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Της «Ντάμας ο καφενές» 

 

Της «Ντάμας» ο καφενές δεν έκλεινε ποτέ! Μέρα και νύχτα. Κυριακές και 

καθημερινές και σχόλες ήταν πάντα ανοιχτός. Μια τετράγωνη, ισόγεια 
οικοδομή, με πρασινισμένα κεραμίδια, όρθωνε την ύπαρξή της στο μέρος αυτό. 
Ανοιχτή απ’ όλες τις μεριές. Καθένας έμπαινε μέσα απ’ όπου του κάπνιζε. 

Στης «Ντάμας» τον καφενέ ποτέ δεν έλειπαν τα τραγούδια και οι χοροί, με 

συνοδεία πάντα το παίξιμο μιας λατέρνας. 

Η πελατεία του καφενέ, τον καιρόν εκείνον, ήταν εργάτες του λιμανιού. Η 

βάρδια, που φόρτωνε στα βαπόρια ολόνυχτα τα βαρέλια του λαδιού, 
ανακατευόταν με την επόμενη βάρδια. Η δουλειά ήταν βαριά. Τις περισσότερες 
φορές γινόταν νύχτα. Πότε με βροχή και πότε με ξαστεριά. Καταβασανίζονταν 
οι άνθρωποι στη δουλειά. Όλα γίνονταν με τη δύναμη των χεριών τους. Ο 
ιδρώτας έσταζε απ’ το πρόσωπό τους. Η προσπάθειά τους απεικονιζόταν στο 

σφιγμένο στόμα τους και τη βαριά ανάσα τους. Έτσι ξεθεωμένοι, όταν τελείωνε 
η βάρδια τους, ό,τι ώρα κι αν ήταν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τραβούσαν για της 
«Ντάμας» τον καφενέ. 

Κάποιος, τότε, μέσα στη νύχτα, ή ό,τι ώρα ήταν, έπαιρνε τη χειρολαβή κι 

άρχιζε να τη στριφογυρίζει πάνω στη λατέρνα. Πάντα βρισκόταν ένας άλλος 

που έπιανε το ντέφι με τα κουδουνάκια ανάμεσα. Έτσι άρχιζαν, με το παίξιμο της 
λατέρνας, τον χορό μέχρι που ξημέρωνε ολότελα. 

Ο δρόμος μου για το σχολείο περνούσε μπροστά απ’ της «Ντάμας» τον 

καφενέ. Από μέσα από κει κάθε πρωί ξεχυνόταν ένας χείμαρρος από μουσική 
λατέρνας και τραγουδιών, ανακατωμένος με χτυπήματα χορευτών πάνω στο 

ξύλινο πάτωμα και κρότους ντεφιών με κουδουνίσματα από γερά χέρια. Εμείς, 
τα μαθητούδια, στεκόμαστε και βλέπαμε αυτούς τους εργάτες του λιμανιού να 
χορεύουν λαϊκούς χορούς. Άλλοι εργάτες τραγουδούσαν, παίζοντας τα ντέφια 
με τα κουδούνια. 

Ένας ανάκατος μουσικός θόρυβος έβγαινε απ’ τις ορθάνοιχτες πόρτες. Είχε 

κάτι το θλιβερό, που ταίριαζε στην εποχή εκείνη της προσφυγιάς. Ναι, ήταν τότες 

η καταστροφή του 1922. Η Μυτιλήνη είχε γιομίσει κακομοιριασμένους 
πρόσφυγες. 

Το μικρό μας μυαλό ρωτούσε τότε, γιατί αυτοί οι εργάτες να το ρίχνουν στο 

γλέντι, μέσα σ’ αυτό το ορθάνοιχτο καφενείο. Ήταν άντρες σαραντάρηδες και  
πενηντάρηδες. Ήταν μια εποχή γιομάτη θλίψη και πόνο. Κανείς δεν ήξερε τι θα 

γινόταν με την αύριο. Όμως, μέσα στης «Ντάμας» τον καφενέ, την κάθε σκέψη 
τη σκέπαζαν τα ντέφια που χτύπαγαν τα χέρια αυτών των εργατών. 
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Αυτό όμως που θυμάμαι τώρα είναι τα μάτια αυτών των σαραντάρηδων και 

πενηντάρηδων. Ξαφνικά, αφήνοντας τον χορό και το κουδούνισμα των 

ντεφιών, μερικοί απ’ αυτούς έβγαιναν στην πόρτα. Στηριγμένοι στα δάχτυλα των 

γυμνών ποδιών τους, κοίταζαν με τα γαλάζια και μαύρα μάτια τους τον ουρανό. 

Στέκονταν σιωπηλοί. Έμεναν ώρα πολλή κοιτάζοντας τον ουρανό. Σαν να 

περίμεναν κάτι απ’ αυτόν. Το βλέπαμε μέσα στο φως των ματιών τους. Ήταν 

τότε η καταστροφή της Σμύρνης. Έβλεπαν τον ουρανό σιωπηλοί και ύστερα 

γύριζαν στον χορό τους. Σαν τι να σκέφτονταν άραγε; 

Θανάσης Παρασκευαΐδης, Της “Ντάμας” ο καφενές (διασκευή) 

 

Ασκήσεις – Ερωτήσεις Κατανόησης 

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

α)  Έβλεπαν τον ουρανό σιωπηλοί και ύστερα γύριζαν στον χορό τους. Σαν  

τι   να σκέφτονταν άραγε; 

Να γράψετε τις δικές σας σκέψεις σε αυτό το ερώτημα. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

β) Πώς φαινόταν στο πρόσωπο των εργατών το ότι η δουλειά που έκαναν 

ήταν βαριά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

γ) Γιατί οι εργάτες το έριχναν στο γλέντι; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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2. Με βάση το κείμενο να σημειώσετε Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες 

περιόδους λόγου. 

  

Στις αργίες ο καφενές ήταν κλειστός.  

Στον καφενέ συχνά χόρευαν  και τραγουδούσαν.  

Οι μαθητές, όταν  πήγαιναν σχολείο, άλλαζαν δρόμο για να 

περάσουν μπροστά από τον καφενέ. 

 

Της ¨Ντάμας¨ ο καφενές βρισκόταν στη Λέσβο.  

Οι περισσότεροι θαμώνες ήταν κάτω από 40 ετών.  

 

Ασκήσεις Γραμματικής – Συντακτικού – Λεξιλογίου 

 

1. Να βρείτε τους τοπικούς προσδιορισμούς στο παρακάτω απόσπασμα του 

κειμένου. 

    Ο δρόμος μου για το σχολείο περνούσε μπροστά απ’ της «Ντάμας» τον 

καφενέ. Από μέσα από κει κάθε πρωί ξεχυνόταν ένας χείμαρρος από μουσική 

λατέρνας και τραγουδιών, ανακατωμένος με χτυπήματα χορευτών πάνω στο 

ξύλινο πάτωμα και κρότους ντεφιών με κουδουνίσματα από γερά χέρια. 

 

2. Να υπογραμμίσετε τα επιρρήματα της 4ης παραγράφου. 

Κάποιος, τότε, μέσα στη νύχτα, ή ό,τι ώρα ήταν, έπαιρνε τη χειρολαβή κι 

άρχιζε να τη στριφογυρίζει πάνω στη λατέρνα. Πάντα βρισκόταν ένας άλλος 

που έπιανε το ντέφι με τα κουδουνάκια ανάμεσα. Έτσι άρχιζαν, με το παίξιμο της 

λατέρνας, τον χορό μέχρι που ξημέρωνε ολότελα. 
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3. Να βάλετε στις παρενθέσεις Κ για κάθε κυριολεξία και Μ για κάθε μεταφορά. 

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας απαραίτητα την υπογραμμισμένη λέξη, να 

γράψετε για κάθε κυριολεξία μια μεταφορά και το αντίστροφο.  

 

α) (____)  Η δουλειά ήταν βαριά. 

 _______________________________________________________________________ 

β) (____)  Το ρίχνουν στο γλέντι. 

 _______________________________________________________________________ 

γ) (____)  Κάθε σκέψη τη σκέπαζαν τα ντέφια. 

 _______________________________________________________________________ 

δ) (____)  Η πόρτα του καφενέ ήταν πάντα ανοιχτή. 

 _______________________________________________________________________ 

ε) (____)  Έπιανε τη χειρολαβή. 

 _______________________________________________________________________ 

 

4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις χρησιμοποιώντας αιτιολογικές 

προτάσεις. 

 

 α. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ___________________________________ 

   

________________________________________________________________________ 

 

 β. Το έριχναν στον χορό και το τραγούδι,________________________________ 

       

________________________________________________________________________ 

 

 γ. Αυτοί οι άνθρωποι μου άρεσαν, _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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5.Να γράψετε τα μονολεκτικά παραθετικά των επιθέτων. 

Θετικός  Συγκριτικός  Απόλυτος 

Υπερθετικός 

 

επιεικής 

    

 

απλός 

    

 

ισχυρός 

    

 

βαθύς 

    

 

στις 

    

 

 

6.Στις παρακάτω περιόδους να κυκλώσετε τα επίθετα και να υπογραμμίσετε 

τα επιρρήματα. 

 

• Τον χειμώνα δεν πίνουμε πολύ νερό, αλλά τρώμε πολύ. 

• Το τραπέζι με τα κοντά πόδια είναι κοντά στο παράθυρο. 

• Μου αρέσει πολύ το παγωτό, αλλά δε βάζω πολύ σιρόπι.  
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7. Στο παρακάτω κείμενο να υπογραμμίσετε τρεις αποτελεσματικές, τρεις  

υποθετικές και τρεις αιτιολογικές προτάσεις. 

Η σημασία του νερού είναι τόσο μεγάλη για την επιβίωση του ανθρώπου, 

ώστε οι συρράξεις για την κυριαρχία επί των υδάτινων πόρων θα 

αποτελέσουν τη μελλοντική καθημερινότητα κάποιων λαών. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί ο πληθυσμός του πλανήτη αυξάνεται ραγδαία και η Γη δεν είναι σε θέση 

να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του ανθρώπου σε νερό, οι οποίες θα αυξηθούν 

κατά 40%  μέσα στην επόμενη εικοσαετία. 

Είμαστε όμως τόσο απερίσκεπτοι, ώστε δεν προσέχουμε τα αγαθά που 

μας έδωσε η φύση, όπως το νερό. Αν όμως έπαυε κάποτε να υπάρχει αυτό 

το θείο δώρο, θα χανόταν και η ανθρώπινη ζωή. Τις περισσότερες φορές 

αδιαφορούμε, γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. 

Συνειδητοποιούμε την αξία τους, μόνο εάν τα χάσουμε. 

Επομένως, χρειάζεται προσοχή στον τρόπο διαχείρισης του νερού, ώστε 

να μην πούμε για τα καλά το νερό νεράκι. Αν όλοι πάρουμε μέτρα για την 

εξοικονόμησή του, τότε θα μειώσουμε τις πιθανότητες λειψυδρίας. Πρέπει να 

το προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, γιατί είναι για όλους πηγή ζωής. 

 

8. Να γράψετε ποιο πιστεύετε ότι είναι το νόημα των μεταφορικών φράσεων 

που ακολουθούν. 

Θα πούμε το νερό νεράκι. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Πρέπει να  προσέχουμε το νερό σαν κόρη οφθαλμού. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9. Να μεταφέρετε τις παρακάτω περιόδους στη συνοπτική υποτακτική και 

συνοπτική  προστακτική (β΄ πληθυντικό). 

 

Προσπαθώ και βελτιώνομαι. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Στέκεστε στην αποβάθρα και χαιρετάτε τους ταξιδιώτες. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

    Επιλέγω τους φίλους μου προσεκτικά. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Από τις περιόδους λόγου Χ, Ψ, Ω να επιλέξετε αυτή που πιστεύετε ότι 

ταιριάζει ως θεματική πρόταση στην παράγραφο που ακολουθεί.  

 Όταν άρχισε η πολιορκία του Μεσολογγίου, οι υπερασπιστές της ηρωικής 

πόλης είχαν αρκετά τρόφιμα και αρκετό νερό, καθώς υπήρχε ένα καλό 

υδραγωγείο στην πόλη. Ακόμη, είχαν κανόνια, ντουφέκια και πολλά 

πολεμοφόδια. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι είχαν ικανούς αρχηγούς 

που κινούνταν αθόρυβα και μπορούσαν να ενεργούν ανιχνεύσεις. 

 

Χ. Για τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου δεν φαινόταν να υπάρχουν 

αρκετές ελπίδες σωτηρίας. 

Ψ. Οι άνδρες που έπεσαν στο Μεσολόγγι δεν πέθαναν άδικα. 

Ω. Οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία τις εχθρικές δυνάμεις. 
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11. Να αντιστοιχίσετε όσα ταιριάζουν, ώστε να σχηματιστούν νοηματικά 

σωστές φράσεις.  

 
α.  διατηρώ  πρόβατα 

β.  φυλάω  λέξη 

   
γ.  ακολουθώ  αρχηγός 

δ.  συνοδεύω  τρόφιμα 

   
ε.  εξαιρώ  στάση 

στ. εξαίρω  οδηγία 

 

12. Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη ομώνυμη (ομόηχη) λέξη. 
 

           ευφορία – εφορία 

Θεέ μου, δώσε μας ειρήνη, υγεία και ______________ καρπών. 

Πλήρωσα τα κυκλοφοριακά τέλη στην ______________. 

 

           σήκω – σύκο  

Μου αρέσει αρκετά ______________ ως φρούτο. 

______________ να καθίσει ο παππούς. 

 

           φύλλο – φύλο 

Ινδοευρωπαϊκά ______________ κατέκλυσαν την Ευρώπη. 

Το φθινόπωρο πέφτουν ______________ των φυλλοβόλων δέντρων. 
 

 

13. Από τις λέξεις  που ακολουθούν να δημιουργήσετε παράγωγα ρήματα. 

 
φαρδύς ____________ πρόεδρος ____________ 

δάνειο ____________ γλυκός ____________ 

κλήρος ____________ κομμάτι ____________ 

χορός ____________ εξερευνητής ____________ 
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Γκασμέντ 

Πριν σκάσει ο ήλιος από την κορυφογραμμή των Γερανείων, ο Γκασμέντ, 

ο κηπουρός, ξεκινούσε για το μεροκάματο. Με το που έβγαινε έξω, έπιανε την 

αγαπημένη του φλογέρα και άρχιζε να παίζει την ίδια πάντα μελωδία. Κατέβαινε 

τη ράχη του βουνού με το τσαπί και την τσουγκράνα στηριγμένα στον ώμο του. 

Μ’ όλη τη φτώχεια του, το χαμόγελο ήταν μόνιμα εγκατεστημένο στο πρόσωπό 

του, λες κι ήταν ζωγραφιστό με μολύβι. Αν τον έβλεπες, θα έλεγες πως είναι ένας 

ανέμελος άνθρωπος. Κι όμως, βαθιά μέσα του, κουβαλούσε βουβά ένα βουνό 

από βάσανα. Μονάχα κάποιες γλυκιές μοναχικές βραδιές το μυαλό του 

πισωγύριζε στα παλιά. 

Τη στέρηση τη γνώρισε  από τη στιγμή  που άνοιξε τα μάτια του. Στο χωριό 

του, η φτώχεια, η ανεργία και η μιζέρια ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες αντοχές. 

Μέχρι που περπάτησε, το μόνο φαγητό που μπορούσε να χορτάσει ήταν το 

γάλα της μάνας του. Καθώς μεγάλωνε, άρχισε να καταλαβαίνει ότι τα όνειρα 

είναι το λυτρωτικό φαϊ των φτωχών και των απελπισμένων. Γι’ αυτό άρχιζε να 

ονειρεύεται συχνά. 

Το βράδυ έβλεπε τ’ αστέρια και φανταζότανε πως έβγαζε φτερά και πέταγε 

λεύτερος ίσαμε κει πάνω. Τις μέρες που φυσούσε ευχότανε να σηκωθεί και για 

κείνον ούριος άνεμος και να τον οδηγήσει σ’ έναν τόπο πιο σπλαχνικό για τους 

ανθρώπους, όπου θα ρίζωνε και θα πρόκοβε. Τέτοια όνειρα έκανε ο Γκασμέντ, 

κι ας αγαπούσε την πατρίδα του σαν το ίδιο του το σπιτικό. Όμως φαίνεται πως 

ο τόπος τους είχε σταματήσει να τούς αγαπά. Για τούτο, ως μόνη σωτηρία, 

έβλεπε τη φυγή. Δεν ήταν σύμπτωση που το ίδιο ακριβώς ονειρευόταν όλο το 

χωριό, όλοι οι Αλβανοί κοιμόνταν και ξυπνούσαν ψάχνοντας ευκαιρία να 

φύγουν κρυφά, μιας και τα σύνορα ήταν κλειστά. 

Πολλές φορές  του χρόνου τα γυρίσματα φέρνουν τα πάνω κάτω κι εκείνα 

που μέχρι χτες έμοιαζαν άπιαστα όνειρα, παίρνουνε σάρκα και οστά. Έτσι, 

άνοιξαν τα σύνορα και οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες πήραν το δρόμο της 

επιστροφής για την πατρίδα. Τότε ο αλβανικός κόσμος βρήκε την ευκαιρία που 

ζητούσε από χρόνια. Οι περισσότεροι δήλωναν Βορειοηπειρώτες και, με πλαστά 

χαρτιά, έφταναν στην Ελλάδα όπου αγωνίζονταν να προκόψουν. Κάποιοι άλλοι 

περνούσαν λαθραία και ζούσαν στην παρανομία παλεύοντας κι αυτοί για μια 

θέση στον ήλιο. 

Πάνω στην αναμπουμπούλα, εμφανίστηκαν οι ευκαιριακοί αεριτζήδες 

αετονύχηδες. Τους έταξαν ότι τάχα έχουν τρόπους να τους περάσουν από τα 

σύνορα και να τους βρουν δουλειά στον νέο τους τόπο. Εκείνοι μέσα στην 

απελπισία τους, τούς είδαν σαν σωτήρες, κι ας ζητούσαν ένα κάρο χρήματα για 

τούτη την «εξυπηρέτηση».  



 

12 
 

 

Κάποτε οι δουλέμποροι άρπαζαν μέσα από τη ζούγκλα τα ανυποψίαστα 

θύματά τους και τα κουβαλούσαν αλυσοδεμένα στα σκλαβοπάζαρα, εκεί όπου 

η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξανεμίζονταν σπρωγμένη από τη λαίλαπα της 

αγριότητας και της κερδοσκοπίας. Οι σύγχρονοι έμποροι ονομάστηκαν 

«μεσάζοντες». Δεν άρπαζαν, όπως παλιά, με τη βία τα θύματά τους, αφού η 

εξαθλίωση τα έκανε να τους βλέπουν σαν σωτήρες. Τούτοι οι σύγχρονοι 

σκλάβοι ήταν πρόθυμοι να τους πληρώσουν κι από πάνω για το πικρό φευγιό 

τους και την εγκατάστασή τους σ’ έναν τόπο όπου θα ζούσαν παράνομα, θα 

δούλευαν όσο δυο εργάτες και θα αμείβονταν όσο ένας μαθητευόμενος!  

Κατερίνα Μουρίκη,  Γκασμέντ, ο φυγάς με τη φλογέρα (διασκευή) 

 

 

Ασκήσεις – Ερωτήσεις Κατανόησης 

 

1. Με βάση το κείμενο, να απαντήσετε προφορικά στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 

Ποια είναι η χώρα καταγωγής του Γκασμέντ και ποιο είναι το επάγγελμά του; 

Πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια; 

Με ποιο τρόπο έφταναν οι Αλβανοί στην Ελλάδα, όταν άνοιξαν τα σύνορα; 

Ποιοι ήταν οι μεσάζοντες; 

 

2. Να χαρακτηρίσετε με δύο επίθετα  τον Γκασμέντ και να αιτιολογήσετε την 

άποψή σας. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Ποια ήταν η αγαπημένη του συνήθεια; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Πώς καταλαβαίνετε την παρακάνω περίοδο λόγου;  

Καθώς μεγάλωνε, άρχισε να καταλαβαίνει ότι τα όνειρα είναι το λυτρωτικό 

  φαϊ των φτωχών και των απελπισμένων. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Στην 5η παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας  αναφέρεται σ’  ένα 

κοινωνικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις εποχές. Να συζητήσετε 

στην τάξη παραδείγματα  από τη σημερινή εποχή. 

 

Πάνω στην αναμπουμπούλα, εμφανίστηκαν οι ευκαιριακοί αεριτζήδες 

αετονύχηδες. Τους έταξαν ότι τάχα έχουν τρόπους να τους περάσουν από τα 

σύνορα και να τους βρουν δουλειά στον νέο τους τόπο. Εκείνοι μέσα στην 

απελπισία τους, τούς είδαν σαν σωτήρες, κι ας ζητούσαν ένα κάρο χρήματα για 

τούτη την «εξυπηρέτηση». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

κοινωνικό φαινόμενο 

 

 

σύγχρονα παραδείγματα  
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6. Ένα απόγευμα που φύσαγε ο Γκασμέντ κάθισε στο κρεβάτι του κι έγραψε 

στο ημερολόγιό του τις σκέψεις και τα όνειρά του για το μέλλον. Να 

συνεχίσετε τις σκέψεις του σε μία ολοκληρωμένη παράγραφο. 

Ημερομηνία  __________ 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

 

Σήμερα φυσάει δυνατά και είναι αδύνατο να πάω στη δουλειά. 

Έτσι, έμεινα σπίτι. Σκέφτομαι τα όνειρά μου για το μέλλον, όλα όσα θα 

ήθελα να πραγματοποιήσω.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Να βρείτε στο κείμενο δύο μεταφορές και δύο παρομοιώσεις και να τις 

γράψετε παρακάτω. 

Μεταφορές__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Παρομοιώσεις_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Να βρείτε και να  υπογραμμίσετε στο κείμενο μια εικόνα που σας αρέσει. 

Αν θέλετε, μπορείτε να τη ζωγραφίσετε. 
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Ασκήσεις Γραμματικής – Συντακτικού – Λεξιλογίου 

 

1. Να βρείτε στη 2η παράγραφο του κειμένου λέξεις – φράσεις που 

δηλώνουν  χρόνο και να τις γράψετε παρακάτω. 

 

Τη στέρηση τη γνώρισε  από τη στιγμή  που άνοιξε τα μάτια του. Εκεί, στο 

χωριό του, η φτώχεια, η ανεργία και η μιζέρια ξεπερνούσαν τις 

ανθρώπινες αντοχές. Μέχρι που περπάτησε, το μόνο φαγητό που 

μπορούσε να χορτάσει ήταν το γάλα της μάνας του. Καθώς μεγάλωνε, 

άρχισε να καταλαβαίνει ότι τα όνειρα είναι το λυτρωτικό φαϊ των φτωχών 

και των απελπισμένων. Γι’ αυτό άρχιζε να ονειρεύεται συχνά. 

 

Φράση με πρόθεση 

_____________________________________________________________________ 

Χρονική πρόταση 

_____________________________________________________________________ 

Χρονικό επίρρημα 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Στην ίδια παράγραφο να βρείτε  λέξεις – φράσεις που δηλώνουν τόπο 

και να τις γράψετε παρακάτω. 

 

Τοπικό επίρρημα 

______________________________________________________________________ 

 

Φράση με πρόθεση 

______________________________________________________________________ 
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3.  Να συμπληρώσετε, σύμφωνα με το κείμενο,  τις παρακάτω περιόδους 

λόγου με την εξαρτημένη πρόταση που ζητείται στην παρένθεση. 

 

(υποθετική) 

Θα έλεγες πως είναι ένας ανέμελος άνθρωπος, _______________________  

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

 

(αιτιολογική)         

Όλοι οι Αλβανοί ήθελαν να φύγουν από τον τόπο τους, _______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(χρονική) 

_____________________________________________________________________

________________________________________, αγωνίζονταν να προκόψουν.  

 

(αποτελεσματική) 

Οι γονείς του Γκασμέντ έκαναν φοβερές οικονομίες, ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις -ε ή -αι στα ρήματα των παρακάτω 

προτάσεων. 

• Μαζεύετ__  τα πράγματά σας, καθαρίζετ__ τα θρανία σας και 

βγαίνετ__  διάλειμμα. 

• Το υγρό που χύθηκε στο πάτωμα δεν μαζεύετ__  και δεν καθαρίζετ__  

εύκολα. 

• Εσείς αμείβετ__  το προσωπικό σας για τις υπηρεσίες που σας 

προσφέρει; 

• Ο ξάδερφός μου εργάζετ__  δέκα ώρες την ημέρα και δεν αμείβετ__  

καλά. 

• Το εισόδημά σου δηλώνετ__  στην εφορία κάθε χρόνο. 

• Δηλώνετ__  το όνομά σας στην υποδοχή και παίρνετ___  το κλειδί 

του δωματίου σας.  
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5. Να διαλέξετε για κάθε λέξη τη συνώνυμή της από το πλαίσιο και να τη 

γράψετε. 

 

 

 

 

απληστία __________________________________ 

ελεημοσύνη ________________________________ 

αλλοδαπός ________________________________ 

ξεριζωμός _________________________________ 

αυτόχθων _________________________________ 

ζωή  ______________________________________ 

σταθερός _________________________________ 

αδιαφορία ________________________________ 

 

 

  

ξένος, ντόπιος, βίος,  περιφρόνηση, πλεονεξία, μόνιμος, ευσπλαχνία, 

εκπατρισμός 
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6. Να γράψετε  το είδος της σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων. 

 

• Αν ακούσεις το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα.     

_________________________ 

• Πάρε το μπουφάν σου, γιατί έχει κρύο.               

_________________________ 

• Κάθισε μαζί μου και εξήγησέ μου τα όλα.           

_________________________ 

• Θα σε περιμένω, αλλά μην αργήσεις.                 

_________________________ 

• Άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, κοίταξα γύρω, πήρα ένα βιβλίο και 

κάθισα να διαβάσω. ___________________________  

• Δεν είμαι τόσο κουρασμένη, ώστε να μην πάω για 

μπάνιο.__________________________   

• Ούτε θέλω ούτε μπορώ να αναλάβω μια τέτοια υποχρέωση. 

_____________________________  
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7. Να συμπληρώσετε ό,τι λείπει: 

Φημίζετ__   για  τα  νόστιμα  φαγητά του. 

Τον  θεωρείτ__   εύκολο  αντίπαλο; 

Ακούγετ__  πως  προσλάβατ__   τον καλύτερο προπονητή. 

Κάποια  πράγματα  λέγοντ__,  αλλά δεν  γράφοντ__. 

Υπογραμμίστ__   τα  ρήματα. 

Απαγορεύετ__   να   τρέχετ__  στον διάδρομο. 

Ο αγώνας  τελείωσ__. 

Άνοιξ___   την  πόρτα απότομα. 

Μην  δέχεσ__  άκριτα  ό,τι γράφουν στο διαδίκτυο.  

Με συνάντησ__  τυχαία  στο  θέατρο. 

Να δέχεσ__  και την αντίθετη  άποψη. 

Ακολούθησ__   τις οδηγίες  που του  δώσαμ__. 

Επιβάλλετ__  να έχουμε σωστή συμπεριφορά, αλλά μην μας επιβάλλετ__  

να κάνουμ__  κάτι που δεν μας αρέσει. 

Εύχομ__  να λάμψει σαν άστρο ο αγώνας μας για έναν καλύτερο κόσμο. 

 

8. Να υπογραμμίσετε το μονόπτωτο ρήμα και να κυκλώσετε το δίπτωτο στις 

παρακάτω περιόδους. 

• Να δώσεις το μολύβι και το τετράδιο. 

• Να μου δώσεις το μολύβι και το τετράδιο. 

• Ο Γιάννης μοιάζει του πατέρα του και της μητέρας του. 

• Έδωσε το ποδήλατό του στην αδερφή του. 

• Με τα παιχνίδια του Διονύση φόρτωσε το αυτοκίνητο. 

• Οδήγησε τον κλέφτη στον αστυνόμο. 

• Θα σας φέρω τα δώρα σας. 

• Φίλησέ μου τον Δημήτρη και την Ευρυδίκη.  
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9. Να συμπληρώσετε τα κενά διαλέγοντας την κατάλληλη συνώνυμη λέξη 

για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες. 

 

 

• Η προστασία ______________________του περιβάλλοντος είναι ευθύνη 

_________________________________________ όλων μας. 

 

• Υπήρξε διασπορά ________________________ ψευδών __________________ 

ειδήσεων για το ατύχημα με την πετρελαιοκηλίδα. 

 

• Ο υπουργός περιβάλλοντος είχε αλλεπάλληλες _______________________ 

συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς. 

 

• Τα παιδιά κολυμπούσαν ανέμελα __________________________στη θάλασσα. 

 

• Τα νεκρά ψάρια στη στεριά είναι ένδειξη ______________________________ 

μόλυνσης _____________________________ της θάλασσας. 

 

• Η έρευνα που θα γίνει για το θέμα πρέπει να είναι εξονυχιστική 

______________________________ . 

  

λεπτομερής, φροντίδα, ρύπανσης,  αναληθών, συνεχόμενες, σημάδι, 

υποχρέωση, ξέγνοιαστα, διάδοση 
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10. Να συμπληρώσετε τα κενά διαλέγοντας την κατάλληλη αντώνυμη λέξη 

για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες. 

 

 

 

 

• Η βροχή ήταν ευεργετική _______________________για τις καλλιέργειες. 

• Θα προηγηθούν   ___________________________οι ηλικιωμένοι στη σειρά. 

• Η απάντησή του στο ερώτημα ήταν επιφανειακή  __________________. 

• Η ζέστη σήμερα είναι υποφερτή __________________________________. 

• Βρήκα τον αρμόδιο  ________________________υπάλληλο για το θέμα 

της διακοπής ρεύματος. 

• Τέτοιες πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος 

συχνά ______________________ επιβραβεύονται  ____________________ . 

 

 

  

σπάνια, καταστροφική, ανυπόφορη,  ακολουθούν, καταδικάζονται, 

ουσιώδης, αναρμόδιο  
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