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Ουσιαστικά, επίθετα, όλες οι πτώσεις / Nouns, adjectives, all cases
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις από την παρένθεση στην κατάλληλη πτώση:
Fill in the blanks with the correct case of the words given in brackets. Read around the gaps
in the text carefully:
City break στη Ρόδο
www.kathimerini.gr | Ταξίδια

Mια αλλιώτικη, χειμωνιάτικη απόδραση στο μεγαλύτερο νησί .........................................
(τα Δωδεκάνησα)
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, η ελληνικότατη Ρόδος οφείλει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος
................................ (η αίγλη) της σε κάτι που δεν είναι ελληνικό: τη Μεσαιωνική πόλη της.

Μια πόλη που προέκυψε από μια μεγάλη αγοραπωλησία, καθώς ολόκληρο το νησί
πουλήθηκε τον 14ο μ.Χ. αιώνα σε ένα τάγμα ......................................... (ιππότες) -του Αγίου
Ιωάννη- το οποίο, μετακομίζοντας από τα Ιεροσόλυμα στα όρια του Αιγαίου, φρόντισε να
αφήσει .................................................. (η σφραγίδα) του στο δημοφιλέστερο τουριστικό
αξιοθέατο ............................................ (το τέταρτο) σε μέγεθος ..............................................
(νησί) ....................................... (η Ελλάδα).

Και

αν

η

παραπάνω

πρόταση

επιδέχεται

αμφισβήτηση

κατά

τη

διάρκεια

...................................................... (το καλοκαίρι), στις αρχές ....................................................
(ο χειμώνας) αποκτά διαφορετική δυναμική. Γεγονός είναι ότι η ήρεμη, ..................................
(η περίοδος) αυτή, Ρόδος είναι ό,τι πρέπει για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, που θα κοστίσει
πολύ λιγότερο από μια αντίστοιχη απόδραση το καλοκαίρι.

Modern Greek Grammar
www.greekgrammar.eu

Modern Greek Grammar
www.greekgrammar.eu

Εντός ........................ (τα τείχη)

Μιλώντας για ιστορία με τη γλώσσα ........................................... (οι αριθμοί), στα 58,37
εκτάρια ............................................................... (η Παλιά Πόλη) συνωστίζονται 2.400 χρόνια
....................................... (ιστορία).

Σε αυτό ακριβώς το περίκλειστο, σε ισχυρά τείχη, τμήμα ......................................... (η Ρόδος)
ζουν σήμερα 2.500 άνθρωποι και περπατούν καθημερινά πολλές χιλιάδες ακόμη, από όλο
................................................................... (ο κόσμος).

Η οδός ................................................... (οι Ιππότες) σάς προσελκύει με το όνομά της και
μόνο. Είναι αυτή η ανηφορίτσα που θα σας οδηγήσει στο περίφημο παλάτι
...................................................... (ο Μεγάλος Μάγιστρος), του φρουρίου που μετατράπηκε
σε διοικητικό κέντρο ........................................................ (οι ιππότες) και κατοικία
......................................... (ο διοικητής) τους, αφού στη διαδρομή της σας περάσει από
................................................ (οι κατοικίες) ............................................. (οι ιππότες).

Για να την προσεγγίσετε, θα έχετε κατά πάσα πιθανότητα μπει από κάποια παραλιακή πύλη
και θα έχετε ήδη βρει μπροστά σας το Αρχαιολογικό Μουσείο ............................... (η Ρόδος),
το οποίο θυμίζει ότι το νησί υπήρχε και είχε ισχυρό, δικό του πολιτισμό, πολύ πριν κάνουν
................................ (η εμφάνιση) τους οι κάθε είδους Λατίνοι.

Απέναντί του, η Παναγία ........................................ (το Κάστρο), που χρονολογείται από
.................................................................... (ο 11ος αιώνας) και υπήρξε ο καθεδρικός ναός
.................................................... (οι ορθόδοξοι) στα χρόνια .....................................................
(το Βυζάντιο).
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Απαντήσεις / Answers
City break στη Ρόδο
www.kathimerini.gr | Ταξίδια

Mια αλλιώτικη, χειμωνιάτικη απόδραση στο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων.
Οσο κι αν φαίνεται παράξενο, η ελληνικότατη Ρόδος οφείλει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος
την αίγλη της σε κάτι που δεν είναι ελληνικό: τη Μεσαιωνική πόλη της. Μια πόλη που
προέκυψε από μια μεγάλη αγοραπωλησία, καθώς ολόκληρο το νησί πουλήθηκε τον 14ο
μ.Χ. αιώνα σε ένα τάγμα ιπποτών, του Αγίου Ιωάννη, το οποίο, μετακομίζοντας από τα
Ιεροσόλυμα στα όρια του Αιγαίου, φρόντισε να αφήσει τη σφραγίδα του στο
δημοφιλέστερο τουριστικό αξιοθέατο του τέταρτου σε μέγεθος νησιού της Ελλάδας. Και αν
η παραπάνω πρόταση επιδέχεται αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στις
αρχές του χειμώνα αποκτά διαφορετική δυναμική. Γεγονός είναι ότι η ήρεμη, την περίοδο
αυτή, Ρόδος είναι ό,τι πρέπει για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, που θα κοστίσει πολύ
λιγότερο από μια αντίστοιχη απόδραση το καλοκαίρι.
Εντός των τειχών
Μιλώντας για ιστορία με τη γλώσσα των αριθμών, στα 58,37 εκτάρια της Παλιάς Πόλης
συνωστίζονται 2.400 χρόνια ιστορίας. Σε αυτό ακριβώς το περίκλειστο σε ισχυρά τείχη
τμήμα της Ρόδου ζουν σήμερα 2.500 άνθρωποι και περπατούν καθημερινά πολλές χιλιάδες
ακόμη, από όλο τον κόσμο.
Η οδός των Ιπποτών σάς προσελκύει με το όνομά της και μόνο. Είναι αυτή η ανηφορίτσα
που θα σας οδηγήσει στο περίφημο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, του φρουρίου που
μετατράπηκε σε διοικητικό κέντρο των ιπποτών και κατοικία του διοικητή τους, αφού στη
διαδρομή της σας περάσει από τις κατοικίες των ιπποτών.
Για να την προσεγγίσετε, θα έχετε κατά πάσα πιθανότητα μπει από κάποια παραλιακή πύλη
και θα έχετε ήδη βρει μπροστά σας το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, το οποίο θυμίζει
ότι το νησί υπήρχε και είχε ισχυρό, δικό του πολιτισμό, πολύ πριν κάνουν την εμφάνισή
τους οι κάθε είδους Λατίνοι.
Απέναντί του, η Παναγία του Κάστρου, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και υπήρξε ο
καθεδρικός ναός των ορθοδόξων στα χρόνια του Βυζαντίου.
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