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Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας 

Πλέουμε περίπου τριακόσια στάδια και αγκυροβολούμε σ' ένα μικρό και έρημο 

νησί.  Κι αφού μείναμε στο νησί πέντε μέρες, την έκτη ξεκινούμε και την όγδοη 

διακρίνουμε πολλούς ανθρώπους να τρέχουν εδώ κι εκεί πάνω στη θάλασσα, που 

έμοιαζαν με μας σε όλα και στο σώμα και στο ανάστημα εκτός μόνο από τα πόδια•  

γιατί αυτά τα είχαν κατασκευασμένα από φελλό•  γι’ αυτό το λόγο μάλιστα, 

νομίζω, και ονομάζονται Φελλόποδες. Απορούμε, λοιπόν, βλέποντάς τους να μη 

βουλιάζουν, αλλά να μένουν πάνω στα κύματα και να βαδίζουν χωρίς φόβο. Και 

αυτοί μας πλησιάζουν και μας καλωσορίζουν και μας λένε στα ελληνικά ότι 

βιάζονται (να φτάσουν) στη Φελλώ, την πατρίδα τους. Ως ένα σημείο, λοιπόν, μας 

συνοδεύουν τρέχοντας δίπλα μας, και έπειτα, αλλάζοντας δρόμο, προχωρούν 

ευχόμενοι σε μας «καλό ταξίδι». 

 

Θέματα για συζήτηση και δημιουργικές δραστηριότητες 

1) Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι γοητεύονται από εξωτικούς τόπους και 

φανταστικά όντα; 

2) Γράφω για ένα φανταστικό επιστημονικό ταξίδι με βάση εικόνες (βλ. σχετικό 

φύλλο δραστηριοτήτων). 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με λέξεις από τον πίνακα: 

1) Δεν έχω καμιά__________________ με όσα λες. Συμφωνώ απόλυτα! 

2) Οι_______________ ανάμεσα στο ζευγάρι οδήγησε στο δικαστήριο.   

3) Ο τενόρος έπαθε _____________και η παράσταση αναβλήθηκε. 

4) Αυτός που έχει ωραία φωνή, που τραγουδάει ωραία λέγεται:________________ 

5) Nτρέπεται να τραγουδήσει, γιατί είναι πολύ___________________ 

6) Η δημοκρατία επιτρέπει την_______________________ 

7) H πολυτελής βίλα φάνταζε ______________ανάμεσα στα σπιτάκια του χωριού 

(Πηγή: Πύλη για την ελληνική γλώσσα) 

 

 

 Ετυμολογικές ασκήσεις 

Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην 

οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): 

τειχίδιον, πευκών, θυρίς, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον, λογεῖον, 

στρατήγιον, ἀνθών, παρθενών,  δασύλλιον, πινάκιον, κοιτών, σφηκιά. 
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Ασκήσεις γραμματικής από το βιβλίο του καθηγητή 

Εσείς να γράψετε τον σωστό τύπο στο τετράδιό σας.  

Για παράδειγμα: ερώτηση 1 α= 

 
Ασκήσεις γραμματικής από Ν. Χ. Κεφαλίδης – Α. Β. Μουμτζάκης, Αρχαία 

Ελληνικά Α΄ Λυκείου, Αθήνα: ΟΕΔΒ, 1995 

  Αυτό το βιβλίο είχα εγώ ως μαθήτρια. Εξαιρετικό!   

 

Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά στο τετράδιό σας! 

 
Ακόμη… 

Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τα ουσιαστικά β΄ κλίσης που υπάρχουν στο 

κείμενο 4 (σελ. 28) 


