
Διάβασε το κείμενο από το βιβλίο της γλώσσας σου (Ενότητα 2η: Η ζωή στην πόλη)

Η παλιά γειτονιά
Έκλεισα τα μάτια μου. Και τότε έγινε κάτι υπέροχο: σιγά σιγά έσβησε το σημερινό Κολωνάκι. Το δικό
μου Κολωνάκι, η δική μου Δεξαμενή, η συνοικία των παιδικών μου χρόνων είναι αθάνατη! Οι δρόμοι
γεμίζουν νεοκλασικά σπίτια, κάθε πόρτα κι ένας φίλος! Οι περισσότεροι δρόμοι είναι χωματόδρομοι.
Οι πλανόδιοι πωλητές: Ο ψαράς με το πανέρι στο κεφάλι: «Φρέσκα ψάρια, πάρτε φρέσκα ψάρια!». Ο
γαλατάς, πρωί και σούρουπο, με τα γιαούρτια ισορροπημένα δεξιά και αριστερά πάνω στη μακριά
βέργα: «Γιαούρτι προοοόβειο!». Ο παγοπώλης στα σκαλιά της Λουκιανού. Οι φωνές των παιδιών που
παίζουν ξένοιαστα στους δρόμους,  μέχρι  να σκοτεινιάσει,  μέχρι  ν'  ακουστεί  η  φωνή της μητέρας:
«Φροσούλα, Αννούλα, ελάτε, τρώμε!...».

Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου, Ξανθίππου 5,
εκδ. Πατάκη, Aθήνα, 1999

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Υπογράμμισε τις σύνθετες λέξεις του κειμένου:

Έκλεισα τα μάτια μου. Και τότε έγινε κάτι υπέροχο: σιγά σιγά έσβησε το σημερινό Κολωνάκι. Το δικό
μου Κολωνάκι, η δική μου Δεξαμενή, η συνοικία των παιδικών μου χρόνων είναι αθάνατη! Οι δρόμοι
γεμίζουν νεοκλασικά σπίτια, κάθε πόρτα κι ένας φίλος! Οι περισσότεροι δρόμοι είναι χωματόδρομοι.
Οι πλανόδιοι πωλητές: Ο ψαράς με το πανέρι στο κεφάλι: «Φρέσκα ψάρια, πάρτε φρέσκα ψάρια!». Ο
γαλατάς, πρωί και σούρουπο, με τα γιαούρτια ισορροπημένα δεξιά και αριστερά πάνω στη μακριά
βέργα: «Γιαούρτι προοοόβειο!». Ο παγοπώλης στα σκαλιά της Λουκιανού. Οι φωνές των παιδιών που
παίζουν ξένοιαστα στους δρόμους,  μέχρι  να σκοτεινιάσει,  μέχρι  ν'  ακουστεί  η  φωνή της μητέρας:
«Φροσούλα, Αννούλα, ελάτε, τρώμε!...».

2. Ας θυμηθούμε ότι, ενώνοντας δύο λέξεις, μπορούμε να φτιάξουμε μια καινούρια σύνθετη λέξη.
Μπορείτε να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με αυτές που σας δίνουμε παρακάτω και να γράψετε με
απλά λόγια τη σημασία τους; Προσέξτε τις αλλαγές που χρειάζεται μερικές φορές να κάνουμε στη
θέση του τόνου. Χρησιμοποιήστε το λεξικό σας:

α'συνθετικό β'συνθετικό σύνθετες λέξεις και η σημασία της

ήχος γράφω

ήχος μόνωση

ήχος χρώμα

ήχος μέτρο

ήχος λήπτης

ΛΕΞΙΚΟ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3339,13515/%20

