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Τζίτζικα! 
Ω τρισευτυχισμένε, 
που στης γης πάνω το κρε-
βάτι 
πεθαίνεις μεθυσμένος από 
φως! 

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα[1] 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

*Η παραλία 

 

Ο ΤΑΞΙΔΙ επρόκειτο να κρατήσει πολύ κι ήταν μόνο στην αρχή. 

Δεύτερη μέρα στο νησί κι ένιωθε λες και βρισκόταν εκεί από πάντα. 

Γιατί άραγε; Νομοτέλεια της προσαρμογής ή ο τόπος ασκούσε 

επάνω της κάποια απροσδιόριστη έλξη; 

       Αμέτρητοι τζίτζικες υμνούσαν το καλοκαίρι ενώ άλλοι είχαν ήδη σιωπήσει αγκαλιάζοντας 

σαν μανδύας τους κορμούς των δέντρων. Τότε θυμήθηκε ένα άλλο καλοκαίρι στην Αττική. Με 

τους παιδικούς φίλους που έτρεχαν με τα ποδήλατα προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον 

άλλο σε κάποιο μονοπάτι που οδηγούσε στη θάλασσα. Και τώρα, στη θάλασσα θα πήγαινε. 

       Αφού πάρκαρε και κατέβηκε στην παραλία, διαπίστωσε με δυσαρέσκεια ότι είχε αρχίσει να 

φυσάει και το κύμα ήταν μάλλον ενοχλητικό. Αποφάσισε όμως να μείνει. Το αεράκι ήταν καλο-

δεχούμενο με τέτοια ζέστη και το τραγούδι των τζιτζικιών κι εδώ κυρίαρχο. Δεν υπήρχε καμία 

βιάση για μπάνιο. 

       Η διπλανή παρέα διαφωνούσε έντονα όταν πήρε το αυτί της ότι μιλούσαν για την άλλη πα-

ραλία, της Αττικής και προφανώς ο λόγος ήταν κάποια χρονολογία. Όταν είχαν πρωτοπάει εκεί;  

Όταν έκαναν διακοπές;  Όταν συνάντησαν κάποιον ή κάποια; Σίγουρα ήταν Αθηναίοι. Γύρισε 

και τους κοίταξε: τρία ώριμα ζευγάρια – τώρα αν ήταν αντρόγυνα ή φίλοι ή ίσως και αδέλφια 

δεν μπορούσες εύκολα να συμπεράνεις. Οι γυναίκες πρέπει να ήταν όμορφες στα νιάτα τους. 

Ακόμα υπήρχε λάμψη. Οι δύο από τους άντρες αγουρογερασμένοι, ο τρίτος ακόμα γοητευτι-

κός. Αυτός ήταν που της θύμιζε κάποιον από το μακρινό παρελθόν. Όλοι τώρα είχαν τον αέρα 

πρώην χίπιδων, αλλά ο γκριζομάλλης με την κοτσίδα και το γαλάζιο μαντίλι φορεμένο στο κε-

φάλι κάπως ανορθόδοξα την πήγε στην ποδηλατάδα εκείνου του καλοκαιριού. 

       Έπινε τον καφέ της κοιτώντας τους χωρίς να τη βλέπουν. Φορούσε εκείνα τα απίθανα 

γυαλιά ηλίου που δεν καταλάβαινες προς τα πού κοιτούσε. Και πράγματι δεν τους έβλεπε, ο 

νους της ήταν είκοσι τριάντα χρόνια πίσω. Σορτσάκι, τιραντάτο μπλουζάκι, σπορτέξ. Τα μεγάλα 

παιδιά την κουβαλούσαν στους ώμους τους ενώ ταυτοχρόνως έκαναν ποδήλατο προσπαθών-

τας να πηγαίνουν το ίδιο σιγά, ισορροπώντας όπως προσπαθούσε να ισορροπεί και κείνη. Έτσι 

ξαφνικά διαταράχτηκε ἡ ισορροπία κι έπεσαν κάτω όλοι – ευτυχώς γελώντας. Εκείνοι ήταν δυο 

αδέλφια, Έφη και Αντρέας αν θυμόταν καλά. Κι ο άλλος ξάδελφός τους. Τον θυμόταν αμυδρά. 

Αυτό που την έκανε να μή θέλει να φύγει ήταν, όταν η μία γυναίκα τον φώναξε  Αντρέα, καθώς 

του μιλούσε για τότε. Εκείνος άρχισε να περιγράφει την ημέρα του ταξιδιού. Είχαν ξεκινήσει 

όλοι πρωί πρωί από την Αθήνα, γονείς, παιδιά και ξαδέλφια. Θυμήθηκε πως είχαν πάρει μαζί 

τους και το κορίτσι του νοικάρη τους. Τη μικρή που πήγαινε στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 

Πρώτη, Δευτέρα, δεν θυμόταν. Παράξενο παιδί. Τους είχε γίνει φόρτωμα ή τουλάχιστον έτσι το 

έβλεπαν εκείνοι. 

 

 

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/#_ftn1
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       «Υπεροπτικό παιδί», είπε ο Αντρέας, «από κείνα που δεν σ’ αγγίζουν, μάλλον τα 

αντιπαθείς. Το κορίτσι, εντούτοις, περνούσε καλά, γελούσε. Αλλά μετά κλεινόταν στον εαυτό 

του. Πραγματική σφίγγα». 

       Δεν το πίστευε. Ύστερα από τόσα χρόνια… Αυτό που την εξέπληξε ήταν το πώς τη θυμόταν 

το μεγαλύτερο αγόρι που θαύμαζε. Λες να έλεγε την αλήθεια; 

       Άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της γεμάτη σκέψεις, όταν ο Αντρέας την πλησίασε και της 

φάνηκε ότι ήθελε να της πει κάτι. «Σας έπεσαν τα γυαλιά», ψιθύρισε εκείνος. Τον ευχαρίστησε 

κι έσκυψε να τα σηκώσει ενώ ο σχεδόν εκκωφαντικός ήχος των τζιτζικιών κάλυπτε τα πάντα. 

        

[1]Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ποιήματα, μετάφραση: Κοσμάς Πολίτης, Εκδόσεις Κοροντζή, Δεκ. 

2007. 

Αντωνία Πασχαλίδου, Η παραλία, «ΕΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ». Πρώτη δημοσίευση, Αθήνα, 4 Απριλίου 2019. 

  Η δημοσίευση συνοδεύεται από αρχείο ήχου τζιτζικιών:> 

 

*Δεν αποδόθηκε το κείμενο στην αρχική πολυτονική μορφή του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/#_ftnref1
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Να ανατρέξεις στo παραπάνω κείμενο, για να απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν: 

 

Ερώτηση 1η  

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση, κυκλώνοντας το αντίστοιχο γράμμα. 

 

1. Στο ηχοτοπίο του διηγήματος κυριαρχεί: 

           α. το φύσημα του αγέρα 

           β. το τραγούδι των τζιτζικιών 

           γ. οι φωνές της διπλανής παρέας 

           δ. το κύμα της θάλασσας. 

 

     2. Η διπλανή παρέα έκανε τη συγγραφέα να μη θέλει να φύγει με: 

           α. τον τρόπο που διαφωνούσαν 

           β. την ιδέα ότι ήταν Αθηναίοι 

           γ. το ντύσιμό τους 

           δ. το άκουσμα του ονόματος «Αντρέας». 

 

    3. Τι εξέπληξε στο τέλος τη συγγραφέα; 

         α. Η συνάντηση με την παρέα των παιδικών της χρόνων. 

         β. Η έλξη προς τον Αντρέα που κρατούσε ακόμη. 

         γ. Η εντύπωση που είχε κάποτε ο Αντρέας γι’ αυτήν. 

         δ. Οι αλλαγές που έφερε ο χρόνος στα πρόσωπα. 

 

    4. Στο διήγημα η συγγραφέας γράφει για: 

        α. μια μεγάλη της έκπληξη από μια τυχαία συνάντηση στην παραλία 

        β. μια επίσκεψη σε φίλους 

        γ. τις εντυπώσεις της από ένα ταξίδι σε νησί 

        δ. τα όνειρα που έκανε σαν ήταν παιδί. 

 (8  μονάδες) 
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Ερώτηση 2η  

Να εκτιμήσεις, κατά προσέγγιση, ποια είναι τώρα η ηλικία της συγγραφέως και ποια η 

ηλικία των «ζευγαριών» στην παραλία, τεκμηριώνοντας την απάντησή σου με στοιχεία 

του κειμένου. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………...................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 (12 μονάδες) 

Ερώτηση 3η  

(α) Ποιο από τα πρόσωπα της διπλανής παρέας στην παραλία ασκούσε μια γοητεία στη 

συγγραφέα, ήδη από την παιδική της ηλικία; 

(β) Γιατί τώρα, αφού το αναγνώρισε, παρά το θαυμασμό της προς αυτό, απέφυγε να του 

συστηθεί και να μιλήσουν για τα παιδικά τους χρόνια; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(8 μονάδες) 
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Ερώτηση 4η  

Το σύντομο διήγημα, που δημοσιεύεται στο ιστολόγιο του ηλεκτρονικού περιοδικού 

«ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ», συνοδεύεται και από ενσωματωμένο αρχείο με ήχους τζιτζικιών.  

Να γράψεις αν το άκουσμα των τζιτζικιών είναι μια προσθήκη που λειτουργεί θετικά και  

υποστηρίζει την ανάγνωση του διηγήματος ή, αντίθετα, ενοχλεί  και εμποδίζει την 

πρόσβαση σ’ αυτό.  

                                                    

…………………………………………………………………………………………………..….

….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

(12 μονάδες) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεια σου! Είμαι η Μαρία! 

Καλωσόρισες στο ταξιδιωτικό μου 

blog! Εδώ θα βρεις ιδέες για 

ταξίδια, packing and travel tips, 

ιστορίες για τρένα, για ανθρώπους 

και πολλή έμπνευση για να 

ταξιδεύεις (και) μόνος σου! 

Τα τελευταία δύο χρόνια κάνω αυτό που πραγματικά αγαπώ. 
Αυτό που πάντα ονειρευόμουν.[…]  Τα μάτια μου γεμίζουν 
εικόνες και χρώματα, τα αυτιά μου μαγικές μελωδίες που 
συνήθως δεν καταλαβαίνουν αλλά τις αγαπούν, ενώ σε κάθε 
ταξίδι μου οι δοκιμές των τοπικών νοστιμιών δε γίνεται να 
παραληφθούν. Ακόμα και αν δεν…                                                
έχουν καμία σχέση με τα δικά μας νόστιμα ελληνικά φαγητά. 
Το σημαντικό άλλωστε είναι να δοκιμάζεις. Να βλέπεις. Να 
πειραματίζεσαι. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και την καρδιά 
σου ελεύθερη. Πώς αλλιώς θα εκτιμήσεις αυτά που έχεις αλλά 
και αυτά που δεν έχεις; Πώς θα φέρεις νέες ιδέες γυρίζοντας 
σπίτι σου; Αλλά και αναμνήσεις που θα σε συντροφεύουν για 
πάντα;  […] 
Σαν σήμερα, πριν δύο χρόνια ξεκινούσα να προετοιμάζω το 
ταξίδι μου με τον Υπερσιβηρικό, ένα τρένο μύθο που ήταν για 
πολλά χρόνια στο travel bucketlist μου και πέρυσι κατάφερα να 
ταξιδέψω μαζί του non stop για 4 ημέρες μέχρι να κατέβω για 
λίγο και να συνεχίσω με τον Υπερμογγολικό. 
Σίγουρα, το ταξίδι με τρένο δεν είναι για όλους. Χρειάζεται 
υπομονή, χρόνο και διάθεση να απολαύσεις τη διαδρομή και όχι 
τον προορισμό. Είναι μέσο μεταφοράς ρομαντικό, “παίρνει το 
χρόνο του” και ακολουθεί το δικό του ρυθμό. Αν λοιπόν εσύ είσαι 
από τους βιαστικούς, τότε στείλε αυτό το post σε κάποιον φίλο  

σου που ξέρεις ότι δεν είναι του αεροπλάνου. Αν πάλι, σε εξιτάρει η ιδέα του ταξιδιού με τρένο αλλά δεν την 
έχεις επεξεργαστεί όσο πρέπει, τότε συνέχισε να διαβάζεις.                                      O 
Υπερσιβηρικός είναι αυτό το τρένο το οποίο διασχίζει το 1/3 του πλανήτη μας, διανύει περίπου 9.000 Km 
και χρειάζεται 6 ολόκληρες ημέρες για να φτάσει από τη μία άκρη της Ρωσίας στην άλλη. 
Η original εκδοχή του ξεκινάει από τη Μόσχα, διασχίζει όλη τη Σιβηρία και καταλήγει στο Βλαδιβοστόκ 
κάνοντας συνολικά 6 ολόκληρες μέρες. Το όνομα αυτής φυσικά: Trans -Siberian!  Η δεύτερη διαδρομή 
(αυτή που ακολούθησα και εγώ) ξεκινάει από τη Μόσχα, διασχίζει ολόκληρη σχεδόν τη Ρωσία, περνάει από 
Μογγολία για να καταλήξει στο Πεκίνο, στην Κίνα. Αυτή η διαδρομή ονομάζεται Trans – Mongolian και 
θεωρείται η πιο ενδιαφέρουσα καθώς μέσα σε 6 ημέρες διασχίζεις 3 χώρες. Τέλος υπάρχει και μια τρίτη 
διαδρομή, η Trans Manchurian route που από τη Ρωσία καταλήγει στην Κίνα χωρίς να περάσει καθόλου 
από τη Μογγολία. 
 
   

1 
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Και ναι! Μπορώ να λέω περήφανα πως σε αυτό το τελευταίο τρένο ανέβηκα και ταξίδεψα και μάλιστα μόνημου!Αν 
θες να δεις περισσότερα για το ταξίδι μου αυτό, ψάξε το hashtag #MyTransSiberianDream                                                                                              

                                                       https://tsrories.gr/oi-kalyteres-diadromes-me-treno/  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tovima.gr/2010/02/18/world/taksidi-me-ton-

ypersibiriko-apo-tin-polythrona/  

 

https://www.instagram.com/explore/tags/mytranssiberiandream/
https://www.instagram.com/explore/tags/mytranssiberiandream/
https://tsrories.gr/oi-kalyteres-diadromes-me-treno/
https://www.tovima.gr/2010/02/18/world/taksidi-me-ton-ypersibiriko-apo-tin-polythrona/
https://www.tovima.gr/2010/02/18/world/taksidi-me-ton-ypersibiriko-apo-tin-polythrona/


- 9 - 
 

Να ανατρέξεις στο παραπάνω κείμενο, για να απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν: 

 

Ερώτηση 1η 

Κάποιος θέλει να ταξιδέψει από τη Μόσχα για τη Κίνα με τρένο. Ποια από τις παρακάτω 

επιλογές θα προτιμήσει, αν θέλει να αποφύγει τη Μογγολία; Να κυκλώσεις τη σωστή 

απάντηση 

Α.Trans Siberian                                                                                                                                              

B. Trans Mongolian                                                                                                                                           

Γ. Trans Manchurian                                                                                                                                       

Δ. Καμία από τις τρεις 

         (2 μονάδες) 

Ερώτηση 2η 

Ζευγάρι ταξιδεύει μετ’ επιστροφής από Μόσχα προς Ιρκούτσκ, διανυκτερεύοντας στο 

τρένο. Ποιο είναι το ελάχιστο δυνατό κόστος που θα κληθεί να καταβάλει; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                    (6 μονάδες) 

Ερώτηση 3η  

Να αντλήσεις από το κείμενο 2 τέσσερα  στοιχεία, προκειμένου να αποδείξεις ότι 

πρόκειται για ένα κείμενο ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………….………………………………………..     

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

        (8 μονάδες) 
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Ερώτηση 4η 

Ο Γιώργος και η Αλίκη, ένα νεαρό ζευγάρι,  συζητούν πού θα περάσουν τις διακοπές 

τους. Ο Γιώργος θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα, ενώ η Αλίκη να ταξιδέψουν στο 

εξωτερικό και μάλιστα να πραγματοποιήσει το ταξίδι από Μόσχα –Βλαδιβοστόκ 

χρησιμοποιώντας τον Υπερσιβηρικό.  

Ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σε μία παράγραφο 80 -100 λέξεων, 

για να πείσει τον Γιώργο, αν είχε διαβάσει το κείμενο 2;  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. …………….    

          

 

(14 μονάδες) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

 

 Ποιοτικά   

Χαρακτηριστικά 

Ημεδαπών   Τουριστών 

(Έρευνα Διακοπών), έτος 

2015 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ανακοινώνει τα στοιχεία της 

Έρευνας Ποιοτικών 

Χαρακτηριστικών Ημεδαπών 

Τουριστών (Έρευνα Διακοπών), 

του έτους 2015. 

Η έρευνα διενεργείται σε ετήσια 

βάση, με σκοπό τη συλλογή 

στοιχείων για τα χαρακτηριστικά 

των ημεδαπών τουριστών, των 

τουριστικών δαπανών και τη 

συμμετοχή στον τουρισμό των 

διαφόρων 

κοινωνικοδημογραφικών 

ομάδων, καθώς και της 

τουριστικής συμπεριφοράς αυτών 

των ομάδων. 

Infographic: Έρευνα 

Διακοπών 

ΕΛΣΤΑΤ, Ποιοτικά 

Χαρακτηριστικά Ημεδαπών 

Τουριστών (Έρευνα Διακοπών). 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

30.09.2016 

Επικοινωνία Για σχόλια και 

υποδείξεις σχετικά με το 

infographic, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του 

e-mail s.trekla@statistics.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/STO15/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/STO15/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/STO15/-
mailto:s.trekla@statistics.gr
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Να ανατρέξεις στo παραπάνω κείμενο, για να απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν: 

Ερώτηση 1η  

Για ποιο σκοπό, σύμφωνα με το κείμενο, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(4  μονάδες) 

Ερώτηση 2η  

Να χαρακτηρίσεις ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 
λανθασμένες (Λ), σύμφωνα με το κείμενο. (Να σημειώσεις Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) 

 
 

 Σ Λ 

 

1 

 
Η έρευνα αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
εσωτερικού τουρισμού. 

  

 

2 

 
Για την έρευνα πληροφορίες  μπορούν ν’ αναζητηθούν 
μέσω του email s.trekla@statistics.gr 

  

 

3 

 
Το πλοίο αποτελεί το τρίτο μέσο μεταφοράς στην 
προτίμηση των τουριστών. 

  

 

4 

 
Το ποσοστό των ατόμων που ταξίδεψαν το 2015 
μειώθηκε κατά 6,6 %. 

  

 

 

(8 μονάδες) 
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Ερώτηση 3η  

Σε ποιο μεταφορικό μέσο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση του το 2015 σε 

σύγκριση με το 2014; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (8 μονάδες) 

 

Ερώτηση 4η  

Ποιοι και με ποιο τρόπο μπορούν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στη 

συγκεκριμένη έρευνα; Να αναφέρεις τέσσερις περιπτώσεις.     

                                              

…………………………………………………………………………………………………..….

….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (10 μονάδες) 

 

 
         ΒΑΘΜΟΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ        ΒΑΘΜΟΣ  Β΄  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ        
 
 
 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ            ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                             ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                

                             …………………………………………….                                        …………………………………………….. 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ      ………………………………………………         ΥΠΟΓΡΑΦΗ           …………………………………………….                                    
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H  Επιστημονική Επιτροπή: 

 
 

 Μπαλτά Βενετία (Οργανωτική Συντονίστρια 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής) 
 

 Γιαννικόπουλος Γιώργος (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 Κουτούση Μαρία (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 Λαλιώτου Ευσταθία (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 Παΐζη Όλγα (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 Παπαθανασίου Νέλλη (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 

 
 

 
 

 

 


