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Κείμενο  

 

Ο μύθος λέει πως στα νερά των Κυθήρων γεννήθηκε η Αφροδίτη και από το νησί αυτό φαίνεται 

να πήρε και το όνομα Κυθέρεια. Το αναφέρουν ο Όμηρος, στο έπος της Ιλιάδας αλλά και ο 

Ηρόδοτος, ο Διόνυσος, ο Αριστοτέλης και ο Ξενοφών. 

Τα Κύθηρα- ή Τσιρίγο, σύμφωνα με την ενετική ονομασία- βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου, 

στο σημείο που ενώνονται τρία πελάγη. Με μήκος ακτογραμμής που φτάνει τα 90 χιλιόμετρα, 

είναι προφανές γιατί το νησί είναι πολύ αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός. 

Δεν είναι όμως μόνο οι θάλασσες και οι παραλίες του που προσελκύουν σαν μαγνήτης τους 

ταξιδιώτες. Επιπλέον, υπάρχουν οροσειρές- μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά- οροπέδια, 

βαθιά φαράγγια, ποτάμια, καταρράκτες, λιμνούλες, μεγάλα πλατάνια και πλούσια βλάστηση 

συνθέτουν το πολύ ενδιαφέρον φυσικό ψηφιδωτό των Κυθήρων, που σε συνδυασμό με την 

ιδιαίτερη ενέργεια του νησιού, τα κάνει ακαταμάχητα. Εκτός από αυτά, διάσπαρτα χωριουδάκια 

φωλιασμένα σε διάφορα σημεία του νησιού είναι οι «σταθμοί» των επισκεπτών στην περιήγησή 

τους στα Κύθηρα.  

Στον νότο κυριαρχούν η πρωτεύουσα Χώρα και το Καψάλι. Χτισμένη σε στρατηγικής σημασίας 

σημείο, στην κορυφή του βουνού, επιβλέπει προς όλες τις κατευθύνσεις. Αρχοντικά και μικρά 

σπιτάκια ενώνονται με στενά δρομάκια κάτω από την επιβλητική σκιά του ενετικού κάστρου. 

Μέσα στο κάστρο βρίσκεται το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων ενώ στην είσοδο της Χώρας βρίσκεται 

το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Το Καψάλι μοιάζει να σχηματίζει το γράμμα «ω». Εκεί χτυπά η κοσμοπολίτικη καρδιά του νησιού, 

με υπέροχη θέα στη Χώρα αλλά και τη νησίδα Χύτρα. Τα διατηρητέα Αρωνιάδικα, η γραφική Αγία 

Πελαγία, ο «κυκλαδίτικος» Αβλέμονας, το δραστήριο Λιβάδι, τα Μητάτα με την πανοραμική θέα 

και ο Μυλοπόταμος με τους νερόμυλους,  τα τρεχούμενα νερά και το καθηλωτικό σπήλαιο της 

Αγίας Σοφίας είναι μερικά από τα πιο όμορφα χωριά του. 

Από την ιστοσελίδα www.newsbeast.gr (διασκευή) 

 

 

 

 

 

 

http://www.newsbeast.gr/


 

Παρατηρήσεις 
 

Α.1.  Ποιο είναι το είδος του κειμένου(περιγραφή, αφήγηση ή επιχειρηματολογία) και ποια 

στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή σας την επιλογή; Που θα μπορούσατε να βρείτε ή να 

διαβάσετε ένα τέτοιο κείμενο;  

Μονάδες 2 

 

Α.2.  Ποια είναι η σχέση του νησιού των Κυθήρων με τη θεά Αφροδίτη σύμφωνα με το κείμενο;  

Μονάδες 2 

 

Α.3.  Να καταγράψετε τα επίθετα του κειμένου. Γιατί χρησιμοποιούνται; Πώς θα ήταν το κείμενο 

αν δεν υπήρχαν τα επίθετα;  

Μονάδες 2 

 

B.1.  Να εντοπίσετε τη δομή της τελευταίας παραγράφου.  

Μονάδες 2 

 

Β.2.  Με ποιες λέξεις συνδέονται οι προτάσεις της τρίτης παραγράφου και τί δηλώνει η καθεμιά; 

Μονάδες 2 

 

Γ.  Σε μια επιστολή προς ένα φίλο να αφηγηθείτε ένα περιστατικό από ένα ταξίδι σας στη φύση. 

Μπορείτε να στηριχτείτε στην δομή: 

α. Τόπος – Χρόνος 

β. Πρόσωπα – «ήρωες» 

γ. Το πρόβλημα – ο στόχος 

δ. Η δράση – τα αποτελέσματα 

ε. Η λύση 

 

** Δώστε έμφαση στη δομή της έκθεσης και στη δομή κάθε παραγράφου που θα 

γράψετε (οπωσδήποτε τρεις παράγραφοι).  

Μονάδες  10 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


