
 

Νεοελληνική Γλώσσα 
 
Α. Κείμενο: απόσπασμα από ΄΄Το ψέμα΄΄ της Ζωρζ  Σαρή. 
 
-Παιδί μου, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχεις δίκιο να σαι τόσο λυπημένη. Τούτη η 
λύση ήταν η καλύτερη. Στη Θεσσαλονίκη δε θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Το 
θυρωρείο μας προσφέρει στέγη, θέρμανση, ηλεκτρικό και έναν κάποιο μισθό. Η 
δουλειά δεν είναι ντροπή. Κι αν διάλεξα την Αθήνα, είναι γιατί εδώ έχω συγγενείς, δε  
θα  μαστε μόνες. Ο θείος σου ο Γιώργος είναι καθηγητής στο Λύκειο Χρίστου Μηνά 
και Δε θα πληρώσουμε δίδακτρα. Όσο να συνέλθουμε κι ύστερα να δούμε τι θα 
κάνουμε. Νομίζω πως, πριν από όλα, πρέπει να  αντιμετωπίσουμε τις σπουδές σου. 
Αυτή πρέπει να ναι η μοναδική μας φροντίδα. Σε παρακαλώ, φάε, κάνε μια 
προσπάθεια, μη με πικραίνεις, παιδί μου… 
  Όσο μιλούσε η μητέρα, η Χριστίνα την κοιτούσε. ΄Ηταν μια όμορφη και νέα 
γυναίκα. Τα ξανθά της μαλλιά, κομμένα κοντά, της έδιναν ένα κοριτσίστικο ύφος. Τα 
μάτια της ήταν καταγάλανα. ΄΄Δεν της μοιάζω, σκέφτηκε η Χριστίνα, εγώ πήρα από 
τον πατέρα.΄΄. Μια κεντιά στην καρδιά. Κούνησε το κεφάλι σα να θελε να πετάξει τη 
σκέψη. Μιλούσε η μητέρα της και ήταν σαν να μην την άκουγε. Όσα της έλεγε τα 
είχε ξανακούσει. Πόσες φορές τα είχαν συζητήσει… 
Β. Ερωτήσεις. 
1.α) Για ποιους λόγους η Χριστίνα και η μητέρα της μετακόμισαν από τη 
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα; 
   β) Πώς αντιμετωπίζει η Χριστίνα τη νέα κατάσταση;                             (Μον.2,5) 
2.α) Να γράψετε τον πλαγιότιτλο της κάθε παραγράφου του κειμένου. 
   β) Να αποδώσετε την περίληψη του αποσπάσματος με βάση τους πλαγιότιτλους 
που γράψατε.                                                                                               (Μον.2,5) 
3.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις που ακολουθούν και είναι 
υπογραμμισμένες στο κείμενο: να μιλήσουμε, μου (παιδί μου), λυπημένη, της, ύφος. 
   β) Να γράψετε για  το καθένα από τα ρήματα που ακολουθούν τη συζυγία, το 
χρόνο, τη χρονική βαθμίδα και τον τρόπο: προσφέρει, θα πληρώνουμε, μιλούσε, 
πήρε, είχαν συζητήσει.                                                                                (Μον.2,5) 
4. α) Να γράψετε πέντε λέξεις που να ανήκουν στην ίδια ετυμολογική οικογένεια με 
τη λέξη ΄΄ μιλούσε΄΄. 
    β) Να εντοπίσετε τα δύο συνθετικά από τα οποία σχηματίζονται οι ακόλουθες 
λέξεις: καταγάλανος, καθηγητής, συγγενείς, διάλεξη, συνέλθουμε.         (Μον.2,5) 
5. Η μοναξιά που χαρακτηρίζει τη ζωή στις μεγαλουπόλεις είναι ένα συνηθισμένο 
κοινωνικό πρόβλημα. Σε ποιες αιτίες οφείλεται αυτό και ποιους τρόπους θα 
προτείνατε για την αντιμετώπισή του; (200-250 περίπου λέξεις).             (Μον.2,5) 
 


