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  A΄ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                                                 

 

Τα Χριστούγεννα είναι περίοδος ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης .  

Θα δείτε τους φίλους σας, θα κάνετε βόλτες, θα παίξετε, θα πάρετε δώρα, θα 

ανταλλάξετε δώρα… Ωστόσο δεν πρέπει να κλείσετε τα βιβλία για ένα τόσο μεγάλο 

διάστημα. Οργανώστε τον χρόνο σας και …διαβάστε! 

Διαβάστε ουσιαστικά, επικεντρωθείτε σε όσα προσπεράσατε με μια ματιά, σε όσα 

νομίζετε πως γνωρίζετε αλλά τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων σας σάς 

διαψεύδουν. Τώρα είναι η ευκαιρία να καλύψετε τις όποιες αδυναμίες και κενά. 

Εκμεταλλευτείτε την!  

Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε στην περίοδο των 

εορτών στα μαθήματά σας. 
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ΑΡΧΑΙΑ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

1. Να γραφούν στον άλλον αριθμό τα ουσιαστικά: 

τούς ἀρχηγούς ->……………………………. 

τῶν σιδήρων -> ……………………………….. 

τήν ἔφοδον -> ……………………………….. 

τοῖς θηρίοις -> ……………………………….. 

ὦ θρόνε -> ……………………………. 

τοῖς χοροῖς -> ……………………….. 

τό ὄπλον -> ……………………….. 

 

1. Καμία λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω από την προπαραλήγουσα (ἐγράφομεν, κίνδυνος). 

2. Η προπαραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία (ἥλιος, ἄτονος) 

3. ΜΜ -> Μία μακρόχρονη παραλήγουσα παίρνει οξεία, όταν η λήγουσα είναι 
μακρόχρονη (κώμη, κλαίω).  

4. ΜΒ ->Η μακρά παραλήγουσα παίρνει περισπωμένη, εάν η λήγουσα είναι βραχύχρονη 
(κῆπος, μῆλον)  

5. Μια βραχύχρονη συλλαβή παίρνει πάντα οξεία (λέγω, ὁδός). 

6. Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, δεν τονίζεται η προπαραλήγουσα (ἐκάστου, 
ἀνθρώπου). 

 

2. Να γράψετε πάνω από κάθε λέξη τον αριθμό του κανόνα που εξηγεί τον τονισμό της με 
βάση τον παραπάνω πίνακα. 

ἀνήλικος, ἐπώνυμος, πλῆθος, ἔχω, θεῖος, μητρῷον, κοῖλος, ναῦλα, ἑταῖρος (=σύντροφος), 

ἀθῷος, κοῦρος, ὡραῖος, ὡραίων, κληροῦχος, κληρούχους, πρῶτος, πρώτων, εὖρος, χεῖλος, 

οἶκος, τοῖχος, τοίχου, ἀνδρεῖος, θρῆνος, φεῦγε, σῶσον. 
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3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον τύπο της προσωπικής αντωνυμίας που 

ζητείται στην παρένθεση. 

 Τίς __________ (σύ, δοτ. εν. αδύνατος τύπος) πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων Ἐὰν δὲ κατάσχωμεν 

__________ (ἐγώ, ον. πλ.) ἃ βουλόμεθα. Ἔπειθ’ __________, (σύ, ον. πλ.) ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι... 

Ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι __________ (ἐγώ, δοτ. εν.) τῷ ἀπολογουμένῳ. Τούτους 

τοὺς νόμους ἀναγράψαντες __________ (σύ, δοτ. πλ.) παρακατέθεντο, καὶ __________ (σύ, 

αιτ. πλ.) αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας. 'Ετύγχανε δ’ __________ (ἐγώ, γεν. πλ.) νεώτατος ὤν Καὶ 

εἰ τοῦτο ἔπραξας, οὐδ’ ἂν εἷς __________(σύ, γεν. εν.) μᾶλλον τῶν πλεόντων ἐθαυμάζετο. 

 



 

 

ΑΡΧΑΙΑ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Επανάληψη στα ουσιαστικά α΄κλίσης : 

Μπορείς είτε να υπογραμμίσεις τη σωστή απάντηση είτε να πατήσεις πάνω 
στη μπλε λέξη και να σου ανοίξει  ο σύνδεσμος για να εξασκηθείς με ένα 
διαφορετικό τρόπο. Καλή επιτυχία! 

              

                             Κλίση των αρσενικών της α' κλίσης σε -ας (ὁ λοχίας) 

                                               (υπογράμμισε τη σωστή απάντηση) 

Ενικός αριθμός 

ὁ  α) λοχίας   β) λοχῖας 

τοῦ α) λοχίου   β) λοχία                          

τῷ α) λοχίᾳ   β) λοχίῳ                     

τον α) λοχία   β) λοχίαν 

ὦ α) λοχία   β) λοχίαν 

Πληθυντικός αριθμός 

οἱ α) λοχίαι   β) λοχίες 

τῶν α) λοχιῶν   β) λοχιών 

τοῖς α) λοχίοις    β) λοχίαις  

τους α) λοχίους   β) λοχίας 

ὦ α) λοχίαι      β) λοχίες 

                        Κλίση των αρσενικών της α' κλίσης σε -ης (ὁ στρατιώτης)                              

Ενικός αριθμός 

ὁ α) στρατιώτης  β) στρατιῶτης 

τοῦ α) στρατιώτου  β) στρατιώτη 

τῷ α) στρατιώτῃ  β) στρατιώτω 

τον α) στρατιώτη  β) στρατιώτην 

ὦ α) στρατιῶτα  β) στρατιώτη  

Πληθυντικός αριθμός 

οἱ α) στρατιῶται β) στρατιώτες 

τῶν α) στρατιωτῶν  β) στρατιωτών 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/a-klisi-loxias.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/a-klisi-stratiotis.htm


 

 

τοῖς α) στρατιώτοις β) στρατιώταις 

τους α) στρατιώτους  β) στρατιώτας 

ὦ             α) στρατιῶται  β) στρατιώται 

                   Κλίση των θηλυκών της α' κλίσης σε -α –ας (πολιτεία) 

Ενικός αριθμός 

ἡ α) πολιτεία β) πολιτεῖας 

τῆς α) πολιτείας β) πολιτείης 

τῇ α) πολιτείᾳ β) πολιτεῖα 

την α) πολιτεῖαν β) πολιτείαν 

ὦ α) πολιτεῖα  β) πολιτεία  

Πληθυντικός αριθμός 

αἱ α) πολιτεῖαι  β) πολιτείες 

τῶν α) πολιτειών β) πολιτειῶν 

ταῖς α) πολιτείοις  β) πολιτείαις 

τάς α) πολιτείαις  β) πολιτείας 

ὦ α) πολιτείαι  β) πολιτεῖαι  

 

                            Κλίση των θηλυκών της α' κλίσης σε α.(η γλώσσα) 

Ενικός αριθμός 

ἡ α) γλῶσσα β) γλώσσα 

τῆς α) γλώσσης β) γλώσσας 

τῇ α) γλώσσῃ  β) γλῶσσᾳ 

την α) γλώσσα β) γλῶσσαν 

ὦ α) γλῶσσα  β) γλῶσση 

Πληθυντικός αριθμός 

αἱ α) γλῶσσαι, β) γλῶσσες 

τῶν α) γλωσσῶν, β) γλωσσών 

ταῖς α) γλώσσοις, β) γλώσσαις 

τάς α) γλῶσσες, β) γλώσσας 

ὦ α) γλῶσσαι, β) γλώσσαι 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/aklisi-politeia.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/aklisi-glwssa.htm


 

 

 Ουσιαστικά β΄ κλίσης: (πάτα πάνω στα ουσιαστικά και βρες τη σωστή 

απάντηση στις διαδικτυακές ασκησούλες!) 

Ο ποταμός: 

Το κύτταρον: 

Ο ήλιος: 

Η έφοδος: 

Ο ναός,ο λόγος ,ο άνθρωπος:  

 

Διαβάζουμε που διαβάζουμε, ας το κάνουμε λίγο διασκεδαστικό! 

Κοίτα στην επόμενη σελίδα… 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/a18/a18-01a.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/b.klisi.kitaro.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/b.klisi.helios.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/b.klisi.efodos.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/b-klisi-o-po-ppo.htm


 

 

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 Σταυρόλεξο για τα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης 
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Γ΄ κλίση ουσιαστικών 

Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται στην 

παρένθεση: 

 

α. Ἦλθον Πέρσαι μετά τινὸς ______________ (ἑρμηνεύς). 

β. Ὁρῶ τὸν ______________ ἀφικόμενον (κουρεύς). 

γ. Ἄκουε τὰς ______________ τοῦ ______________  (ῥῆσις, μάντις). 

δ. Δεῖ τοὺς παῖδας τοῖς ______________ πείθεσθαι (γονεύς). 

ε. Οἱ ἐχθροὶ μεγάλῃ ______________ ἀφικνοῦνται (δύναμις). 

στ. Ἡ τοῦ ______________  ______________ φοβερά ἐστι (βασιλεύς, ὄψις). 

η. Ἡ ἱσχὺς ἐν τῇ ______________ (ἕνωσις). 

θ.Πολλοὶ ἀπέθανον ἐκ τῆς ______________ τῶν ______________  (τάξις, ἱππεύς). 

ι. Ὁ δίκαιος φαίνεται οὐ λόγῳ ἀλλὰ ______________  (πρᾶξις). 

 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους ουσιαστικών που ζητούνται. 
 

α) Διδάσκουσι ________________ (γυνή, αιτ. πληθ.) πείθεσθαι τοῖς νόμοις καὶ τοῖς 

ἄρχουσι. 

β) Καὶ τοὺς ______________ (παῖς) τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισε. 

γ) Ὦ _____________ (παῖς) γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος. 

δ) Ὄφελός ἐστι πᾶσι ________________ (παῖς) ἀσκεῖν μουσικήν. 

ε) Αἱ _______________ (γυνή) ἀξιοῦνται μεγίστων ἐπαίνων παρὰ πάντων. 

στ) Ταῖς _________________ (γυνή) τὸ σιγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ λαλεῖν. 

                             

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/3ask/c-klisi-teste1.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/ask-arxaia/cKlisi1-myl.htm


 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Να συμπληρώσετε οριζοντίως τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων των 
παρακάτω ρημάτων: 

ενεστώτας παρατατικός μέλλοντας αόριστος παρακείμενος υπερσυντέλικος 

γυμνάζεις           

      ἐπίστευσαν     

  ἐσκεύαζε         

    διαπράξομεν       

        κεκηρύχαμεν   

          ἐτεθύκετε  

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/a07/a09-4-1.htm


 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΕΚΘΕΣΗ 

(Για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου) 

Α1. Να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Τα προβλήματα του σχολείου μου 

Τα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα παρουσιάζουν προβλήματα. Αυτό ισχύει για 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Το 

δικό μου σχολείο που είναι το 4ο Γυμνάσιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ένα 

από αυτά τα σχολεία.  

Θεωρώ ότι το κυριότερό του πρόβλημα είναι η παλαιότητα του κτιρίου. Αποτέλεσμα 

αυτού του προβλήματος είναι να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

απαιτήσεις των μαθητών του. Μέσα σε αυτό το παλαιό κτίριο ο σύγχρονος μαθητής 

δεν μπορεί να έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για μια ολοκληρωμένη 

διδασκαλία, πάνω σε όλα τα θέματα που τον αφορούν. Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελεί η 

προσπάθεια που έγινε τελευταία για να εξοπλιστούν με διαδραστικούς πίνακες οι 

τάξεις της Β’ Γυμνασίου.  

Για να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες του σχολείου χρειάστηκε κάποιες παλιές 

αίθουσες να χωριστούν σε μικρότερες. Οι αίθουσες, λοιπόν, διδασκαλίας πολλές 

φορές καταλήγουν να είναι ασφυκτικά μικρές. Ακόμα, οι παλιές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις καθώς και τα παλιά σώματα θέρμανσης στις αίθουσες μάς δημιουργούν 

προβλήματα θέρμανσης το χειμώνα.  

Ένα άλλο πολύ σπουδαίο πρόβλημα είναι η μικρή αυλή του σχολείου. Σ’ αυτή τη 

μικρή αυλή η γυμναστική γίνεται με περιορισμούς, εφόσον δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Ας μην αναφέρουμε, βέβαια τι 

γίνεται τις βροχερές ημέρες, αφού κλειστό γυμναστήριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι 

πολυτέλειες!  

Άλλες ελλείψεις του σχολείου είναι η σχολική βιβλιοθήκη, η αίθουσα εκδηλώσεων 

και το εργαστήριο φυσικών επιστημών. Ένα σχολείο στο οποίο ο μαθητής παίρνει 

πολύπλευρη πνευματική μόρφωση πρέπει να είναι εξοπλισμένο σίγουρα με τα 

παραπάνω. Η ύπαρξη αυτών των ειδικών αιθουσών τονώνει το ενδιαφέρον του μαθητή 

για κάθε μάθημα και αποδίδει καλύτερα.  

Συνοψίζοντας θεωρώ πως αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα του σχολείου μου. 

Πιστεύω ότι και πολλοί άλλοι μαθητές στην Ελλάδα θα έγραφαν τα ίδια για τα σχολεία 

τους. Άρα, ας ευχηθούμε για ακόμα μια φορά να δοθούν λύσεις σε αυτά τα 

προβλήματα. Η λύση φυσικά είναι μία, η πολιτεία να δείξει πραγματικό ενδιαφέρον 

και να δώσει τα απαιτούμενα χρήματα για την ελληνική παιδεία.  

Από την ιστοσελίδα www.gym4thes.wordpress.com (διασκευή) 

 

Α2. Να καταγράψετε τα προβλήματα του σχολείου που αναφέρει ο μαθητής σε μορφή 

σχεδιαγράμματος με βάση το παράδειγμα που σας δίνεται: 

Παράδειγμα: 

- Η παλαιότητα του κτιρίου 



 

 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

 

Α3. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με νοηματικά 

ισοδύναμες, ώστε να μην αλλάξει το νόημα των προτάσεων: 

 Θεωρώ ότι το κυριότερό του πρόβλημα είναι η παλαιότητα του κτιρίου. 

 Ένα άλλο πολύ σπουδαίο πρόβλημα... 

 ...ο μαθητής παίρνει πολύπλευρη πνευματική μόρφωση 

 Η ύπαρξη αυτών των ειδικών αιθουσών τονώνει το ενδιαφέρον του μαθητή 

 Συνοψίζοντας θεωρώ πως αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα...  

 

Α4. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τη δομή τους (απλή, 

επαυξημένη, σύνθετη, ελλειπτική). 

1) Τέσσερα χρόνια ποδόσφαιρο και τρία χρόνια μπάσκετ. 

2) Οι φωτογραφικές μηχανές μας διαθέτουν τηλεφακό, αυτόματο διάφραγμα και 

φίλτρα. 

3) Το όνομα αρκεί. 

4) Η εστίαση, φωτογράφιση, εμφάνιση και εκτύπωση γίνονται παιχνίδι. 

Α5. Χαρακτήρισε τις υπογραμμισμένες προτάσεις του διαλόγου με βάση το 

περιεχόμενό τους (αποφαντική, προστακτική, ερωτηματική, επιφωνηματική) 

- Πού θα πάτε; 

- Στην Αθήνα, μαμά, άσε μας να πάμε, Χριστούγεννα είναι. Πρέπει να έρθει κι η 

Ελένη μαζί. 

- Στην Αθήνα; Αυτό είναι παράλογο! Ο καιρός το πάει για βροχή. Το μεσημέρι να 

είστε εδώ. Πήρατε μαζί σας ομπρέλα; 

 

Α6. Στην παρακάτω παράγραφο να βρείτε θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, 

κατακλείδα: 

Απ' τα παράθυρα του δωματίου μου έγινα θεατής μιας ξεχωριστής εικόνας. Ήταν 

ένα καθημερινό στιγμιότυπο, από εκείνα τα «μικρά» που διδάσκουν αλήθειες ζωής. 

Δύο άνθρωποι, μάλλον πατέρας και γιος, περπατούσαν στο αντικρινό πεζοδρόμιο 

παίζοντας μουσική με το ακορντεόν και την κιθάρα που κρατούσαν. Είχα την αίσθηση 

ότι ήταν αλλοδαποί, απ' τις χιλιάδες που ήρθαν, τα τελευταία χρόνια, στον τόπο μας 

με το απλό όνειρο μιας καλύτερης, ανθρώπινης ζωής. Κάπου κάπου απευθύνονταν 

στους γύρω ζητώντας χρηματική υποστήριξη: δε ζητιάνευαν, πρόσφεραν μια ανάσα 

τέχνης και ανθρωπιάς στην ξερή καθημερινότητα και προσδοκούσαν την ανθρώπινη 

αλληλεγγύη. Χάρηκα με την ανταπόκριση του κόσμου, που αδιαφόρησε για την 

εθνικότητα αυτών των ανθρώπων και αναγνώρισε στη «δουλειά» τους μια πολύτιμη 



 

 

ομορφιά. Ήταν μια ασυνήθιστη εικόνα ανθρώπινης επικοινωνίας, ένα μήνυμα ελπίδας 

στον κόσμο της αποξένωσης. 

 

 Β1. Να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις 

που δίνονται:  

Η εξοχική Λευκάδα 

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.  

Ν. Ασλάνογλου  

*Ταγγέρη: πόλη στο Μαρόκο, γνωστή για τη νυχτερινή της διασκέδαση  

*αφειδώς: γενναιόδωρα  

 

Β2. Το παραπάνω κείμενο περιγραφής θα μπορούσε να προέρχεται από:  

Α. λογοτεχνικό κείμενο  

Β. επίσημο έγγραφο  

Γ. διαφημιστικό έντυπο  

Δ. πρακτικό οδηγό  

 

Β3. Να εντοπίσετε τα επίθετα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας ώστε να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον των αναγνωστών για την περιοχή που περιγράφει. 

 

 

Γράψτε 1 παράγραφο ξεκινώντας με την εξής θεματική περίοδο: 

Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν/ δε μου αρέσουν, γιατί… 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΕΚΘΕΣΗ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» 

 Στη σημερινή εποχή πολλά προβλήματα διακρίνουν την κοινωνία μας. Οι ραγδαίες 

εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε κοινωνικό ρατσισμό μεταξύ των ανθρώπων που ζουν μέσα σε 

μια κοινωνία. Πολλοί αντιμετωπίζουν ορισμένους ανθρώπους ως κατώτερα όντα και αυτή η 

αντιμετώπιση πολλές φορές οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, όπως η εκμετάλλευση και η 

άσκηση βίας επάνω τους.  

 Ο ρατσισμός υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλοί είναι οι λόγοι αυτής της 

συμπεριφοράς εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε πολλές χώρες. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ 

εμφανές από την εποχή που οι κοινωνίες χωρίστηκαν σε τάξεις. Αυτός ο διαχωρισμός 

δημιούργησε πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις κι έτσι διαιωνίστηκε η αντίληψη ότι οι 

κύριοι και οι πλούσιοι πρέπει να έχουν την εξουσία.  

 Άλλη μία διάκριση είναι αυτή που αφορά τη θέση της γυναίκας. Τα τελευταία χρόνια 

αυτή η διάκριση τείνει ν’ ανατραπεί, ενώ εδώ και πολλά χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο. 

Όπως ξέρουμε, βέβαια, υπάρχουν στον κόσμο κοινωνικές ομάδες ανθρώπων που θεωρούν 

τους εαυτούς τους ανώτερους σε σχέση με άλλους. Άλλη μία μορφή διάκρισης είναι αυτή 

των αλλοδαπών. Πολλοί προσλαμβάνουν στις εργασίες τους αλλοδαπούς για να τους 

πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερο.  

 Πολλές οι αιτίες του ρατσισμού, αλλά πολλές και οι συνέπειες. Το χαμηλό 

πνευματικό επίπεδο ορισμένων ατόμων και τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων άλλων 

οδηγούν σε συνεχείς διακρίσεις. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν σε 

κάθε κοινωνία ανάλογα με τη φυλή, το φύλο, την ηλικία κ.α. κάθε ατόμου δημιουργούν 

ρατσισμό και μάλιστα άδικο και σκληρό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν πολλές 

συνέπειες. Δημιουργούνται όλο και περισσότερο κοινωνικές ανισότητες και διχόνοιες 

μεταξύ των ανθρώπων. Ασκείται βία στους αδικημένους, αλλά και οι ίδιοι αντιδρούν για την 

υποτίμησή τους. Τέλος, ένα άτομο που συνεχώς αδικείται σιγά σιγά γίνεται βάρβαρος και 

δεν εμπιστεύεται κανέναν, λόγω αυτού του ρατσισμού και της βίας που του ασκείται επάνω 

του. Η μανία που έχει ο άνθρωπος να φανεί και να ξεχωρίσει από τους άλλους οδηγεί σ’ 

αυτό το βίαιο φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Έτσι, δεν μπορούμε να αφαιρούμε δικαιώματα από άλλους, αφού κι εμείς δεν θα θέλαμε να 

βρισκόμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι 

είναι ίσοι κι έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στη ζωή μας, αλλά και απέναντι στο 

συνάνθρωπό μας. 

 Άρθρο μηνιαίας μαθητικής εφημερίδας, Επιμέλεια: Σιφινού Βάσω, Τσιαμόκουρα 

Αναστασία, Τσιμπονάκης Γιώργος 

 
 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
1. «Αυτός ο διαχωρισμός…να έχουν την εξουσία»: Να εντοπίσετε τους τρόπους σύνδεσης 
των προτάσεων στην περίοδο.  
 
2. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τρεις αναφορικές προτάσεις στο κείμενο.  
 
3. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε πλήρως έξι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις 
(δύο ειδικές, δύο βουλητικές και δύο πλάγιες ερωτηματικές) από την ακόλουθη 
παράγραφο:    
 «Υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται αν η εκμάθηση ξένων γλωσσών - ιδιαίτερα 
από μικρή ηλικία- απειλεί τη γνώση της μητρικής μας γλώσσας. Η γνώμη μου είναι ότι ισχύει 
ακριβώς το αντίθετο. Η γλωσσομάθεια βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει βαθύτερα και 
ουσιαστικότερα τη γλώσσα του. Τον καθιστά ικανό να διεισδύσει πέρα από τις γραμματικές 
και συντακτικές δομές της στην επικοινωνιακή της δύναμη, να κατανοήσει ότι, όπως κάθε 
γλώσσα, η γλώσσα του καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες του λαού που τη χρησιμοποιεί. 
Αυτό που θα πρέπει να μας βάζει σε σκέψη είναι, όχι αν η γλωσσομάθεια απειλεί τη γλώσσα 
μας, αλλά αν είμαστε σε θέση να πούμε ότι κατέχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τη μητρική 
μας γλώσσα, μιας και στην εποχή μας όλο και περισσότεροι θίγουν το ζήτημα της γλωσσικής 
κρίσης.»  
 
4. Στην παράγραφο της προηγούμενης άσκησης αναφέρεται ότι η γλωσσομάθεια βοηθά τον 
άνθρωπο να κατανοήσει βαθύτερα και ουσιαστικότερα τη γλώσσα του. Σε μια παράγραφο 
80-100 λέξεων να αιτιολογήσετε την άποψη αυτή.   
 
5. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις στα 
ακόλουθα παραδείγματα.  
 α) Απαιτώ να μου πεις αν είσαι υπεύθυνος γι’ αυτήν την καθυστέρηση.  
 β) Πρόσεξε μην κάνεις λάθος γιατί δε θα μπορώ να σε βοηθήσω.  
 γ) Όσο κι αν προσπάθησα δεν κατάφερα να τον εμποδίσω να κάνει αυτό που ήθελε.  
 δ) Έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα νέα μέτρα μπορεί να μας ωφελήσουν.  
 ε) Με έκπληξη διαπίστωσα ότι δε γνώριζε πού είχαν πάει τα χρήματα του ταμείου.  
 
6. Να συμπληρώσετε τα κενά τοποθετώντας τα πως-πώς ανάλογα με τη σημασία της 
πρότασης:  
 α) Ξέρω……………… ακούγονται κακές φήμες για μένα, αλλά δε δίνω σημασία.  
 β) Δεν ξέρω……………… να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες!  
 γ) Του εξήγησα………………… δεν είναι σωστό να ανακατεύεται συνεχώς στις δουλειές 
μου.  
 δ) Υπάρχουν σημάδια που φανερώνουν……………… ο κίνδυνος έχει ξεπεραστεί.  
 ε) Σκέψου καλύτερα…………… θα τα βγάλεις πέρα τις επόμενες μέρες.  
 
7. Στο σχολείο σας διοργανώνεται μια εκδήλωση σχετική με την καταπολέμηση του 
ρατσισμού στις σύγχρονες κοινωνίες. Παίρνετε τον λόγο και εισηγείστε προτάσεις με τις 
οποίες οι φορείς κοινωνικοποίησης (σχολείο, οικογένεια, ΜΜΕ, Πολιτεία) θα μπορέσουν να 
βοηθήσουν τη νέα γενιά να γαλουχηθεί χωρίς ρατσιστικές αντιλήψεις. (300-400 λέξεις)  

 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
  

 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  
o ΠΡΑΞΕΙΣ  
o ΔΥΝΑΜΕΙΣ  
o ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  
o ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ  
o ΜΚΔ-ΕΚΠ  

 ΚΛΑΣΜΑΤΑ  
o ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ  
o ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ  
o ΠΡΑΞΕΙΣ  

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
Να κάνετε επανάληψη τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων και να ξέρετε να 
ξεχωρίζετε την κάθε περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. 
 ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  

 

 Επαναληπτικές ασκήσεις θα δοθούν στη τάξη. 
 Μπορείτε να εξασκηθείτε κάνοντας τα παρακάτω κουίζ.Θα δείτε 
άμεσα τις απαντήσεις. 

  
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΚΟΥΙΖ1  ΚΟΥΙΖ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

                                                  
 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJTlcuZUMDdLSk9PU1RQUkpWTERXVEMwWDdGV1lDNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJTlcuZUNjdEOEJHMlVJNUMzOTBGS01aUTdFSkE1Uy4u


 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Πρέπει να κάνετε μία καλή επανάληψη στις παρακάτω έννοιες: 

 Ρητοί αριθμοί και πράξεις: Προσοχή στις ιδιότητες των πράξεων μεταξύ θετικών 

και αρνητικών αριθμών. 

 Δυνάμεις ρητών αριθμών: Προσοχή στις ιδιότητες των δυνάμεων και τις 

εφαρμογές τους. 

 Εξισώσεις α΄ βαθμού: Προσοχή στις ιδιότητες των ισοτήτων και στα βήματα   που 

χρησιμοποιούμε για να λύσουμε εξισώσεις. Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε και 

ασκήσεις που συνδυάζουν τις εξισώσεις με την γεωμετρία.  

 Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων: Δείτε βασικά προβλήματα που 

έχουμε λύσει στην τάξη και τα λυμένα παραδείγματα του βοηθήματος.  

 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού: Προσοχή στους ορισμούς και τις πράξεις 

μεταξύ ριζών. Προσοχή στις ασκήσεις με σύνθετες πράξεις. 

 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων: Να γνωρίζετε πολύ καλά τους τύπους που 

χρησιμοποιούμε για να βρούμε τα εμβαδά των βασικών σχημάτων.  

 Πυθαγόρειο θεώρημα: Προσοχή στους ορισμούς του πυθαγορείου θεωρήματος 

και του αντιστρόφου. Δείτε τις βασικές εφαρμογές και τα σύνθετα παραδείγματα 

που έχουμε κάνει. 

 

Για να γίνει σωστά η επανάληψη σας πρέπει να συμβουλευτείτε ασκήσεις που έχουμε 

λύσει στην τάξη στις παραπάνω έννοιες καθώς και τις λυμένες ασκήσεις που υπάρχουν στο 

βοήθημά μας.  

Ασκήσεις που θα πρέπει να κάνετε για το πρώτο μάθημα μετά τις γιορτές θα σας δοθούν 

στην τάξη 😊 



 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Πρέπει να κάνετε μία καλή επανάληψη στις παρακάτω έννοιες: 

 Πραγματικοί αριθμοί και πράξεις 

 Δυνάμεις πραγματικών αριθμών: Προσοχή στις ιδιότητες των δυνάμεων και τις 

εφαρμογές τους. 

 Ρίζες: Προσοχή στις ιδιότητες των ριζών, στις εφαρμογές τους και στην ρητοποίηση 

παρονομαστών.   

 Μονώνυμα-Πολυώνυμα: Προσοχή στους ορισμούς και τις πράξεις μεταξύ 

πολυωνύμων και μονωνύμων. 

 Παραγοντοποίηση: Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Πρέπει να ξέρουμε καλά όλους 

τους τρόπους παραγοντοποίησης και να μπορούμε να λύσουμε και σύνθετες 

ασκήσεις. 

 Πράξεις με ρητές παραστάσεις: Οι περισσότερες ασκήσεις εδώ βασίζονται στην 

παραγοντοποίηση και σε μερικές ιδιότητες κλασμάτων. 

 Ισότητα τριγώνων: Προσοχή στα στοιχεία των τριγώνων και τις ιδιότητές τους και 

φυσικά στα κριτήρια ισότητας. Σημαντικό και χρήσιμο να γνωρίζουμε τις επιπλέον 

ιδιότητες που έχουν τα ισοσκελή τρίγωνα. 

Για να γίνει σωστά η επανάληψη σας πρέπει να συμβουλευτείτε ασκήσεις που έχουμε 

λύσει στην τάξη στις παραπάνω έννοιες καθώς και τις λυμένες ασκήσεις που υπάρχουν στο 

βοήθημά μας.  

Ασκήσεις που θα πρέπει να κάνετε για το πρώτο μάθημα μετά τις γιορτές θα σας δοθούν 

στην τάξη 😊 

 

 

 



 

 

 

                   

 

                    

                                                                     ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Βελισσάριος Στραβουδάκης, Έλενα Μώρου, Δημήτρης Λιθοξόου, Βασίλης Τσουράπης 

 


