
 

Στο Αττικό Μετρό 

Το Αττικό Μετρό,                 

                                                                              ο υπόγειος    σιδηρόδρομος             

της Αθήνας, λειτουργεί από  

τον Ιανουάριο του 2000.  

Είναι ένα εντυπωσιακό  

έργο που επεκτείνεται  

συνεχώς σε πολλούς  

δήμους της Αττικής. 

Το Μετρό συντομεύει  

στο μισό το χρόνο  

μετακίνησης των κατοίκων  

στην πόλη σε σχέση με τα  

άλλα μέσα μεταφοράς.  

Τα δρομολόγιά του είναι  

συχνά και εκτελούνται με  

ακρίβεια. Καθημερινά για  

τη μετακίνησή τους το  

εμπιστεύονται περισσότεροι  

από μισό εκατομμύριο  

επιβάτες. 
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3. Το Μετρό είναι ένα έργο πολιτισμού. Κατά την κατασκευή 

του πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αρχαιολογικές ανασκαφές και 

βρέθηκαν σημαντικοί αρχαιολογικοί θησαυροί. Στους σταθμούς του 

Μετρό εκτίθενται πλούσια  

ευρήματα αυτών των  

ανασκαφών καθώς και  

έργα σύγχρονης τέχνης  

Ελλήνων καλλιτεχνών. 

 

 

Έργο του Κ. Τσόκλη,  

από φυλλάδιο  

του Αττικό Μετρό 

 

 

1.Διάβασε πολύ προσεκτικά και αρκετές φορές το παραπάνω κείμενο 

που μας δίνει πληροφορίες για τον υπόγειο σιδηρόδρομο της Αθήνας, 

το Μετρό. Στη συνέχεια απάντησε στην ερωτησούλα παρακάτω: 

 

2.  Γιατί το Μετρό είναι ένα έργο πολιτισμού; Θα βρεις την απάντηση 

στο κείμενο 3. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 
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Η γραμματική του μαθήματος 

Μερικές λέξεις ακούγονται ίδιες, αλλά διαφέρουν στην ορθογραφία 

και τη σημασία τους. Άλλο πηγαίνω με το Μετρό (ο υπόγειος 

σιδηρόδρομος) κι άλλο μετρώ τα χρήματά μου.  

Άλλο κλείνω την πόρτα κι άλλο κλίνω το ρήμα. 

Αυτές οι λέξεις ονομάζονται ομόηχες. 

                                         

1.Κυκλώνω τη σωστή απάντηση. Έπειτα τη γράφω στο κενό για να 

συμπληρώσω την πρόταση.  

 

 Το εστιατόριο πήρε την καλύτερη βαθμολογία από τους 

______________ (Κρητικούς / κριτικούς) γεύσεων.  

 Ο Σάββας έχει πολλούς ______________ (Κρητικούς / κριτικούς) 

φίλους.  

 Ο ανθρωπολόγος μελετά μια νέα ________________ (φυλή / φιλί) 

στο δάσος του Αμαζονίου.  

 Η Αλέκα μου έδωσε ένα γλυκό ________________ (φυλή / φιλί) 

στο μάγουλο.  

 Κουράστηκα! Δεν αντέχω άλλο _______________ (ποια / πια). 

_______________ (ποια / πια) μαθήματα προτιμάς; 

 Σε αυτή την ενότητα της Γλώσσας μαθαίνουμε την 

______________ (κλήση / κλίση) των Ουσιαστικών.  

 Στο τηλέφωνο ακούστηκε το μήνυμα: « Η ______________ 

(κλήση / κλίση) σας προωθείτε. 

 



2.Διάλεξε ένα ζευγαράκι ομόηχων λέξεων από τον παρακάτω 

πίνακα και γράψε στον τοίχο της e me  δυο προτασούλες, μία με 

κάθε λέξη όπως τα παραδείγματα παραπάνω.  

Ο παρακάτω πίνακας είναι μόνο για ανάγνωση και ενημέρωση. 

 

Ομόηχες λέξεις 

(Λέξεις που ακούγονται ίδιες αλλά διαφέρουν στην ορθογραφία και 

στη σημασία.) 

1 Κλείνω (την πόρτα) κλίνω (ένα ρήμα) 

2 Ο τοίχος (του σπιτιού) το τείχος (της πόλης ) 

3 Σήκω (πρόσταγμα) σύκο (ο καρπός της συκιάς) 

4 χίλια (αριθμητικό) χείλια (του προσώπου) 

5 Το κλίμα (της Ελλάδας) το κλήμα (της αυλής μας) 

6 
Το φύλλο (του δέντρου ή της 

πίτας) 
το φύλο (το γένος) 

7 ήτα (το γράμμα) ήττα (το αντίθετο της νίκης) 

8 κουτί (το κιβώτιο) κουτή (η ανόητη) 

9 Η λύρα (το μουσικό όργανο) η λίρα (το νόμισμα) 

10 ποιο (ερωτηματική αντωνυμία) πιο (ποσοτικό επίρρημα) 

11 Η σκηνή (του θεάτρου) το σκοινί (το σχοινί) 

12 χήρος (ο άντρας) ο χοίρος (το γουρούνι) 

13 ψηλός (σε ύψος) ψιλός (λεπτός) 

14 Τα λίπη (το πάχος) η λύπη (η στεναχώρια) 

15 Η νίκη (η επικράτηση) 
το νοίκι (το ενοίκιο ενός 

σπιτιού) 

16 δανικό (από τη Δανία) δανεικό (το δανεισμένο) 

17 Γάλλος (από τη Γαλλία) γάλος (η γαλοπούλα) 

18 ιός (το αίτιο μιας αρρώστιας) υιός (ο γιος) 



19 της (άρθρο, γενική ενικού) 
τις (άρθρο, αιτιατική 

πληθυντικού) 

20 όμως (σύνδεσμος) ώμος (η ωμοπλάτη) 

21 Η τύχη (υποθετική δύναμη) τα τείχη ( του κάστρου) 

22 Η πάλη (το αγώνισμα) πάλι (επίρρημα) 

23 Το φιλί η φυλή( η ράτσα) 

24 
τη (ν) ( άρθρο, θηλυκού 

γένους) 
τι (ερωτηματική αντωνυμία) 

25 Το φυτό φοιτώ (σπουδάζω) 

26 γεια (η υγεία)  για (πρόθεση) 

27 κήτος (το μεγάλο ψάρι) κύτος (το αμπάρι του πλοίου) 

28 θήρα (το κυνήγι ) θύρα (η πόρτα) 

29 Η λίμα (το εργαλείο) το λύμα (το ακάθαρτο νερό) 

30 
κόμμα (σημείο στίξης και 

πολιτικό) 
κώμα (η βαθιά νάρκη) 

31 μίλα (από το ρήμα μιλώ) μήλα (τα φρούτα) 

 

                        


