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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ
Η δσή καο ζηελ Αζήλα έρεη γίλεη πνιύ δύζθνιε. Μέλνπκε ζε δπν δσκάηηα, ζην ππόγεην
κηαο πνιπθαηνηθίαο. Λίγνη άλζξσπνη θαηεβαίλνπλ ηα ζθαινπάηηα, γηα λα θηάζνπλ σο εδώ,
θπξίσο κεξηθνί ζπγγελείο καο, πνπ έξρνληαη πόηε πόηε λα καο δνπλ. Τν παξάζπξό καο είλαη
πιάη ζην δξόκν. ∆ε θαίλεηαη ν νπξαλόο. Όκσο κπνξώ λα βιέπσ ηε βξνρή, ηηο ξόδεο ησλ
απηνθηλήησλ θαη ηα πόδηα ησλ πεξαζηηθώλ. Από ην βάδηζκά ηνπο έρσ κάζεη λα μερσξίδσ αλ
είλαη ραξνύκελνη θαη μεθνύξαζηνη ή όρη. Άιινη πεξπαηάλε δσεξά θη άιινη αξγά, κε θόπν.
Σπρλά, θάπνηνη αθήλνπλε ηηο ζαθνύιεο κε ηα ζθνππίδηα ηνπο κπξνζηά θαη ηόηε
ζθνηεηληάδνπλ όια. Η κεηέξα παξαθάιεζε ηνλ θπξ Αλέζηε λα θάλεη παξαηήξεζε ζ’ απηνύο
πνπ παξαηάλε ηηο ζαθνύιεο ηνπο θνληά ζηε κύηε καο.
. - ∆ελ ην μέξνπλ πσο εδώ θάησ κεγαιώλνπλε παηδηά; δηακαξηπξήζεθε ε κεηέξα,
παιεύνληαο λα βξεη θαηαλόεζε. Εθείλνο θαηζνύθηαζε θαη, μύλνληαο ηε θαιάθξα ηνπ, έξημε
ζπκσκέλνο ηα βάξε ζε αγλώζηνπο.
- Είλαη αλαίζζεηνη θαη αδηάθνξνη, ηεο είπε. Τα βγάδνπλ ζηα θξπθά ηηο λύρηεο.
Απνθεύγνπκε λα αλνίμνπκε ηα ηδάκηα, γηα λα κελ αλαπλένπκε ζθόλεο θαη θαπζαέξηα, θαη
γηα λα κε κπξίδεη άζρεκα ην ζπίηη καο.
Σθέθηνκαη πόζν ζαπκάζηα πξέπεη λα ληώζνπλε ηα πνπιηά. Πεηάλε ςειά, ραίξνληαη ηελ
ειεπζεξία ηνπο θαη παίδνπλε κε ηηο ειηαρηίδεο. Πόηε πόηε ε θαξδηά κνπ θηεξνπγίδεη καδί ηνπο
ζε παλέκνξθα ιηβάδηα πνπ ηα ζηνιίδνπλε ζπκάξηα, κνιόρεο, αγξηνινύινπδα θαη κπξηηέο.
Σε ηέηνηεο ζηηγκέο ηα κάηηα κνπ πιεκκπξίδνπλε ρξώκαηα. Ξερλώ ηε βξώκηθε ηζηκεληέληα
πνιηηεία ηεο κειαγρνιίαο, ζθεπάδσ κε ηα ρέξηα ην πξόζσπό κνπ θαη, κεκηάο, ηαμηδεύσ ζε
παξακπζέληνπο ηόπνπο, γεκάηνπο αλζηζκέλεο βπζζηληέο, θέδξνπο, ακπγδαιηέο θαη
ππθλόθπιια πιαηάληα.
(Από ην εκεξνιόγην ηνπ
Γξεγόξε)
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Β.ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Πωσ περιγράφει ςτο παραπάνω κείμενο ο Γρθγόρθσ τθ ηωι του ςτθν Ακινα; Για
ποιο λόγο ςκζφτεται τα πουλιά;
(μονάδεσ 2)
2.Να εντοπίςετε τα δομικά μζρθ(κεματικι περίοδοσ, λεπτομζρειεσ, κατακλείδα) τθσ
πρϊτθσ παραγράφου του κειμζνου.
(μονάδεσ 1,5)
3.Να κάνετε ςυντακτικι αναγνϊριςθ των παρακάτω προτάςεων (υποκείμενο, ριμα
,αντικείμενο/α ι κατθγοροφμενο).
 Χρωςτάσ του Γιϊργου είκοςι ευρϊ.
 Η αμπάριηα ιταν ζνα πολφ δθμοφιλζσ παιχνίδι.
 Όλοι ςτθν τάξθ φαίνονταν απογοθτευμζνοι από τθν αναβολι τθσ εκδρομισ.
 Του οφείλω αιϊνια ευγνωμοςφνθ.
(μονάδεσ 2)
4.α.Να εντοπίςετε ςτισ παρακάτω προτάςεισ τουσ ονοματικοφσ ομοιόπτωτουσ
προςδιοριςμοφσ(παράκεςθ/ επεξιγθςθ) και να αναφζρετε ποια λζξθ
προςδιορίηουν:
 Η κυρία Ειρινθ, θ φαρμακοποιόσ τθσ γειτονιάσ μασ, προςφζρει εκελοντικι
βοικεια ςε ανκρϊπουσ που το ζχουν ανάγκθ.
 Σιμερα μασ μίλθςε για τον καλλιτζχνθ των γλυπτϊν του Παρκενϊνα, το
Φειδία.
4. β. Στθν παρακάτω πρόταςθ να αναφζρετε αν θ γενικι είναι υποκειμενικι ι
αντικειμενικι και γιατί:
 Η χαρά τθσ μθτζρασ μου ιταν απερίγραπτθ.
(μονάδεσ 1,5)
5.α.Nα ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με τα επίκετα ι τα ριματα που
παράγονται από τισ λζξεισ μζςα ςτισ παρενκζςεισ:
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 H Έλενα……………………….(όνειρα) να γίνει θκοποιόσ.
 Έχει ηεςτό και…………………..(αςτράφτω) χαμόγελο.
 Περπατάει πάντα……………..(καμαρϊνω).
 Μθν…………………………….(ζξοδο) άςκοπα τα χριματα ςου.
5.β. Να διακρίνετε ςτισ παρακάτω προτάςεισ τουσ τφπουσ του οριςτικοφ άρκρου
από τουσ αδφνατουσ τφπουσ τθσ προςωπικισ αντωνυμίασ γ’προςϊπου:
 Toυ ςιδζρωςε τα ροφχα του.
 Με τον πατζρα πθγαίναμε εκδρομι κάκε Κυριακι.
(μονάδεσ 2)
6.Στισ παρακάτω προτάςεισ να αναγνωρίςετε τθ διάκεςθ και τθ φωνι των ρθμάτων:
 Στθν τθλεόραςθ προβάλλονται ενδιαφζροντα τθλεοπτικά προγράμματα.
 Η αδερφι μου ντφνεται αυτι τθ ςτιγμι.
(Μονάδα 1)
Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Σε ζνα κείμενο τεςςάρων παραγράφων να περιγράψετε ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ
τθν πόλθ ςτθν οποία μζνετε και να τθν ςυγκρίνετε με τθν πόλθ του Γρθγόρθ (ςτο
παραπάνω κείμενο), δθλαδι τθν Ακινα.
(μονάδεσ 10)

Καλή επιτυχία!!!
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