Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2012
Διάρκεια: 1 ώρα

Βαθμός: ………..

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄- ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ονοματεπώνυμο: ...............................................................................................
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Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη και δώδεκα (12) σελίδες.
Οδηγίες:
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (τίπεξ).
Να γράψετε με μπλε ή μαύρο μελάνι.
Η τελευταία σελίδα (12) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρη.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(20 μονάδες)

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο, να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις
ερωτήσεις.

«Ταξί για την Αμμόχωστο»
Πηγαίνοντας εχτές πρωί στη δουλειά μου πέρασα, όπως κάθε πρωί, από το περίπτερο
του Θωμά, να πάρω την εφημερίδα μου και να του κάνω τη συνηθισμένη μου ερώτηση:
“Τι νέα κυρ Θωμά;”
Ο Θωμάς είχε ένα δικό του τρόπο να βλέπει τα νέα της ημέρας. Γνήσιος λαϊκός τύπος,
καλοκάγαθος και σύγκαιρα παμπόνηρος, είδε πολλά στα εξήντα χρόνια της ζωής του,
τα είκοσι τελευταία αραγμένος μέσα σε τούτο ’δω το συνοικιακό περίπτερο, στο έμπα
της Λευκωσίας από το δρόμο της Αμμόχωστος. Εμείς οι γειτόνοι και τακτικοί πελάτες
του τονε λέγαμε σταθμάρχη, γιατί μπροστά στο περίπτερό του στάθμευαν κατά κανόνα
τα λεωφορεία και τα ταξί, που κάνανε τη γραμμή της Αμμόχωστος, για να πάρουν, αν
είχε, τους τελευταίους επιβάτες.
Είχε κι ένα δικό του τρόπο να σχολιάζει τα νέα. Με ρεαλισμό και θυμοσοφία, ο σχεδόν
αγράμματος αυτός άνθρωπος σημάδευε το ουσιαστικό που βρίσκονταν πίσω από τους
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κραυγαλέους και αντιφατικούς τίτλους των εφημερίδων και το σχολίαζε μ’ ένα χιούμορ,
που δεν άφηνε τίποτα όρθιο.
Όμως τον τελευταίο καιρό το πηγαίο χιούμορ του Θωμά γίνηκε γελόκλαμα. Είναι ο
μόνος που του ’μεινε να σχολιάσει, δίχως να ψευτίσει τον εαυτό του, τα νέα που
έρχονταν απανωτά σα λαίλαπας και μας έπνιγαν, μαζί με τους βομβαρδισμούς, τα νέα
που μας πνίγουνε και τώρα, μέσα στο βάραθρο πόνου κι αβεβαιότητας όπου
βρισκόμαστε, με τον Τούρκο εισβολέα να παραμονεύει σε μικρή απόσταση από τη
γειτονιά μας, πίσω από τις γραμμές του, που μοιράζουνε το νησί μας στα δύο.
Χτες πρωί λοιπόν, όταν πήρα την εφημερίδα και του ’κανα τη συνηθισμένη ερώτηση, ο
Θωμάς με κοίταξε μ’ ένα τρόπο θλιμμένο κι ύστερα μου ’δειξε με το βλέμμα του μια
γυναίκα που στεκόταν μπροστά στο περίπτερο, στο σημείο που περίμεναν άλλοτε οι
επιβάτες για την Αμμόχωστο.
“Τηνε βλέπεις;”, μου λέει. “Πάνε δυο ώρες που περιμένει εκεί δα”.
Δεν την είχα προσέξει, γιατί στεκόταν όχι στην πάντα, παρά στη μέση σχεδόν του
δρόμου. Στεκόταν αφύσικα ασάλευτη. Το πρόσωπό της δεν φαίνονταν από ’δω που
βρισκόμουν, μόνο η πλάτη. Η ψηλόλιγνη κορμοστασιά της, ο τρόπος που ήτανε
κομμένα τα γκρίζα μαλλιά της, το απεριποίητο αλλά καλής ποιότητας ταγιέρ που
φορούσε, η πέτσινη μαύρη τσάντα που κράταγε, φανέρωναν ότι ανήκει σ’ εύπορο
περιβάλλον.
“Περιμένει ταξί για την Αμμόχωστο”, συνέχισε ο Θωμάς.
Ανατρίχιασα.
“Για την Αμμόχωστο;!”
“Ναι. Στην αρχή, αφού περίμενε κάμποσην ώρα άδικα, ήρτε και με ρώτησε γιατί
αργούνε τα ταξί. Νόμισα πως κορόιδευε, μα σαν πρόσεξα το βλέμμα της κατάλαβα ότι
παραλογιάζεται. Δεν έχει πια ταξί για την Αμμόχωστο κυρά μου, της λέω. Πώς δεν έχει
μου κάνει, από ’δω πήρα τόσες φορές ταξί. Πρέπει να πάω στο σπίτι μου, άνθρωπέ
μου. Πώς θες να πάω, με τα πόδια;… Δοκίμασα να της εξηγήσω. Αυτή τίποτα. Στέκει
εκεί δα και περιμένει, όπως την βλέπεις”.
Κείνη τη στιγμή φάνηκε ένα αυτοκίνητο να ’ρχεται με μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός της
κορνάρισε να παραμερίσει, μα η γυναίκα δεν κούνησε από τη θέση της μόνο έκανε να
σηκώσει το χέρι της για να του νέψει να σταματήσει. Ο οδηγός είτε γιατί δεν αντιλήφτηκε
είτε γιατί δεν είχε διάθεση να την πάρει, την απόφυγε μ’ ένα απότομο στρίψιμο και
συνέχισε το δρόμο του.
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Το χέρι της έμεινε στη μέση της κίνησης, ύστερα το κατέβασε, φανέρωσε μ’ ένα
τράνταγμα των ώμων την ανυπομονησία της και ξαναπήρε την ασάλευτη στάση της.
“Μπας και τη χτυπήσει κάνα αυτοκίνητο”, έκανε ο Θωμάς.
“Καλά θα κάνεις”, του είπα, “να τηλεφωνήσεις στην αστυνομία. Καθώς φαίνεται την
φιλοξενούν εδώ σε σπίτι συγγενικό της ή φιλικό και θα την γυρεύουν τώρα οι
άνθρωποι”.
Έφυγα δίχως να στραφώ να κοιτάξω το πρόσωπό της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου
φάνηκε πως θα τηνε πλήγωνε η περιέργειά μου.
Νοέμβρης 1974
Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης, Ο καιρός της δοκιμασίας, 1978

Ερωτήσεις κατανόησης:
1. Να γράψετε με δικά σας λόγια την περίληψη του πιο πάνω κειμένου
σε 80- 90 περίπου λέξεις.

_____
(10 μονάδες)
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2. Πώς αποκαλούσαν τον Θωμά οι γείτονες και οι τακτικοί του πελάτες; Γιατί;

________________

_____________________

(2 μονάδες)

3. Ποιος ήταν ο λόγος που το πηγαίο χιούμορ του Θωμά έγινε γελόκλαμα;

________________

(1 μονάδα)

4. Γιατί, σύμφωνα με τον Θωμά, η γυναίκα που περίμενε ταξί για την Αμμόχωστο
«παραλογιάζεται»;

________________________________
(2 μονάδες)
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5. (α) Τι συμβουλεύει ο αφηγητής τον Θωμά να κάνει σχετικά με τη γυναίκα που
περίμενε ταξί και γιατί;
(β) Γιατί ο αφηγητής απέφυγε να κοιτάξει το πρόσωπό της;

(5 μονάδες)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: (40 μονάδες)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
1. Να γράψετε ένα (1) συνώνυμο για
υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.

γνήσιος

= ------------------------

μοιράζουνε

= ------------------------

περίμεναν

= ------------------------

ασάλευτη

= ------------------------

κάθε

μία

από

τις

πιο

κάτω

φανέρωναν = -----------------------(2,5 μονάδες)
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2. Να γράψετε ένα (1) αντίθετο για κάθε μία από τις πιο κάτω υπογραμμισμένες
λέξεις του κειμένου.

συνηθισμένη ≠

------------------------

κανόνα

≠

------------------------

αβεβαιότητας ≠

------------------------

απεριποίητο ≠

------------------------

ανυπομονησία ≠

-----------------------(2,5 μονάδες)

3. Να εντοπίσετε στο πιο πάνω άγνωστο κείμενο δύο (2) ρήματα στον αόριστο
και να τα μετατρέψετε στον ενεστώτα, στον παρατατικό και στο μέλλοντα
στιγμιαίο, χωρίς να αλλάξετε το πρόσωπο και τον αριθμό.

ΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΝ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟ
1.
2.

(4 μονάδες)
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4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας το ρήμα της
παρένθεσης στο χρόνο που ορίζεται σε κάθε περίπτωση, στο σωστό
πρόσωπο και αριθμό.
(α) Η τουρκική εισβολή ............................... (πλήττω, αόριστος) και την οικονομία του
τόπου μας.
(β) Επειδή

............................... (διαβάζω, παρακείμενος, α΄ πληθυντικό) καλά,

............................... (λύνω, μέλ. στιγμιαίος) χωρίς δυσκολία το γραπτό.
(γ) Η Έλενα ............................. (απορρίπτω, αόριστος) την πρόταση του Κώστα να τον
παντρευτεί.
(δ) Τα παιδιά δεν

…………............................. (αντιλαμβάνομαι, υπερσυντέλικος) το

νόημα της δύσκολης φράσης.
(5 μονάδες)

5. Πώς ή πως; Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης.
(α) Ακούσαμε ………… η εκδρομή αναβλήθηκε. ………… να μη στεναχωρηθούμε μετά
από αυτό το δυσάρεστο νέο;
(β) Η Στέλλα μας πληροφόρησε ………… το παιδί γεννήθηκε υγιές αν και πρόωρο.
(γ) Θέλω να μάθω όλες τις λεπτομέρειες για το ………… τα κατάφερες να πετύχεις το
στόχο σου.
(δ) Πες μου ………… θες να περάσεις τη μέρα των γενεθλίων σου.
(2,5 μονάδες)
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6. Ότι ή ό,τι; Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο.
(α) ………… κι αν λες, εγώ δεν αλλάζω γνώμη.
(β) Αυτός μου αποκάλυψε ………… δε θα πάρει κανένας προαγωγή.
(γ) Ζήτα μου ………… θες!
(δ) ………… και να γίνει να θυμάστε ………… θα μου λείψετε!
(2,5 μονάδες)

7. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική σύνταξη σε
παθητική και αντίστροφα.

(α) Ο Ιάσονας ναυπήγησε την Αργώ.
............................................................................................................................

(β) Η αυλή είχε σκεπαστεί από το χιόνι.
............................................................................................................................

(γ) Η κακοκαιρία έχει ματαιώσει τη συναυλία.
............................................................................................................................

(δ) Κάθε πρωί ο ταχυδρόμος μοιράζει τα γράμματα στους παραλήπτες τους.
............................................................................................................................
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(ε) Το μάθημα έγινε κατανοητό απ’ όλα τα παιδιά.
............................................................................................................................

(στ) Τα σύννεφα σκορπίζονται από τον άνεμο.
............................................................................................................................
(6 μονάδες)

8. Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τα γράμματα που λείπουν.
Σε μερικά μέρ_ κοντά στη θάλασσα ισοπεδ_νουν το έδαφος και κάνουν ρηχές και
πλατιές δεξαμ_νές νερού. Αυτές

τ__ ονομάζουμ__

αλυκές. Στις αλυκές το

καλοκ__ρι ρίχνουν θαλασσ_νό νερό με αντλίες. Με τη ζέστη του ήλιου εξατμίζ_τ__
το νερό και μέν__ το αλάτι.
(5 μονάδες)

9. Να συμπληρώσετε τα πιο κάτω κενά με τον κατάλληλο τύπο ουσιαστικού και
επιθέτου, που βρίσκεται στην παρένθεση.
(α) Η συμπεριφορά ……………………… (πολύς) ανθρώπων είναι απαράδεκτη.
(β) Παρακολούθησε τη διάλεξη του…………………………………………… (διαπρεπής
αρχαιολόγος).
(γ) Ορισμένα κράτη δε σέβονται τους…………………………………..(διεθνής κανόνας)
δικαίου.
(δ) Χρειάζεται ………………………… (πολύς) προσοχή, όταν περνάμε το δρόμο.
(ε)

Κατάφερε

επιτέλους

να

πετύχει

το

στόχο

της

μετά

από

πολλές

………………………………….. (ανεπιτυχής προσπάθεια).
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(στ) Το …………………….. (ατυχής) περιστατικό θα το θυμάμαι πάντα ως ένδειξη της
…………………….. (πολύς) μου κακοτυχίας.
(5 μονάδες)

10. Αφού κοιτάξετε τους υπογραμμισμένους όρους των πιο κάτω προτάσεων να
γράψετε

στην

κενή

γραμμή

το

συντακτικό

τους

ρόλο

(Υποκείμενο,

Αντικείμενο, Κατηγορούμενο).

(α) Όλοι είστε ικανοί.
............................................................................................................................
(β) Στη Μαρία χάρισε ο Χαράλαμπος ένα λουλούδι.
............................................................................................................................
(γ) Από τους συμμαθητές του ανακηρύχθηκε ο Γιώργος ο καλύτερος αθλητής.
............................................................................................................................
(δ) Η μητέρα φαινόταν άρρωστη.
............................................................................................................................
(ε) Την αγελάδα του έχασε ο Μάνος.
............................................................................................................................
(2,5 μονάδες)
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11. Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων με τις λέξεις που
λείπουν, δημιουργώντας σύνθετες με τις λέξεις που βρίσκονται στις
παρενθέσεις.

(α) Ο καιρός σήμερα είναι ................................... (ήλιος+λούζω).
(β) «Σε συνεργασία με τους ................................... (συν+πολίτης) μου, θα βελτιώσουμε
την εικόνα της πόλης μας», είπε ο νέος δήμαρχος της Λάρνακας.
(γ)

Η

Σαντορίνη

είναι

γνωστή

σε

όλο

τον

κόσμο

για

το

μαγευτικό

της

................................... (ήλιος+βασιλεύω).
(δ) Είναι ......................... (α στερητικό+ειλικρινής) και γι’ αυτό δεν τον συμπαθώ.
(ε) Οι Τούρκοι την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν σκληροί ακόμα και απέναντι στα
................................... (γυναίκα+παιδί).
(2,5 μονάδες)

ΤΕΛΟΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑ
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ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

_____________________
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