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Olimpiada Națională de Limbă Neogreacă 

Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας 

GALAȚI, 15-17 aprilie 2022 

Επίπεδο - Νivel B1 

Varianta 1 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

Κείμενο 

                                          Η ΤΕΧΝΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

Για τους αρχαίους Έλληνες, η παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης δεν ήταν απλά μια πηγή 

διασκέδασης. Ήταν ψυχαγωγία και μέσω αυτής ψυχοθεραπεία. Μάλιστα είχαν ανακαλύψει ότι 

παρακολουθώντας θέατρο, ο θεατής ζει όλα όσα συμβαίνουν στην παράσταση σαν να συμβαίνουν 

στον ίδιο. Φοβάται, λυπάται, θυμώνει και χαίρεται μαζί με τους πρωταγωνιστές του έργου. Έτσι στο 

τέλος της παράστασης νιώθει την ανακούφιση που αισθάνονται και οι ήρωες, σαν να έχει 

«καθαριστεί» από όλα τα άσχημα συναισθήματά του. Σήμερα οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει, 

ότι κάποια είδη μουσικής, καθώς και ορισμένα χρώματα, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους 

να θεραπευτούν από κάποιες ασθένειες. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι οι άρρωστοι αναρρώνουν 

γρηγορότερα και γίνονται πιο αισιόδοξοι όταν ζωγραφίζουν, χορεύουν ή κατασκευάζουν διάφορα 

αντικείμενα. Η τέχνη λοιπόν είναι ένα σπουδαίο φάρμακο, για την ψυχή και το σώμα. Ή, όπως 

έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, προσφέρει «το ευχάριστο μαζί με το ωφέλιμο». 

1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. (5 puncte) 

1. Στην αρχαία Ελλάδα πώς ένιωθαν οι θεατές στο τέλος μιας θεατρικής παράστασης; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Συμφωνείτε με την άποψη ότι η τέχνη είναι ένα σπουδαίο φάρμακο για την ψυχή και το σώμα 

του ανθρώπου; Ναι ή όχι και γιατί; 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Με την βοήθεια του κειμένου ενώστε τις λέξεις που έχουν όμοια σημασία.       (5 puncte) 

αισθάνομαι                                               πράγματα 

αντικείμενα                                               νιώθω 

αναρρώνω                                                 ακόμα 

επίσης                                                       γίνομαι καλά 

ασθένειες                                                  αρρώστιες 

3.Συμπλήρωσε με το σωστό τύπο του επιθέτου.                                                       (10 puncte) 

1. Και οι δυο πωλητές μας είναι ................ (συνεπής)  και   ..................(χαμογελαστός). 

2. Θέλω μία ................... (ξεκάθαρος) απάντηση τώρα! 

3. Αυτά τα παιδιά είναι ................. (ευκολόπιστος), πιστεύουν ό,τι τους λένε. 

4. Πρέπει να ακολουθούμε ............................. (διεθνής) κανόνες. 

5. Αγοράζουμε πλήρες γάλα για τα παιδιά και …………… (ελαφρύς) για μας. 

6. Τώρα καταλαβαίνω ποιοι φίλοι μου είναι ......................... (ειλικρινής). 

7. Η αδερφή μου φόρεσε στον γάμο μου ένα υπέροχο …………… (θαλασσής) φόρεμα. 

8. Δουλεύει σε μια ......................... (καινούριος) γκαλερί τέχνης. 

9. Είναι πολύ υγιεινό να τρώμε  ........................ (φρέσκος) σαλάτες. 

 

4.Συμπληρώστε τα κενά με τα ρήματα στην παρένθεση σε απλή ή συνεχή υποτακτική.        

                                                                                                                                           (10 puncte)                                                                                                                                          

1. Θα ήθελα ...... μου .............. το τετράδιο, σε παρακαλώ! (δίνω) 

2. Του αρέσει .................................. μόνος του δίπλα στη θάλασσα (περπατάω) 

3. Άρχισες ............................ κλασική μουσική; (ακούω) 

4. Πρέπει ................................... το δωμάτιό σου σήμερα! (καθαρίζω) 

5. Είδα την Αλεξάνδρα ....................... με τις φίλες της έξω από το σχολείο (μιλάω) 

6. Έχω ................................. πολλούς λογαριασμούς αύριο! (πληρώνω) 

7. Θέλουμε να μάθουμε ............................... κείμενα σε γραφή Μπράιγ (διαβάζω) 

8. Κάθε μέρα πρέπει .............................. στη δουλειά μου με το λεωφορείο (πηγαίνω) 

9. Σταμάτα ...................... ! Κάνε ησυχία!  (μιλάω) 

10. Πότε έμαθες ............................; (οδηγώ) 

 

5. Στις παρακάτω φράσεις συμπλήρωσε στα κενά το σωστό μόριο: να, ότι , πως. (20 puncte) 

1. Λέει ..... μείνει εδώ λίγες μέρες. Λέει .... είναι άρρωστος.  

2. Μ΄ έπεισε ...... έχει δίκιο. Μ΄ έπεισε ...... πάω κι εγώ μαζί του. 

3. Πιστεύω ...... θα το κάνει. Πιστεύω ...... με ακολουθήσει.  

4. Δε σκέφτηκα ....... φωνάξω τον γιατρό. Δε σκέφτηκα ....... είναι αργά.  
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5. Αρνήθηκε ....... μας ακολουθήσει. Αρνήθηκε ....... είπε αυτά τα πράγματα. 

6. Έμαθε ...... είσαι άρρωστος. Έμαθε ....... διαβάζει και γράφει. 

7. Ξέχασα ….... είχα δώσει το βιβλίο μου στον Πέτρο. Ξέχασα ……. πάρω μαζί μου το βιβλίο.  

8. Υπόσχεται ....... θα μας βοηθήσει. Υπόσχεται ........ μας βοηθήσει.  

9. Φοβάμαι ...... πάω μόνος μου. Φοβάμαι ...... τα έμαθε όλα. 

10. Ορκίζεται ....... πει την αλήθεια. Ορκίζεται ....... δεν ξέρει τίποτα.  

 

6. Να συμπληρώσετε τι πιο κάτω προτάσεις, με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού. 

 

                                                                                                                                           (10 puncte) 

 

1. Στην αυλή                                           έχουμε πολλά όμορφα λουλούδια. (το σπίτι) 

2. Έχουν διορθωθεί όλες οι εργασίες     . (ο μαθητής) 

3. Το νησί της ______         είναι γνωστό για το μάρμαρό του από την αρχαιότητα. (η Πάρος) 

4. Συνήθως στις _____________ του μετρό υπάρχουν πληροφορίες για την πόλη. (η έξοδος) 

5. Πρέπει όλοι να προστατεύουμε τα                    . (το δάσος) 

6. Οι μεγάλες πόλεις συχνά έχουν πολυσύχναστες   _______                . (η λεωφόρος) 

7. Πόσες                                ξέρεις στα ελληνικά; (η λέξη) 

8. Βρήκαμε το πορτοφόλι μιας     στο δρόμο. (η φοιτήτρια) 

9. Μου φέρνετε    , παρακαλώ; (ο λογαριασμός) 
10. Το πρόγραμμα της                                     είναι λίγο βαρετό σήμερα. (η εξέταση) 
 

7. Παραγωγή Γραπτού Λόγου                                                                                         (30 puncte) 

Πρόσφατα παρακολουθήσατε ένα θεατρικό έργο, μια κινηματογραφική ταινία, ή μια σειρά στην 

τηλεόραση και σας εντυπωσίασε. Αφηγηθείτε την υπόθεσή του/της. (150 λέξεις) 

 


