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αυτός, -ή, -ό / εκείνος, -η, -ο 

Αυτός ο σκούφος σού πάει πολύ. Εκείνος δε σου πήγαινε καθόλου. 

Αυτή η βιτρίνα είναι ωραία. Εκείνη ήταν απαίσια. 

Αυτό το μπουφάν είναι ζεστό. Εκείνο ήταν πολύ λεπτό. 

Αυτοί οι πωλητές είναι ευγενικοί. Εκείνοι ήταν πολύ πιεστικοί1. 

Αυτές οι ζακέτες είναι συνθετικές. Εκείνες ήταν μάλλινες. 

Αυτά τα γάντια είναι σκληρά. Εκείνα ήταν μαλακά. 

1. Φτιάξ€ τις π ρ ο τ ά σ ο ς . 

• Το χρώμα/εκείνη/η φούστα/ήταν/άσχημος. 

Το χρώμα εκείνης της φούστας ήταν άσχημο. 

1. Η γραμμή/αυτός/το κοστούμι/είναι/κλασικός. 

2. Αυτός/ο σκούφος/κάπου τον έχω ξαναδεί. 

3. Η τιμή/εκείνος/τα παπούτσια/μου φαίνεται/υπερβολικός2. 

4. Εκείνος/οι μπλούζες/ήταν/φτηνός. 

5. Εκείνος/οι σάκοι/τους είδα και αλλού. 

6. Το χρώμα/αυτός/η τσάντα/πάει με τα παπούτσια μου. 

Ύ. Ψώνισα/αυτός/οι φόρμες στις εκπτώσεις3. 

8. Εκείνος/τα παντελόνια τα πήρα σε τιμή ευκαιρίας. 

1. πιεστικός, -ή, -ό: αυτός που πιέζει και δεν αφήνει τον άλλο να αποφασίζει ελεύθερα. 

2. υπερβολικός, -ή, -ό: αυτός που δεν είναι κανονικός, είναι πάντα πάρα πολύς. 
3. οι εκπτώσεις: στις εκπτώσεις αγοράζουμε πράγματα πιο φθηνά απ’ ό,τι συνήθως. 
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2. Αυτά τα τ ζ ι ν ή CKCIVO ; 

Συμπλήρωσε τα κενά με τις αντωνυμίες ΑΥΤΟΣ, ΕΚΕΙΝΟΣ, 

στο σωστό τύπο. 

Σχεδόν όλοι φοράτε τα τζιν. Ξέρετε όμως την ιστορία τους; 

Ξέρετε ότι το ρούχο ξεκίνησε ως παντελόνι για εργά

τες πριν γίνει το δημοφιλέστερο1 ρούχο της νεολαίας2; Ποιος λοι

πόν είναι που είχε την καταπληκτική ιδέα; Ονομάζεται 

Jacob Davis. Ο άνθρωπος ήταν ένας απλός ράφτης που 

έτυχε να έχει ανάμεσα στους πελάτες του έναν δύσκολο που συνέ

χεια έσκιζε3 τις τσέπες του. Έτσι, του ήρθε η ιδέα να ενισχύσει4 τα 

παντελόνια. Έβαλε λοιπόν μεταλλικά καρφάκια σ’ τα 

σημεία του ρούχου που φθείρονταν πιο γρήγορα τα πα

ντελόνια μεγάλης αντοχής5 είχαν τεράστια επιτυχία στους πελάτες 

του. Ο Jacob φοβήθηκε μήπως του κλέψουν την ιδέα. Έπρεπε γρήγορα να την κάνει πατέντα6. 

Για να κάνει χαρτιά όμως έπρεπε να πληρώσει 68 δολάρια. Δεν είχε τα λεφτά. Τό

τε σκέφτηκε τον Levi Strauss. Από ψώνιζε τα υφάσματα για τη δουλειά του. Ο Levi 

ως επιχειρηματίας είδε μεγάλες προοπτικές7 σ' το καινούριο ρούχο. Στις 20 Μαΐου 

του 1873 οι δύο άντρες πήραν πατέντα με αριθμό 139.121 η ημερομηνία θεω

ρείται8 ως η επίσημη μέρα «γέννησης» των μπλουτζίν. 

3. Είναι τόοχς οι ασκήοχις, που... 

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το ΤΟΣΟΣ, ΤΟΣΗ, ΤΟΣΟ. 

1. Είναι ο πόνος, που δεν αντέχεται9. 

2. Είναι η αγωνία10, που δεν κρύβεται. 

3. Είναι το άγχος, που δε φεύγει. 

4. Είναι οι κόποι11, που είναι κρίμα να χαθούν. 

5. Είναι οι δουλειές, που δε γίνονται σε μία μέρα. 

6. Είναι τα βάσανα12, που δεν υποφέρονται. 

Ί 

1. δημοφιλέστερος, -η, -ο: αγαπημένος από όλο τον κόσμο. 

2. η νεολαία: οι νέοι και οι νέες. 

3. σκίζω: κόβω κάτι σε κομμάτια: Σκίζω το χαρτί, το παντελόνι κτλ. 

4. ενισχύω: κάνω κάτι πιο δυνατό. 

5. η αντοχή: ένα αντικείμενο έχει μεγάλη αντοχή όταν δε σπάει, δε χαλάει εύκολα. 

6. η πατέντα: με την πατέντα ο εφευρέτης προστατεύει την ιδέα του από την κλοπή. 

7. η προοπτική: το μέλλον: Το επάγγελμα του χειριστή υπολογιστών έχει μεγάλες προοπτικές. 

8. θεωρούμαι: είμαι: Ο Οδυσσέας Ελύτης Θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους ποιητές του 20ού αιώνα. 

9. αντέχω: μπορώ, έχω αντοχή, δύναμη. 

10. η αγωνία: η ανησυχία που δείχνουμε όταν είμαστε σε κίνδυνο ή όταν περιμένουμε κάτι σημαντικό. 

11. ο κόπος: η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να πετύχουμε κάτι. 

12. το βάσανο: λύπη, ταλαιπωρία, πρόβλημα. 
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4. Έχω τόση ό ρ€ξ η , που... 

Φτιάξε προτάσεις με το ΤΟΣΟΣ, ΤΟΣΗ, ΤΟΣΟ. 

α . Είχε 

Είχε 

Είχε 

Είχε 

Είχε 

Είχε 

Είχε 

κόσμο, που 

..™ί?Π..... πλάκα, που ~!~^Η.τ...?"?..ί?..Υ5ϊ™.'.. 

ζέστη, που 

κρύο, που 

κέφι, που 

β . Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν 

Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν 

Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν ^Ρ.9.9... 

Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν 

Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν 

Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν 

Η Ειρήνη και η Μαρία έχουν 

δίσκους, που 

κασέτες, που 

πράγματα, που δε χωράνε στην νζονλάηα. 

κέφι, που 

πίνακες, που 

τέτοιος, τέτοια, τέτοιο 

5. Τέτοια ρούχα 6c Βρίσκος CUKOAO! 

Συμπλήρωσε με το ΤΕΤΟΙΟΣ, ΤΕΤΟΙΑ, ΤΕΤΟΙΟ. 

• Tiroio χρώμα λερώνει εύκολα 

1 σάκος είναι πολύ πρακτικός, χωράει πολλά πράγματα. 

2. Θα είναι πολύ της μόδας μια τσάντα φέτος. 

3 μπότες δε μου αρέσουν καθόλου. 

4. Δε σου ταιριάζουν σκούφοι. 

5 παπούτσια δεν είναι καθόλου άνετα. 
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6. Ζυνέχισχ όπως στο παράβογμα . 

• 'Eva τέκ>\ο παλτό 9έλω κι εγώ. Από πού το ψώνισες; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. Ποιο civai το σωστό; 

Υπογράμμισε το. 

• Αεν περίμενα μια τέτοια/τέτοιας αλλαγή στην εμφάνιση2 σου. 

1. Τέτοιων/Τέτοιους φίλους χρειάζομαι κι εγώ. 

2. Είναι τέτοιας/τέτοια σημασίας το γράμμα, που πρέπει να το στείλεις α

μέσως. 

3. Τα παιδιά τέτοιων/τέτοιους γονιών έχουν προβλήματα στο σχολείο. 

4. Δεν περίμενα τέτοια/τέτοιωνΛόγια από σένα. 

5. Η γνώμη ενός τέτοιο/τέτοιου ανθρώπου μετράει3 πολύ. 

6. Δεν έχω όρεξη4 να ακούω τέτοια/τέτοιες βλακείες. 

»μια μπλούζα •ένα παλτό 

• μια γραβάτα1 • ένας σκούφος 

• ένα τζιν • παπούτσια • κάλτσες 

Ί 

1. η γραβάτα: μέρος του ανδρικού ρουχισμού που δένεται γύρω από το λαιμό του πουκάμισου. 
2. η εμφάνιση: πώς είμαστε εξωτερικά: Φοράει πάντα όμορφα ρούχα. Προσέχει την εμφάνιση της. 
3. μετράω: (εδώ) έχω αξία, με θεωρούν σπουδαίο: Η μόρφωση μετράει πολύ στις μέρες μας. 
4. η όρεξη: όταν έχω διάθεση να φάω. 
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