

µολύνονταν
ζουν

θα βρίσκουν



AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÔ˜ ™˘ÓÔÙÈÎfi˜
ª¤ÏÏÔÓÙ·˜

προκάλεσε

θα βρεθούν

YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ™˘ÓÙÂÏÂÛÌ¤ÓÔ˜ 
ª¤ÏÏÔÓÙ·˜

θα έχει βυθιστεί

2. Η λέξη ανεµόµυλος είναι σύνθετη (άνεµος + µύλος). Φτιάξε κι εσύ, µε
τη βοήθεια του λεξικού σου, σύνθετες λέξεις µε α’ συνθετικό τη λέξη «άνε-
µος», π.χ.: άνεµος + γεννώ �� ανεµογεννήτρια.

3. Στην α’ παράγραφο φαίνεται ότι οι νησιώτες, όπως έχουν έντονα συναι-
σθήµατα για τις εκκλησίες τους, έχουν και για τους ανεµόµυλους. Γιατί νο-
µίζεις ότι συµβαίνει αυτό;

4. Όταν οι νησιώτες συγκρίνουν το µυλωνά µε τον καπετάνιο, τα δύο βα-
σικά επαγγέλµατα για την επιβίωσή τους, στο µυλωνά δίνουν την πρώτη θέ-
ση. ∆ικαιολογούµε την άποψη αυτή συγκρίνοντας.

√ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ √ Ì˘ÏˆÓ¿˜                      

Οδηγεί το σκάφος του µε ευνοϊκό άνεµο.

Ησυχάζει όταν το πλοίο του είναι στο λιµάνι.

Έχει το πλήρωµά του βοηθό και συµπαραστάτη.
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