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Νεοελληνική Γλώσσα  Β΄ Γυμνασίου 
1ο κριτήριο αξιολόγησης (1η ενότητα) 

 

Α΄ Κείμενο: Η εξοχική Λευκάδα. 

ργά το απόγευμα, πλησιάζοντας το νοτιότερο άκρο της Λευκάδας, όλα 

λάμπουν στο φως. Σαν ένα ηλιοβασίλεμα στο Θερμαϊκό. Δεκάδες χρωματιστά 

γουιντσέρφινγκ, μεγάλα ιστιοφόρα και βάρκες στην οργιαστική βλάστηση των 

νερών. Οι ακτές είναι μέσα στο πράσινο. 

     Ένα χωριό ψαράδων, η Βασιλική, που έχει όμως περισσότερο αγροτικό 

χαρακτήρα. Στα δεξιά, λίγα παραθαλάσσια εστιατόρια και ξενοδοχεία. Αριστερά, 

η πλαζ, τα θαλάσσια σπορ, μοντέρνα καταστήματα παγωτών και φρούτων. Στο 

τέρμα του ανηφορικού δρόμου που διασχίζει το χωριό, δεκάδες ξενώνες με 

χαρακτηριστική αρχιτεκτονική μορφή μέσα στα σπάρτα,* σε εκτάσεις έρημες. 

Μια δισκοθήκη*μέσα στο λιβάδι, σ' έναν αχανή κήπο. Τα κάμπινγκ αρχίζουν 

μετά, δίπλα στη θάλασσα. Τα βράδια φυσάει πάντα ένας άνεμος θερμός, 

θαλασσινός. Όλα τα μέσα μεταφοράς επιστρατεύονται από κει προς όλα τα 

σημεία του νησιού. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Ποιος βιάζεται να φτάσει 

στην πόλη της Λευκάδας με 42 βαθμούς; 

     Μερικές μέρες στο Νυδρί συμπληρώνουν την κοσμοπολίτικη όψη μιας 

μεταμορφωμένης Λευκάδας. Διεθνές παραθεριστικό κέντρο, μια προσπάθεια που 

πολύ γρήγορα καρποφόρησε. Σε τρεις λωρίδες: η παραθαλάσσια με δεκάδες 

κέντρα φαγητού και αναψυχής. Η άσφαλτος με πολυτελή καταστήματα και 

λιχουδιές. Μετά τα μεσάνυχτα μεταβάλλεται σε Ταγγέρη.* Ορχήστρες, 

δισκοθήκες και καλλιτέχνες του τραγουδιού ακούγονται σε πολύ μεγάλο βάθος 

στην κωμόπολη. Η ίδια αυτή πόλη έχει πολυδαίδαλους δρόμους όπου επαύλεις 

συνορεύουν με φάρμες, κήπους με οπωροφόρα ή αγροικίες μοντέρνου ρυθμού. 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται αφειδώς.*Τα εκλεκτά πάντα φρούτα είναι 

ηπειρώτικα. Η τέχνη του νησιού, παραδοσιακή, όπως και οι άνθρωποι. 

Περιμένουν ασάλευτοι στα κατώφλια τους ξένους 

. ………………………………………………………………………………….. 

      Μα η γνήσια Λευκάδα αρχίζει μόλις αντιλαμβάνεσαι ότι μπήκες πια στο 

νόημα μιας οργανωμένης πόλης. Τα μικρομάγαζα, οι δρόμοι, οι βιοτεχνίες, ένας 

ολόκληρος κόσμος μιας άλλης ομορφιάς, θα 'λεγες πως αλλάζει πρόσωπο σε κάτι 

που θα μπορούσε να γινόταν και δε γίνεται. Αυτή η αίσθηση δίνεται σ' όλα τα 

νησιώτικα κέντρα. Σαν να μην ανησυχεί κανέναν απολύτως τίποτα. Κι όμως, 

όταν περιπλανιέσαι σε μια άδεια καλοκαιρινή Λευκάδα, πολύ γεωμετρικά 

ρυμοτομημένη* και μοντέρνα προς την ηπειρωτική γη, καταλαβαίνεις τη συνεχή 

μεταμόρφωση. Χρειάζομαι μια πολιτιστική σελίδα για να γράψω για την ίδια την 

πόλη και την καλοκαιρινή ερήμωση. Ή μάλλον μια πολιτιστική ταινία ημίωρη. 

Οι οδηγοί* λένε λίγα πράγματα. Τα υπόλοιπα μαντεύονται υποδορίως.* 

 

(Ν.-Α. Ασλάνογλου, Ταξιδεύοντας  στη δροσερή νύχτα, Ύψιλον ) 

    Α 
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* σπάρτα: θαμνώδη φυτά * δισκοθήκη: ντισκοτέκ * Ταγγέρη: πόλη και σημαντικό 

λιμάνι του Μαρόκου * αφειδώς: με αφθονία * ρυμοτομημένη: πόλη διαιρεμένη σε 

οδούς και τμήματα * οι οδηγοί: τουριστικοί οδηγοί * υποδορίως: κάτω από το δέρμα, 

εδώ μεταφορικά, κάτω από την επιφανειακή όψη των πραγμάτων 

 

Α.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

Ποιά είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Λευκάδας; Να γράψετε ένα 

διαφημιστικό φυλλάδιο στο οποίο θα παρουσιάζετε πέντε  λόγους για τους 

οποίους αξίζει να επισκεφθεί κανείς το νησί της Λευκάδας.   (μονάδες 2,5) 

                           

  

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου με 80-100 λέξεις.  (μονάδες  2,5) 

 

                                                                  

Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. 

«Η ίδια αυτή πόλη έχει πολυδαίδαλους δρόμους ….. στα κατώφλια τους ξένους.» 

Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων του τμήματος αυτού του κειμένου 

συμπληρώνοντας όσα τυχόν παραλείπονται. Σε ποια πτώση βρίσκονται και 

ποια μορφή έχουν (ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία ή κάτι άλλο) τα 

υποκείμενα που βρήκατε;       (μονάδες  2,5) 

 

Δ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.  

Στις παρακάτω λέξεις του κειμένου να εντοπίσετε τα αχώριστα μόρια – 

προθήματα, να τα διακρίνετε σε λόγια και λαϊκά και να σχηματίσετε με 

καθένα από αυτά μια άλλη λέξη. 

Λέξη   Η άλλη λέξη 

 Αχώριστο μόριο Λόγιο /Λαϊκό  

διασχίζει    

εκμηδενίζονται    

επιστρατεύονται    

ασάλευτοι    

περιπλανιέσαι    

(μονάδες  2,5) 

 

Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ. 

Να αναπτύξετε την κάθε θεματική πρόταση σε παράγραφο με τον τρόπο που 

καθορίζεται.  
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mailto:mail@etsouni.gr


 

Έρη Τσούνη           www.btsounis.gr                 erisotiria@gmail.com  Σελίδα 3 
 

1. Εγώ από μικρός προτιμούσα περισσότερο τα ταξίδια με πλοίο από ότι τα  

ταξίδια με αυτοκίνητο ( παράγραφος με την τεχνική της σύγκρισης –

αντίθεσης) .  

2. Τα ταξίδια με αεροπλάνο με συναρπάζουν ( παράγραφος με την τεχνική της 

αιτιολόγησης).                                   ( Μονάδες 5+5=10) 

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νυδρί

Λευκάδα
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Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο με ένα video για τη Λευκάδα 

http://vimeo.com/22233831 . 

Βασιλική

Πόρτο κατσίκι

Άγιος Νικήτας
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