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Λόγια θηλυκά 
ουσιαστικά σε -ος



Καθώς ο επισκέπτης του ξενώνα ανεβαίνει από την πέτρινη σκάλα στον πάνω 

όροφο και ανοίγει την  τελευταία πόρτα, έκπληκτος αντικρίζει ένα απίστευτο θέαμα.

Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν πολλά παλαιικά αντικείμενα. Στο ταβάνι κρέμεται ένας 

φωτεινός πολυέλαιος.  Στο πάτωμα δεσπόζει ένα μικρό μπαούλο. Ο επισκέπτης το ανοίγει 

και κάτω από ένα σεντόνι διακρίνει μία ασημένια κορνίζα, ένα χαριτωμένο λούτρινο

αρκουδάκι και ανάμεσά τους μια τέλεια αγκράφα . Μπροστά από το μπαούλο κοντά στο 

θορυβώδες ξύλινο τραπέζι βλέπει μια γλυκιά γάτα να το κοιτάζει αμήχανα. Ο επισκέπτης 

πλησιάζει την γάτα, αλλά αυτή με μια απότομη κίνηση κρύβεται πίσω από το μπαούλο. 

Απέναντι από το μπαούλο  πιο πέρα από το παράθυρο κυριαρχεί η γλυκιά μορφή  μιας 

άγνωστης προτομής.

Ο επισκέπτης μένει έκθαμβος με το αναπάντεχο θέαμα. Αισθάνεται ότι είναι 

ουρανοκατέβατος πίσω στο μακρινό παρελθόν. 



Λόγια θηλυκά 
ουσιαστικά σε -ος

Eπιρρήματα

Φράσεις με προθέσεις



είσοδο

(είσοδε)

εισόδου

είσοδοι

εισόδους

εισόδων

(είσοδοι)

περίμετρος

περιμέτρου

περίμετρο

περιμέτρων

περιμέτρους

(περίμετρε) (περίμετροι)



μέσα

γύρω

κάτω

έξω

στην είσοδο, μετά από μια γέφυρα,

σε μια μικρή αυλή, από ένα υποβάσταγμα, 

από κάτω, Από την αυλή, στα  δυο 

πρώτα  του  πατώματα, Από έξω, 

σε όλο  του το μήκος, Στο εσωτερικό,

Σε ένα ανοιχτό σκονισμένο ράφι



Αρχαιόκλιτα 
προπαροξύτονα 

θηλυκά 
ουσιαστικά σε -ηεντύπωσης

εντύπωση

εντύπωση

εντυπώσεις

εντυπώσεων

εντυπώσεις

εντυπώσεις

(εντυπώσεως)

διακόσμηση

(διακοσμήσεως)διακόσμησης

διακόσμηση

διακόσμηση

διακοσμήσεων

διακοσμήσεις

διακοσμήσεις





κήπος, βεράντα, μπαλκόνι, 

ταράτσα, κεραμίδια, τέντες,

(αποθήκη), ηλιακός 

θερμοσίφωνας, αυλή

πατάρι, σοφίτα, υπνοδωμάτιο, 

υπόγειο, ισόγειο, σαλόνι, 

καθιστικό, τραπεζαρία,

ανελκυστήρας, (αποθήκη), 

λουτρό, ντουλάπες

Άλλες δικές μας λέξεις: 
Κλιμακοστάσιο, εξώπορτα,

κεραμοσκεπή, πισίνα

Άλλες δικές μας λέξεις: 
Κουζίνα, καθιστικό, τραπεζαρία, 

χολ, διάδρομος, ξενώνας, 
γραφείο



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήσυχο και σε καλή κατάσταση διαμέρισμα στην 

Λαμία κοντά σε άλσος, στην συνοικία Κολυμβητήριο. Το 

διαμέρισμα  βρίσκεται  στον τρίτο όροφο, είναι 90 τετρα-

γωνικά μέτρα και έχει δύο υπνοδωμάτια. Είναι ευκαιρία 

στην λογική τιμή των 100.000 ευρώ. Το τηλέφωνο επικοι-

νωνίας είναι 22310-99999

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραιότατο διαμέρισμα στην Λαμία. Το διαμέρισμα 

είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, γωνιακό, βρίσκεται  στον 

πρώτο όροφο και έχει δύο υπνοδωμάτια. Διαθέτει βοηθη-

τικούς χώρους και μεγάλη βεράντα. Η αξία του  είναι 96.850 

ευρώ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22310-88888.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στην Λαμία στην Πλατεία Διάκου. 

Η γκαρσονιέρα βρίσκεται  στο δεύτερο όροφο, είναι 34 

τετραγωνικά μέτρα. Η τιμή της είναι 25.000 ευρώ. Το 

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22310-55555



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΛΑΜΙΑ ωραιότατο διαμέρισμα, 100 τ.μ., γωνιακό, 

α ́ όρ., 2 ύπνου, βοηθητικοί χώροι, μεγάλη βεράντα, 450 ευρώ. 

Τηλ. 22310-88888.

«και τα λοιπά»

«Ηλεκτρονικός Υπολογιστής»

«προ Χριστού»

«διεύθυνση»

«ιδιωτικής χρήσης»

«παραδείγματος χάριν»

«προ μεσημβρίας»
«τηλέφωνο»



ΠΩΛΕΙΤΑΙ , Aνω Περιστέρα, διαμέρισμα, κοντά  σε  δασάκι, γ ́ 

όρ., 84 τ.μ., 2 υ/δ, σαλόνι, WC, 100.000 ευρώ. Τηλ. 00-888888888 

(Κον  Παντελή)



Ένας νεολιθικός οικισμός
Στην όχθη, προς το μέρος των καλαμιώνων, υπήρχε ο 

οικισμός. Μερικές καλύβες στέκονταν πάνω σε πασσάλους μέσα 

στο νερό και οι πόρτες τους ήταν ανοιχτές. Θύμιζαν τις καλύβες της 

λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, μόνο που αυτές εδώ ήταν χτισμέ-

νες η μια κοντά στην άλλη και επικοινωνούσαν μεταξύ τους, καθώς

και με τη στεριά με έναν ξύλινο διάδρομο.



Γεμάτος περιέργεια, μπήκα σε μια από αυτές. Πέρασα το 

κατώφλι και κοίταξα ερευνητικά γύρω μου. Το σπίτι είχε μόνο ένα 

δωμάτιο, που ήταν μαζί χώρος διαβίωσης και αποθήκη. Υπήρχαν

προβιές απλωμένες στο καλαμένιο πάτωμα. Μερικά πήλινα δοχεία

και στάμνες ήταν ακουμπισμένα στον τοίχο. Ένα μεγάλο καλάθι,

πλεγμένο από λωρίδες λεύκας, βρισκόταν παραδίπλα. Από τα δο-

κάρια που στήριζαν την αχυρένια σκεπή κρεμόταν ένα μικρό δίχτυ.

Σε μια γωνία βρισκόταν η κουζίνα με τα διάφορα σκεύη και τη φωτιά,

που έκαιγε πάνω σε ένα στρώμα χώματος.

Βγήκα από την καλύβα γοητευμένος και άρχισα να εξερευ-

νώ και τις διπλανές. Μερικές βρίσκονταν ακόμα στα πρώτα στάδια 

κατασκευής τους, έτσι ώστε μπορούσα να δω τον ξύλινο σκελετό του 

τοίχου πάνω στον οποίο κολλούσε η λάσπη. Και οι οκτώ καλύβες ήταν 

όλες αντίγραφα του προϊστορικού οικισμού που έχει ανακαλυφθεί στη 

λίμνη της Καστοριάς, στο χωριό Δισπηλιό, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω 

από την πόλη. «Τις έχουμε αφήσει επίτηδες έτσι, σε διάφορα στάδια 

κατασκευής, για να φαίνεται η τεχνολογία εκείνης της εποχής», μου 

εξήγησε η αρχαιολόγος που με συνόδευε.

περιοδικό Γαιόραμα, τεύχος 54, Mάρτ.-Aπρ. 2003 (διασκευή)




