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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ2
Προαπαιτούμενα: Το πρόγραμμα των Γ1, εξοικείωση με
την γλώσσα του Τύπου, εμπέδωση των κύριων
μορφολογικών δομών. Ύλη /στόχοι: Διεύρυνση θεματικού
λεξιλογίου. Τοπικοί ιδιωματισμοί. Στοιχεία καθαρεύουσας
και αρχαίας. Συμμετοχή σε συζητήσεις όπου οι σπουδαστές
εκφράζονται με λογική ακρίβεια και σαφήνεια. Κανονικός
ρυθμός ομιλίας. Χρησιμοποιείται το βιβλίο
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ2, εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Διδάσκονται 3 από τις παρακάτω θεματικές περιοχές
ανά δεκαπενθήμερο :
Υγεία: (ιατρική, εθνικό σύστημα υγείας, διατροφή,
φάρμακα)-μορφολογικές δομές: παραγωγή ονομάτων:
λεξικά επιθήματα-μεγεθυντικά.
Γλώσσα και Επικοινωνία (ιστορία της ελληνικής
γλώσσας, η γλώσσα των νέων, η ξύλινη γλώσσα,
καθαρεύουσα και διάλεκτοι) - μορφολογικές δομές: τα
ρήματα σε ίζω - παραθετικά επιθέτων, επιρρημάτων και
μετοχών - όλα τα ιδιόκλιτα ουσιαστικά - αρχαίοι τύποι
ρήματος σε στερεότυπες φράσεις
Έλληνες και ξένοι: μορφολογικές δομές: σύνθετα με τα:
ξένος, αυτο- , λαμβάνω, πυρ, εκ - η εσωτερική αύξηση μετοχές σε: ούμενος, ων-ουσα-ον, ων-ουσα-ουν, εις-εισα-εν,
ας-ασα-αν, ων-ωσα-ων - αριθμητικά περιληπτικά,
πολλαπλασιαστικά και αναλογικά.
Οικονομία (οικονομική και τραπεζική ορολογία) μορφολογικές δομές: παράγωγα και σύνθετα των:
χρήμα, οικονομία - ρήματα σε ώμαι-αμαι-εμαι -ουμαι επίθετα σε ην-ην-εν, σε υς-εια-υ - διαθέσεις του ρήματος συγκεντρωτικός πίνακας επιρρημάτων - ρήματα
παράγωγα από ουσιαστικά και επίθετα - πιθανολογική,
ευχετική, δυνητική - αριθμητικά.
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Γλώσσα του τύπου:
μορφολογικές δομές: χρήση της λέξης τύπος - σύνθετα του
ρήματος λαμβάνω - επιρρήματα σε -ας, -ως - ορθογραφία
μετοχών, ανώμαλες μετοχές, αναδιπλασιασμός μετοχής
παθητικού παρακειμένου- σχηματισμός θηλυκού των
ουσιαστικών - συντομογραφίες - αρκτικόλεξα.
Εκκλησία και Κράτος: σχετικό λεξιλόγιο και φράσεις
από την Αγία Γραφή - μορφολογικές δομές: ρήματα σε ίζω
- αρχαίες προστακτικές σε προσευχές - δευτερεύουσες
προτάσεις - ρήματα παράγωγα από ρήματα, ονόματα,
άκλιτα - εσωτερική αύξηση ρημάτων, ανώμαλα ρήματα.
Νεοελληνική Τέχνη: μορφολογικές δομές: φράσεις σύνθετα - παράγωγα της λέξης τέχνη - φράσεις με το ρήμα
κάνω - ζευγάρια λόγιων και λαϊκών λέξεων - παθητικοί
αόριστοι σε -θην - επίθετα σε ων-ον.

SYLLABUS
C2
Required knowledge: Syllabus of level C1, reading
comprehension of newspaper articles, acquaintance
with structures and use of language. Topics/goal: to
enrich vocabulary. Local idioms. Katharevousa and
ancient Greek language. Students participate in
discussions where they have to express themselves in
a clear and persuasive way. Everyday /fast rhythm of
speaking. Centre’s Textbook KALEIDOSKOPIO C2
(published by the HELLENIC CULTURE CENTRE).
In every two week course students study 3 of the
topics mentioned below:
Health system: (medicine, national health system, diet)
language focus: word production: prefixes- magnifyings.
Language and Communication ( history of Greek
language, youth jargon, politicians jargon, katharevousa
and dialects) – language focus: verbs in
–ίζω- comparatives of adjectives, adverbs and
participles- all irregular nouns- ancient forms of verbs
in use
The Greeks and the foreigners: language focus:
compound nouns with ξένος, αυτο-, λαμβάνω, πυρ, εκinternal augmentation in verbs- participles in ούμενος,
ων-ουσα-ον, ων-ουσα-ουν, εις-εισα-εν, ας-ασα-αν, ωνωσα-ων- numerals
Economy (economic and financial terminology)Language focus: derivatives and compound forms of
the words χρήμα, οικονομία- verbs in ώμαι-αμαι-εμαι
-ουμαι – adjectives in ην-ην-εν, σε υς-εια-υ – verbal
aspects- table of all adverbs- verbs derived from nouns
and adjectives- conditionals and forms of expressing
wish, possibility- numerals.
Media-Language of the Press Language focus: use of
the word τύπος – compounds of the verb λαμβάνω –
adverbs in -ας, -ως- writing of participles and
irregular participles- participle of ancient Present
Perfect tense- forming the feminine type of nouns
The Church and the State: relevant vocabulary from
the Bible- language focus: verbs in -ίζω- ancient
greek language types in imperative form- verbs
derived from verbs, nouns- internal augmentation of
verbs- irregular verbs
Modern Greek Arts: Language focus: expressionscompound verbs and nouns- words derived from the
word τέχνη – expressions with the verb κάνω- words
from essays and from local idioms- passive voice
simple past ancient form in –θην- adjectives in ων-ον.
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