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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Αφού διαβάσετε τα κείμενα που ακολουθούν, να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

 « […] Επιπλέον, η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο της πνευματικής και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και της επιστήμης. Στη λογοτεχνία, τη μουσική, τον κινηματογράφο, 

τις εικαστικές τέχνες υπάρχουν αξιόλογοι δημιουργοί, που με το έργο τους προάγουν τον ελληνικό 

πολιτισμό και προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας. Ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος, ο 

Χατζηδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Παπαθανασίου, ο Αγγελόπουλος και ο Γαβράς, ο Τσαρούχης, ο Φασιανός, 

ο Μόραλης είναι μερικές μόνο από τις προσωπικότητες που γέννησε η χώρα μας. Αντίστοιχα, Έλληνες 

επιστήμονες συμβάλλουν με το έργο τους στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και σκέψης, όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι το πιο αξιόλογο 

πράγμα που έχει να επιδείξει. 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα όμορφη και φιλόξενη. Οι φυσικές ομορφιές, με την ποικιλία και τις αντιθέσεις 

που τις διακρίνουν, προσελκύουν εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Αυτοί, όμως, δεν έρχονται να 

χαρούν μόνο τις όμορφες ελληνικές θάλασσες, τον λαμπερό ήλιο ή τις μυστηριώδεις ορεινές περιοχές, 

αλλά και την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία. Γιατί ο Έλληνας είναι ανοιχτόκαρδος, αυθόρμητος 

και συναισθηματικός και περιβάλλει με ζεστασιά και σεβασμό τον ξένο που επισκέπτεται τον τόπο του. 

Ελπίζουμε, λοιπόν, με όσα σας αναφέραμε να πήρατε μια γεύση της σύγχρονης Ελλάδας. Είμαστε, 

ωστόσο, σίγουροι πως, όταν μας επισκεφθείτε και γνωρίσετε από κοντά τον τόπο μας και τους ανθρώπους 

του, τότε θα νιώσετε τον ίδιο θαυμασμό και την αγάπη που νιώθετε και για την αρχαία Ελλάδα και τον 

πολιτισμό της.» 

Απόσπασμα Επιστολής Μαθητών της Γ΄ τάξης του 6ου Γυμνασίου Αθηνών (Διασκευή) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Λόγοι που καθιστούν τη Λάρνακα ιδανικό τουριστικό προορισμό 

1. Αποτελεί την πύλη εισόδου στην Κύπρο. Δεδομένου ότι η Λάρνακα διαθέτει το διεθνές αεροδρόμιο, 

λιμάνι και μαρίνα, αυτό παρέχει στον ταξιδιώτη ευκολία στην πρόσβαση και διακίνησή του, καθιστώντας 

τη Λάρνακα ιδανικό προορισμό για διακοπές μικρής διάρκειας, για σύντομα επαγγελματικά ταξίδια αλλά 

και για όσους επιθυμούν άνεση στις διακοπές τους. 

2. Είναι βολικά συμπαγής. Το μικρό μέγεθος της Λάρνακας, σε συνάρτηση με την πληθώρα σημείων 

ενδιαφέροντος που διαθέτει, προσφέρει στον επισκέπτη ποικιλομορφία εμπειριών και δραστηριοτήτων. 
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Όλα βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους είτε πρόκειται για ξεναγήσεις σε μουσεία και ιστορικές 

εκκλησίες είτε για χαλάρωση στις παραλίες και στα μονοπάτια της φύσης ή για ψώνια στο εμπορικό 

κέντρο αλλά και για γαστρονομικές απολαύσεις σε ποιοτικά εστιατόρια.  

3. Έχει πλούσια ιστορία. Η Περιφέρεια Λάρνακας αποτελεί μια από τις αρχαιότερες περιοχές της 

Ευρώπης, με 10.000 χρόνια ιστορίας, η οποία παρουσιάζεται μέσα από τα διάφορα μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και μέσα από την αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις της. 

4. Διαθέτει ασφαλείς παραλίες. Το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας εκτείνεται σε απόσταση 75 

χιλιομέτρων, ενώ οι θάλασσές της είναι καθαρές, αμμώδεις και πολύ ασφαλείς. Είναι, συνεπώς, ιδανικός 

προορισμός για οικογένειες με παιδιά αλλά και για όσους επιθυμούν ν’ απολαύσουν θαλάσσια αθλήματα. 

5. Είναι αυθεντική. Η Λάρνακα έχει πετύχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ παράδοσης και ανάπτυξης,  

χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα της. Παρά το γεγονός ότι παρέχονται στους τουρίστες όλες οι απαραίτητες 

διευκολύνσεις και ανέσεις, η Λάρνακα δεν έχει υποκύψει στον μαζικό τουρισμό και συνεπώς διατηρεί 

την αυθεντικότητά της. 

6. Χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία. Οι επιρροές που έχουν αφήσει στη Λάρνακα οι διάφοροι 

πολιτισμοί λειτουργούν θετικά ως προς την ποικιλία των σημείων ενδιαφέροντος της Περιφέρειας. Η 

αρμονική συνύπαρξη του νέου και του παλιού, του μοντέρνου και του παραδοσιακού και των επιρροών 

δυτικής και ανατολικής κουλτούρας δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Κάθε σημείο της 

Λάρνακας προσφέρει κάτι μοναδικό, από το κοσμοπολίτικο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων μέχρι 

το ήσυχο παραδοσιακό χωριό των Λευκάρων. 

7. Περιστοιχίζεται από γραφικά χωριά. Δεν είναι τυχαίο που η Λάρνακα θεωρείται πρώτη παγκυπρίως 

σε αγροτουριστική ανάπτυξη. Τα παραδοσιακά χωριά της επαρχίας είναι μοναδικά, εύκολα σε πρόσβαση 

και προσφέρουν την ευκαιρία γνωριμίας με την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία και κουλτούρα σε ένα 

ήρεμο περιβάλλον. 

 

        http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article&art-id=106144&catid=6 

             (από την ηλεκτρονική εφημερίδα NEWSIT) 

 

1. α) Να γράψετε το κειμενικό είδος του κάθε κειμένου.                                                  

β) Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου 2 και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, δίνοντας δύο (2) 

στοιχεία από το κείμενο.     

                                                                

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article&art-id=106144&catid=6
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2. Να εντοπίσετε στα υπό εξέταση κείμενα δύο (2) κοινά στοιχεία που ελκύουν τους τουρίστες. 

                                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Να δώσετε τον σκοπό που οι συγγραφείς είχαν, γράφοντας τα πιο πάνω κείμενα. 

                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα δομικά μέρη της δεύτερης (2ης) παραγράφου του κειμένου 1.              

                                                                                                      

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Να γράψετε με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη (2η) παράγραφος του κειμένου 1 και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

6. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τέταρτη (4η) παράγραφο του κειμένου 2.            

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………… 
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7. Να βρείτε και να γράψετε στον πιο κάτω πίνακα τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων στα υπό 

εξέταση κείμενα και να δηλώσετε τη μορφή τους.    

 

Ρήμα Υποκείμενο Μορφή υποκειμένου 

έχει να παρουσιάσει (κείμ. 1)   

Είναι γνωστό (κείμ. 1)   

έρχονται (κείμ. 1)   

προσφέρουν (κείμ. 2)   

 

 

8. α) Να βρείτε το αχώριστο μόριο των πιο κάτω λέξεων και να σχηματίσετε μια δική σας σύνθετη λέξη 

με καθένα από αυτά τα αχώριστα μόρια.    

  

Λέξεις Αχώριστο μόριο Νέα λέξη 

προβάλλουν (κείμ. 1)   

συμπαγής (κείμ. 2)   

διευκολύνσεις (κείμ. 2)   

αντιθέσεις (κείμ. 2)   

 

     β) Να σχηματίσετε δύο (2) δικές σας προτάσεις, χρησιμοποιώντας δύο από τις νέες λέξεις που 

σχηματίσατε στην προηγούμενη άσκηση.  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Να γράψετε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας, υποστηρίζοντας την άποψη 

ότι η Κύπρος αποτελεί ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές.  

(220-250 λέξεις) 


