
Αγαπητά μας παιδιά 

Περάσατε καλά αυτές τις μέρες; Με κάποιους από εσάς συναντηθήκαμε 

είτε σε μια βόλτα είτε μέσα από τις ευχές και τις ασκήσεις που στείλατε. 

Οι εργασίες που στείλατε ήταν προσεγμένες και γι’ αυτό σας αξίζει ένα 

ακόμα ... 10! Η παρακάτω περίληψη είναι μία από αυτές που στείλατε 

και  αποτελεί ένα πρότυπο σωστής περίληψης. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας στεγάζεται ένα άγαλμα, το 

μικρό μαρμάρινο αγόρι, που ήρθε από την Μικρασία. Την τελευταία 

νύχτα του Οκτώβρη ο νυχτοφύλακας, πατέρας του Λάμπη, πήρε και 

τον Λάμπη στο μουσείο που δούλευε. Ο Λάμπης ήθελε να γίνει 

γλύπτης. Στην αρχή ο Λάμπης στο μουσείο χάζευε τα αγάλματα που 

έλεγε ο πατέρας του ότι τις νύχτες ζωντανεύουν. Στην 

συνέχεια άκουσε μια φωνή από το βάθος της αίθουσας. Ήταν το 

μικρό αγόρι σφιχτοτυλιγμένο στην κάπα του με ένα σκυλάκι στην 

αγκαλιά του. Του είπε για το γαλάζιο πουλί που βγάζει αληθινές τις 

επιθυμίες και την νοσταλγία του για την πατρίδα του. Μετά άφησε 

τον Λάμπη να τον χαϊδέψει. Στο τέλος παίξανε διάφορα παιχνίδια 

όλο το βράδυ. Ο Λάμπης ένιωσε χαρά, διότι γνώρισε ένα άγαλμα και 

το μικρό αγαλματάκι έγινε τρισευτυχισμένο επειδή δεν αισθανόταν 

πια μοναξιά. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να  βάλεις  Π  στις  προτάσεις  με  παθητική  σύνταξη  και  Ε  στις  

προτάσεις  με  ενεργητική  σύνταξη. 

 Οι  ξυλοκόποι  κόβουν  τα  δέντρα.                                    (  E  ) 

 Οι  φόροι  αυξήθηκαν  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες.  (  Π   ) 

 Η  αυλή  καθαρίστηκε  από  τη  μητέρα.                           (  Π  ) 

 Το  Σούλι  πολιορκήθηκε  από  τους  Τούρκους.              (  Π  ) 

 Ο  παππούς  λέει  παραμύθια  στα  εγγόνια  του.           (  Ε   ) 

 Σύννεφα  έχουν  σκεπάσει  τον  ουρανό.                          (  Ε  ) 

 Οι  νόμοι  ψηφίζονται  από  τη  Βουλή.                             (  Π  ) 

 Η  μητέρα  τακτοποιεί  το  σπίτι.                                         (  Ε   ) 
 



2. Μετέτρεψε  τη  σύνταξη  των  παρακάτω  προτάσεων  από  

ενεργητική  σε  παθητική  και  αντίστροφα. 

 Ο  γεωργός  θα  οργώσει  το  χωράφι. 

      Το χωράφι  θα οργωθεί  από τον γεωργό (Ποιητικό αίτιο). 

 

 Τα  σύννεφα  διαλύθηκαν  από  τον  δυνατό  άνεμο. 

Ο δυνατός άνεμος θα διαλύσει τα σύννεφα. 

 

 Η  Ακρόπολη  στολίζει  την  πόλη  της  Αθήνας. 

Η πόλη της Αθήνας  στολίζεται  από την Ακρόπολη. 

 

 Ο  διευθυντής  υπέγραψε  την  επιστολή. 

Η επιστολή  υπεγράφη  από τον  διευθυντή. 

 

 Το δωμάτιο τακτοποιήθηκε   από  τον  Χρήστο. 

Ο Χρήστος  τακτοποίησε  το δωμάτιο. 

 

 Ο  δάσκαλος  έδωσε οδηγίες  στους  μαθητές. 

Οι μαθητές έλαβαν οδηγίες από τον δάσκαλο. 

 

 Το  αεροπλάνο  προσγειώθηκε  με  δυσκολία  από  τον  πιλότο. 

Ο πιλότος  προσγείωσε  με δυσκολία το αεροπλάνο. 

 

 Το νέο μουσείο οργανώθηκε από τους εργαζόμενους.         

Οι εργαζόμενοι  οργάνωσαν  το νέο μουσείο. 

 



 


