
1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας 
«Κλείταρχος και Βερενίκη» 

Θέμα για τη Βερενίκη – Στ΄ Δημοτικού 

Όνομα …………………………………………………….Επώνυμο:……………………………………………………..    
Σχολείο: ......................................................................................... Τμήμα.........................  

                                                              Βαθμολογία: ……/100 

Ο Φάρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γέμισε βιβλία! 

Μια νέα έκπληξη περιμένει τους επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020. Καθημερινά, από τις 09.00 έως 
τις 22.00, οι επισκέπτες του Φάρου μπορούν να επιλέξουν βιβλία για να διαβάσουν, ενώ 
χαλαρώνουν σε έναν από τους ομορφότερους χώρους της πόλης: Ο Φάρος προσφέρει 
πανοραμική θέα σε όλη την Αθήνα, τον Πειραιά και τον Σαρωνικό Κόλπο και απευθείας 
οπτική επαφή με τον λόφο της Ακρόπολης.  
Οι επισκέπτες δεν θα δανείζονται τα βιβλία, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να τα 
διαβάζουν όσο βρίσκονται στον χώρο του Φάρου. Βιβλία ιστορικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, 
επιστημονικά και λογοτεχνικά που, μέσα από τις σελίδες τους, θα ταξιδέψουν τους 
αναγνώστες. Δεν θα υπάρχει κανένα σύστημα φύλαξης, λόγω εμπιστοσύνης στους 
αναγνώστες.  
Στο πλαίσιο συνεργασίας με διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς αγοράστηκαν βιβλία από 
τα Πανεπιστήμια, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης κ.λπ. Πολλά βιβλία δωρίστηκαν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στο 
μέλλον θα προστεθούν περισσότερα βιβλία. 
Το Κέντρο Πολιτισμού, πιστό στη δέσμευσή του να είναι προσβάσιμο σε όλους, σε 
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, φρόντισε να λειτουργούν στον Φάρο 
δύο σταθμοί εργασίας, όπου άτομα με τυφλότητα, περιορισμένη όραση ή δυσκολίες στην 
ανάγνωση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 543 τίτλους της βιβλιοθήκης ομιλούντων 
βιβλίων. 

www.snfcc.org 
(Διασκευή, από την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ) 

1

http://www.snfcc.org
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Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου 

……/10     
1. Αφού διαβάσω το κείμενο, βάζω (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις λανθασμένες 
απαντήσεις:                         

2. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση που είναι μία κάθε φορά.                                          ……/10      

•  Η δράση δανεισμού βιβλίων μέσα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε: 

      α)  πολλά χρόνια πριν 

      β)  από τις 10 Φεβρουαρίου 2000  

      γ)  από τις 10/02/2020 

• Ο Φάρος διαθέτει βιβλία, τα οποία οι αναγνώστες διαβάζουν: 
 

  α)  μόνο μέσα στον χώρο του Φάρου  

  β)  σε όλους τους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού 

  γ)  μέσα και έξω από το Κέντρο Πολιτισμού 

• Τα βιβλία που υπάρχουν στον Φάρο: 

     α)  αγοράστηκαν από  διαφορετικούς οργανισμούς και ιδρύματα  

     β)  δωρίστηκαν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

     γ)  και τα δύο παραπάνω 

2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ Λ

Ο Φάρος είναι χώρος μέσα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χ

Ο Φάρος θα οργανώσει ένα ταξίδι για τους αναγνώστες. Χ

Το ΙΣΝ έκανε δωρεά πολλά βιβλία στον Φάρο.      Χ

Το σύστημα φύλαξης δεν λειτουργεί προς το παρόν. Χ

Άτομα με προβλήματα όρασης ή τυφλότητα έχουν στη διάθεσή τους 
543 τίτλους βιβλίων αφής. Χ
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3. Γράφω μία πρόταση του κειμένου που δείχνει ότι:                                                     ……/10     

Ο Φάρος είναι ένα πολύ ψηλό κτήριο: 

Ο Φάρος προσφέρει πανοραμική θέα σε όλη την Αθήνα, τον Πειραιά και τον Σαρωνικό 
Κόλπο και απευθείας οπτική επαφή με τον λόφο της Ακρόπολης.  

Υπάρχει ποικιλία βιβλίων για τους αναγνώστες: 

Βιβλία ιστορικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά που, μέσα από τις 

σελίδες τους, θα ταξιδέψουν τους αναγνώστες. 

Δραστηριότητες λεξιλογίου 

4. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση που είναι μία κάθε φορά.                                          ……/10 

•  Ο Φάρος προσφέρει απευθείας οπτική επαφή με τον λόφο της Ακρόπολης 

       α)  ανεμπόδιστη  

       β)  καθαρή  

       γ)  φανερή 

• Στο Κέντρο Πολιτισμού πιστεύουμε στην ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης 

       α)  χαλαρή 

       β)  δυνατή 

       γ)  άψογη 

•  Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα χωρίς κανένα σύστημα φύλαξης. 

       α)  θα τοποθετούνται 

       β)  θα δανείζονται 

       γ)  θα παρέχονται 
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5. Επιλέγω το αντώνυμο (αντίθετο) που είναι ένα κάθε φορά.                                     ……/10 

• Το αντώνυμο της λέξης “δυνατότητα” είναι: 
   

    α)  αδυναμία 

     β)  ευκαιρία 

     γ)  σιγουριά 

• Το αντώνυμο της λέξης “δωρίστηκαν” είναι: 

     α)  προσφέρθηκαν 

     β)  δωροδοκήθηκαν 

     γ)  πληρώθηκαν 

• Το αντώνυμο της λέξης “πιστό” είναι: 

     α)  έμπιστο 
     β)  ασυνεπές 

     γ)  ασταθές 

• Το αντώνυμο της λέξης “περιορισμένη” είναι: 

     α)  μειωμένη 

     β)  εκτεταμένη 

     γ)  διευρυμένη 

6. Τα κομμάτια του παζλ ανακατεύτηκαν. Τα ενώνω σωστά, ώστε να δημιουργήσω 
παράγωγες λέξεις:                                                                                                                   ……/10 
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Δραστηριότητες γραμματικής και συντακτικού 

7.  Ενώνω τις παρακάτω προτάσεις σε μία χρησιμοποιώντας τη λέξη που ταιριάζει από 
το παρακάτω πλαίσιο και κάνω αλλαγές, όπου χρειάζεται.                 

                                                                                                                    ……/10 

α) Οι επισκέπτες δανείζονται βιβλία.  Δεν μπορούν να τα πάρουν εκτός της βιβλιοθήκης. 

Οι επισκέπτες δανείζονται βιβλία, όμως δεν μπορούν να τα πάρουν εκτός της 
βιβλιοθήκης. 

β) Το Κέντρο είναι προσβάσιμο σε όλους. Δημιουργήθηκαν σταθμοί εργασίας για άτομα 
με δυσκολίες όρασης. 

Το Κέντρο είναι προσβάσιμο σε όλους, γι’ αυτό δημιουργήθηκαν σταθμοί εργασίας για 
άτομα με ειδικές ικανότητες. 

γ) Δεν θα υπάρχει σύστημα φύλαξης των βιβλίων. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου 
εμπιστεύονται τους επισκέπτες. 

Δεν θα υπάρχει σύστημα φύλαξης των βιβλίων, γιατί οι υπεύθυνοι του Κέντρου 
εμπιστεύονται τους επισκέπτες. 

δ) Η βιβλιοθήκη διαθέτει πολλά είδη βιβλίων. Τα βιβλία στοχεύουν στην εκπαίδευση των 
αναγνωστών. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει πολλά είδη βιβλίων που στοχεύουν στην εκπαίδευση των 
αναγνωστών. 
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γιατί, γι’ αυτό, όμως, που
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8.Τοποθετώ τα παρακάτω ρήματα σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:                 ……/10 

αγοράστηκαν, θα προστεθούν, περιμένει, θα λειτουργούν, απευθύνονται, δωρίστηκαν, 
είχε οικοδομηθεί, θα διαβάσουν. 
 

 

9.Κάθε πρόταση έχει ένα λάθος. Το υπογραμμίζω και γράφω δίπλα το σωστό.       ……/10 

α) Συνεχώς αγοράσονται καινούργια βιβλία από το Ίδρυμα Νιάρχος.                  αγοράζονται 

β) Οι επισκέπτες προσέχουν τα βιβλία που δανείζοντε.                                          δανείζονται 

γ) Οι σελίδες των βιβλίων ταξιδεύονται τους αναγνώστες.                                     ταξιδεύουν 

δ) Οι επισκέπτες του Φάρου μπορούν να επιλεχτούν όποια βιβλία θέλουν.       επιλέγουν 

ε) Το Ίδρυμα Νιάρχος έχει δέσμευση να δίνη πρόσβαση σε όλους.                       δίνει 
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

1. αγοράστηκαν

2. δωρίστηκαν

3. είχε οικοδομηθεί

ΠΑΡΟΝ

1. περιμένει

2. απευθύνονται

ΜΕΛΛΟΝ

1. θα προστεθούν

2. θα λειτουργούν

3. θα διαβάσουν
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Δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου 

……/10 
10. Γράφω ένα σύντομο ηλεκτρονικό γράμμα σ’ έναν φίλο ή μια φίλη μου για να τον/
την προσκαλέσω για βόλτα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το κείμενό 
μου δεν πρέπει να  ξεπερνά τις 50-80 λέξεις. 
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Κριτήρια βαθμολόγησης Βαθμοί

Κειμενικός τύπος 4

Περιεχόμενο 4

Ορθογραφία-Γραμματική/Σύνταξη 2


