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                                                    Β΄ ΟΜΑΓΑ 

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ: «Οι Κσριακές ζηη θάλαζζα» 

Με ηνλ παηέξα πεγαίλακε ζηε ζάιαζζα ζρεδόλ θάζε Κπξηαθή. Δίρε έλα 

πακπάιαην απηνθίλεην πνπ ‘κνηαδε κε νβίδα θαη πνπ ην ιέγακε «Καξατζθάθε». Έηζη 

ην ‘ρε βαθηίζεη έλα κνξηόπαηδν θαζώο πεξλνύζακε από έλαλ θεληξηθό δξόκν ηεο 

Αζήλαο, θαη κεηο ραξήθακε, γηαηί ην απηνθίλεην ηνπ παηέξα δελ ήηαλ θνηλό απηνθίλεην 

θαη ηνπ άμηδε έλα όλνκα. Τν ρξώκα ηνπ ήηαλ θαθέ ή γθξίδν ή ίζσο θαη ραθί, από κέζα 

ήηαλ ζηξσκέλν κε βπζζηλί πεηζί αιεζηλό, κηα πνιπηέιεηα πνπ εξρόηαλ ζε αληίζεζε 

κε ην ζύλνιν˙ ήηαλ ςειό, εληειώο αλνηρηό θαη δίρσο θνπθνύια, κε ηε κεραλή ηνπ 

θνκκέλε κπξνζηά θαηαθόξπθα ζα θάηζα κνύξγηθνπ ζθύινπ˙ πίζσ θαηέιεγε ζε κύηε 

πνπ ζύκηδε νπξά ηζαιαπεηεηλνύ˙ θη εθεί ζηε κύηε ππήξρε έλα μύιηλν ληνπιαπάθη 

όπνπ πεηνύζακε ηα θνζηνύκηα ηνπ κπάληνπ, ηα ςαξηθά, θη ό,ηη άιιν, αλάθαηα. 

Κνληνινγίο ήηαλ έλα απηνθίλεην κε δηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη εκθάληζε πξνθιεηηθή. 

Μαδί καο έξρνληαλ πνιιέο θνξέο ηα μαδέξθηα καο, ν Αληξίθνο θαη ε Έιιε. Ο 

Αληξίθνο ήηαλ κηθξόο, κα ε Έιιε είρε ηελ ειηθία ηεο Ιλθάληαο. Ήηαλ έλα θνξίηζη 

κειαρξηλό, κηθξνθακσκέλν, κε άζρεκε κύηε, κε ηα πην γιπθά κάηηα πνπ γίλνπληαη. 

Γιπθνκίιεην θαη θιύαξν. Τα ηδαληθά ηεο ήηαλ σξαία θαη θνληηλά, όκσο, αλεμήγεηα, 

δελ κπνξνύζε λα ηα θηάζεη. Μηα θνξά, όηαλ ήηαλ κηθξή, πήγε ηαμίδη ζην Παξίζη. Γελ 

ην πνζνύζε απηό ην ηαμίδη, κα βξέζεθε εθεί, ηελ είραλ πάξεη καδί ηνπο νη γνλείο ηεο. 

Σην Παξίζη όκσο, ζε κηα θσηεηλή βηηξίλα, είδε κηα θνύθια θαηάμαλζε κε γαιάδην 

θόξεκα. Απηή ηελ θνύθια ηε ζέιεζε, δελ έθιεηζε κάηη γηα ράξε ηεο λύρηεο νιάθεξεο, 

κα δελ κπόξεζε λα ηελ απνρηήζεη. Καη δελ ήηαλ θη αθξηβή. 

Τελ αγαπνύζα πνιύ ηελ Έιιε. Μπνξνύζακε λα θνπβεληηάδνπκε καδί γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ρσξίο λα ηηο αζρεκαίλνπκε, θαη ηνύην είρε κηαλ 

αμία. Γηα ζπνπδαία βέβαηα δε ιέγακε, κα ήηαλ ζα λα η’ αθήλακε μεπίηεδεο άγγηρηα, 

παξζέλα, ζε θάπνηα γσληά, έηζη πνπ ε θαζεκηά καο λα ηα ‘ρεη γηα θείλελ θαη λα κπνξεί 

λα ηα ζθέθηεηαη κέζα ζηε κνλαμηά, δίρσο ηύςε πσο ηα πξόδσζε. 

 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. α) Πνηα ζπγγεληθά ηεο πξόζσπα αλαθέξεη ε εξσίδα ζην παξαπάλσ θείκελν; 

        Με πνην απ΄ απηά ζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν θαη γηαηί; 

    β) Γξάςηε πιαγηόηηηινπο ζηηο 3 παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ.  

                                                                                                                    (μονάδες 5) 

 



 

 

 

 

2. α) Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα βξείηε ηηο εγθιίζεηο  

        ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ξεκάησλ: 

 

 Κάζε άλζξσπνο αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε όηαλ επαηλείηαη. 

 Θα έθαλα νηηδήπνηε, γηα λα γίλεη ν παηέξαο κνπ θαιά. 

 Γηαιπζείηε ήζπρα ρσξίο θαζαξία. 

 Φζεο ήιζαλ νη γνλείο ζην ζρνιείν καο γηα λα πάξνπλ ηνπο ειέγρνπο καο. 

 Αο έξζεη θαη ε Διέλε καδί καο. 

 

      

     β) Να βξείηε ηνπο ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ θαη λα επηζεκάλεηε ηε ρξνληθή βαζκίδα  

         θαη ην πνηόλ ηνπο:   

 

ΡΗΜΑ ΥΡΟΝΟ ΥΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΓΑ ΠΟΙΟΝ 

είρε βαθηίζεη    

πεξλνύζακε    

ζθέθηεηαη    

 

                                                                                                                 (μονάδες 2,5) 

 

3. α) Να ζρεκαηίζεηε ζύλζεηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη λα ηα ραξαθηεξίζεηε σο  

        πξνο ην είδνο ηνπο: 

 

Α’ / Β’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ ΤΝΘΔΣΗ ΛΔΞΗ ΔΙΓΟ 

δξόκνο   

ςειόο   

μύιν   

 

         

    β) Να ρσξίζεηε ηα ζπλζεηηθά ησλ παξαθάησ ιέμεσλ θαη λα ζρεκαηίζεηε λέεο  

        ζύλζεηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηώληαο ην έλα ζπλζεηηθό απηώλ ησλ ιέμεσλ θαη   

        αιιάδνληαο ην άιιν ζπλζεηηθό: 

      

ΤΝΘΔΣΗ ΛΔΞΗ Α’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ Β’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ ΝΔΑ ΤΝΘΔΣΗ 

θαηαθόξπθα    

απηνθίλεην    

κηθξνθακσκέλν    

 

                                                                                                                 (μονάδες 2,5) 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

«Η κεηέξα κνπ εξγάδεηαη». «Η κεηέξα κνπ δελ εξγάδεηαη». Δπηιέγνληαο όπνηα από 

ηηο δύν θξάζεηο ζέιεηε, γξάςηε έλα θείκελν 3 παξαγξάθσλ κε ηε κνξθή 

εκεξνινγίνπ, όπνπ ζα παξνπζηάδεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα 



 

 

αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο όηη ε κεηέξα ζαο εξγάδεηαη ή 

όρη.                                                                                                            

                                                                                                               (μονάδες 10) 

           


