
 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

 

Α. Κείμενο 

Και όμωσ, για να είναι κανείσ καλόσ καραγκιοηοπαίχτθσ κζλει ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ . 

Εκείνοσ που μπορεί να τα κάνει όλα ςτον καραγκιόηθ, είναι πια ςωςτι ιδιοφυΐα. Είναι  

δουλειά εξαιρετικά δφςκολθ και απαιτεί μεγάλθ ετοιμότθτα πνεφματοσ.  Ο 

καραγκιοηοπαίχτθσ κινεί τισ φιγοφρεσ, ςυγκρατεί από μνιμθσ το ζργο, καμιά φορά  

μάλιςτα το ςυνκζτει εκείνθ τθ ςτιγμι, ομιλεί τισ διαλζκτουσ των διαφόρων προςϊπων, 

τραγουδάει τα διάφορα τραγοφδια, είναι ταυτοχρόνωσ ςκθνοκζτθσ, ςυγγραφζασ,  

θκοποιόσ, τραγουδιςτισ, ςκθνογράφοσ, χορογράφοσ… Επειδι  όμωσ αυτά όλα ςπάνια 

μπορεί να τα κάνει ζνασ άνκρωποσ, γι’ αυτό οι πιο πολλοί παίρνουν κοντά τουσ βοθκοφσ 

για τα τραγοφδια και για το ςχεδίαςμα. 

    Ο Σπφροσ Μελάσ, που τουλάχιςτον  από κζατρο ιξερε, γράφει ςχετικά τα εξισ: << Αυτά 

τα καραγκιοηοκζατρα  μ’ όλο που είναι ςτερεότυπα παίρνουν  ςυνικωσ τθ ςφραγίδα τθσ 

προςωπικότθτοσ του καραγκιοηοπαίχτθ, που είναι ςυνικωσ και καλόσ λαϊκόσ  ςχεδιαςτισ 

των μορφϊν του κιάςου. 

     Ο καραγκιοηοπαίχτθσ είναι Άτλασ, που βαςτάει όλθ τθν παράςταςθ μόνοσ του. Θυμάται 

όλα τα μζρθ, αυτοςχεδιάηει όταν ζχει κζφι και κινεί όλα τα πρόςωπα[…]>>. 

      Σε μια ςυνζντευξθ του ο εξαίρετοσ καραγκιοηοπαίχτθσ  Παναγιϊτθσ Μιχόπουλοσ λζει 

για τθ δουλεία του:<< Αν δεν ζχεισ κακίςει μαηί τουσ να δουλζψεισ ςτθν προετοιμαςία τθσ 

φιγοφρασ, ςτο ςχεδίαςμα τθσ αφίςασ και ακόμθ πίςω από το πανί τθ ςτιγμι τθσ 

παράςταςθσ δεν μπορείσ να καταλάβεισ τι ςθμαίνει καλλιτεχνικι κοφραςθ. Ο Καραγκιόηθσ 

κζλει τουσ εργάτεσ τθσ ςκθνισ τουσ υποκριτζσ, αλλά και τραγουδιςτζσ και ακόμθ 

ηωγράφουσ, ςκθνογράφουσ και ςκθνοκζτεσ. Ο καραγκιοηοπαίχτθσ μοιάηει του Τςάρλι 

Τςάπλιν >>.                                                                                        

                                                                                                         Γ.Ιωάννου, Ο Καραγκιόηθσ, εκδ. Εςτία. 

 

Β.Αςκήςεισ  

1.Σι πρζπει να κάνει ο καραγκιοηοπαίχτθσ ςε μια παράςταςθ του κεάτρου ςκιϊν, 

ςφμφωνα με το παραπάνω απόςπαςμα;                                                                         (μονάδεσ 2) 

 

2.Να βρείτε τθ κεματικι πρόταςθ, τισ λεπτομζρειεσ και τθν κατακλείδα τθσ 1θσ 

παραγράφου και να δϊςετε τον αντίςτοιχο πλαγιότιτλο. 

 

Θεματική περίοδοσ:…………………………………………………………………………… 



 

 

Λεπτομζρειεσ:…………………………………………………………………………………… 

Κατακλείδα:……………………………………………………………………………………… 

Πλαγιότιτλοσ:…………………………………………………………………………………….               (μονάδεσ 2) 

 

3.Ο καραγκιοζοπαίχτησ ςυγκρατεί από μνθμησ το έργο. Να διακρίνετε ςτθν πρόταςθ τθν 

ΟΦ(υποκείμενο) ,τθ ΡΦ και να βρείτε ςτθ ΡΦ αν υπάρχει ΟΦ, ΕΦ(επιρρθματικι φράςθ) ι 

ΠΦ(προκετικι φράςθ) και ποιοσ είναι ο ςυντακτικόσ ρόλοσ τουσ( π.χ. αντικείμενο κλπ). 

ΟΦ:……………………………………………………………………………………………….. 

ΡΦ:…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                           (μονάδα 1) 

4.α.Να χαρακτθρίςετε τα ριματα των παρακάτω προτάςεων ωσ προσ τθ φωνι και τθ 

διάκεςθ τουσ. 

1. Aδιαφορεί μονίμωσ  για τουσ άλλουσ. 

    Φ:……………………………….. 

     Δ:………………………………… 

2.Σα φφλλα παραςφρκθκαν από το νερό τθσ βροχισ. 

      Φ:…………………………………… 

      Δ:…………………………………….          

                                                                                                                                                  (μονάδεσ 2) 

 

4.β. αγαπάσ,παίζουμε,γράφομαι,προκαλεί: Να εντάξετε τα ριματα ςτθν κατάλλθλθ 

ςυηυγία: 

 α’ ςυηυγία     β’ςυηυγία 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          (μονάδα 1,5) 

4.γ.Να ξαναγράψετε τθν παρακάτω πρόταςθ μεταφζροντασ το ριμα ςτουσ χρόνουσ που 

ςασ ηθτοφνται: 

 O πατζρασ διάβαςε τθν εφθμερίδα του. 

             Παρατατικόσ: 

             Παρακείμενοσ: 

             υντελεςμζνοσ Μζλλοντασ: 

                                                                                                                                                                  (μονάδα 1,5) 

  



 

 

5. ε ζνα κείμενο τριϊν παραγράφων  να περιγράψετε ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ το 

αγαπθμζνο ςασ ζργο(κεατρικό ι κινθματογραφικό) και να αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ ςασ αρζςει.                                                                                                     (Μονάδεσ  10)                                                                                                                                        

 


