
MOSTRA  GREC  INTERMEDI – COMPRENSIÓ ESCRITA 

 
TEXT 1:      Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΛΑΜΠΑΔΟΔΡΟΜΙΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 
 

Αφοφ διαβάςετε το κείμενο, απαντιςτε ΝΑΙ ι ΟΧΙ ςτισ παρακάτω προτάςεισ. 
Προςζξτε πρζπει να γράψετε ζνα ΝΑΙ δίπλα ςτισ προτάςεισ που ςυμφωνοφν με το 
κείμενο, και ΌΧΙ δίπλα ςτισ προτάςεισ που ΔΕΝ ςυμφωνοφν με το κείμενο. 
 
 

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας 

«Η Φλόγα μας εμώμει τομ κόσμο». Με ασςό ςξ ρύμθημα η Ολσμπιακή Φλόγα θα κάμει για 
ποώςη τξοά ρςημ ιρςξοία ςχμ ρύγυοξμχμ Ολσμπιακώμ Αγώμχμ ςξ γύοξ ςξσ κόρμξσ και θα 
επιρςοέφει εκεί, από όπξσ νεκίμηρε.  

Η ςελεςή ατήπ ςηπ Φλόγαπ θα γίμει ρςημ Αουαία Ολσμπία ρςιπ 25 Μαοςίξσ. Από εκεί θα 
ςανιδέφει ρςημ Πελξπόμμηρξ και ρςα μηριά ςξσ Αογξραοχμικξύ για επςά ημέοεπ και θα 
καςαλήνει ρςξ Παμαθημαψκό Σςάδιξ, ρςξ υώοξ αμαβίχρηπ ςχμ ρύγυοξμχμ Ολσμπιακώμ 
Αγώμχμ ςξσ 1896.  

Η Φλόγα θα παοαμείμει αμαμμέμη εκεί, ρε ειδικό βχμό, μέυοι ςιπ 4 Ιξσμίξσ. Θα ακξλξσθήρει 
ςξ ςανίδι ςηπ ρςξ ενχςεοικό και ρςιπ 9 Ιξσλίξσ θα επιρςοέφει ρςημ Ελλάδα. 

Σςξ δεύςεοξ ρκέλξπ ςηπ ελλημικήπ διαδοξμήπ, η Ολσμπιακή Λαμπαδηδοξμία θα νεκιμήρει από 
ςημ Κοήςη, θα μεςατεοθεί ρςα Δχδεκάμηρα, ςιπ Κσκλάδεπ, ςξ Βόοειξ Αιγαίξ, ςημ Οοερςιάδα 
και ςξ Διδσμόςειυξ, και θα ρσμευίρει ςξ ςανίδι ςηπ ρε όλη ςημ ηπειοχςική υώοα, διαρυίζξμςαπ 
ςη Θοάκη, ςη Μακεδξμία, ςημ Ήπειοξ, ςη Θερραλία, ςη Σςεοεά Ελλάδα και μέρχ ςηπ 
Πελξπξμμήρξσ θα καςαλήνει ρςημ Αθήμα ρςιπ 13 Ασγξύρςξσ ρςξ Ολσμπιακό Σςάδιξ, για μα 
ρημάμει ςημ έμαονη ςχμ Ολσμπιακώμ Αγώμχμ ςξσ 2004.  

Όρξμ ατξοά ρςη Διεθμή Ολσμπιακή Λαμπαδηδοξμία, πξσ για ποώςη τξοά θα πεοάρει από ςημ 
Ατοική και ςη Νόςιξ Αμεοική, θα διαοκέρει 35 ημέοεπ ρσμξλικά και θα ρσμμεςάρυξσμ ρε ασςήμ 
3.500 λαμπαδηδοόμξι. Παοάλληλα, η Ολσμπιακή Φλόγα θα πεοάρει από ςιπ πόλειπ πξσ έυξσμ 
διξογαμώρει μέυοι ρήμεοα Ολσμπιακξύπ Αγώμεπ, εμώ ςα κοιςήοια για ςημ επιλξγή ςχμ άλλχμ 
πόλεχμ ήςαμ -μεςανύ άλλχμ- ςξ αρταλέπ πεοιβάλλξμ, η πξλιςιρςική κληοξμξμιά και 
ιδιαιςεοόςηςά ςξσπ, η αθληςική δοαρςηοιόςηςά ςηπ πόληπ, καθώπ και αμ καςξικξύμ ρε ασςήμ 
Έλλημεπ ξμξγεμείπ. 

Σσμξλικά, ςξ Ολσμπιακό τχπ θα ςανιδέφει επί 78 ημέοεπ, θα μεςαλαμπαδεσςεί ρε 27 
διατξοεςικέπ υώοεπ ςξσ κόρμξσ, από 11.300 λαμπαδηδοόμξσπ, και θα ρσμξδεύεςαι από 2.160 
ρσμξδξύπ λαμπαδηδοόμχμ. 

 
 

 

 ΑΝΑΙ     ΟΧΙ 

Σκοπόσ τθσ  Λαμπαδθδρομίασ είναι να φζρει ςτισ πιο μακρινζσ χϊρεσ τθ 
ηζςτθ και τον ιλιο τθσ Ελλάδασ 

  

Η Λαμπαδθδρομία είναι θ μεταφορά τθσ Ολυμπιακισ Φλόγασ από τθν 
Ολυμπία ωσ το ναό του Ολυμπίου Δία 

  

Εκεί κα καίει κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων μζχρι τθν 
τελευταία μζρα των Αγϊνων, όποτε κα μεταφερκεί ςτο Ολυμπιακό Στάδιο 

  

Στθν Ακινα ζγιναν οι Πρϊτοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ τθσ εποχισ μασ   

Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ, θ φλόγα κα περάςει πρϊτα από τθν   



Ακινα και μετά κα αρχίςει τθν παγκόςμια διαδρομι τθσ 

Από τθν Ολυμπία κα πάει ςτθν Κριτθ και από κει ςτθν Ακινα   

Θα φφγει από τθν Ακινα ςτισ 9 Ιουνίου   

Η Ολυμπιακι Φλόγα κα φτάςει ςε κάκε άκρθ του κόςμου και τελικά κα 
γυρίςει ςτθν Ελλάδα  

  

Η Φλόγα κα ακολουκιςει τθν ίδια διαδρομι με εκείνθ του 1896 όταν 
αναβίωςαν οι Αγϊνεσ 

  

Η Ολυμπιακι Λαμπαδθδρομία κα διαρκζςει περίπου 87 μζρεσ    

Από αυτζσ 37 κα είναι ζξω από τθν Ελλάδα   

3600 λαμπαδθδρόμοι κα κρατοφν ςυνολικά τθ φλόγα ςτα χζρια τουσ    

Στισ προθγοφμενεσ Ολυμπιακζσ Πόλεισ κα καίει για  3 ολόκλθρεσ μζρεσ   

Τα κρθτιρια επιλογισ των υπόλοιπων πόλεων βαςίςτθκαν ςε διάφορα 
ςτοιχεία, πολιτιςτικκά και μθ πολιτιςτικά 

  

Στθν Ελλάδα θ Ολυμπιακι Φλόγα κα διαςχίςει όλουσ τουσ νόμουσ τθσ 
χϊρασ, κακϊσ και τισ ελλθνόφωνεσ περιοχζσ τθσ Αλβανίασ και, Σκοπίασ, 
Βουλγαρίασ και Τουρκίασ 

  

 
 
TEXT 2:      Η ΜΕΣΑΚΟΜΙΗ 
 

 
Ο Φίλιπποσ είναι 12 χρονϊν. Η οικογζνειά του μετακόμιςε ςε ζνα καινοφριο ςπίτι. 

Διαβάςτε τι γράφει ςτο θμερολόγιό του για το καινοφριο ςπίτι, τθν καινοφρια γειτονιά και το 
ςχολείο του. Στον πίνακα που ακολουκεί ςθμειϊςτε ζνα ςταυρό κάτω από το ΣΩΣΤΟ για τισ 
προτάςεισ που ςυμφωνοφν με το κείμενο ι κάτω από το ΛΑΘΟΣ για τισ προτάςεισ που δε 
ςυμφωνοφν. 

 
 

 
 

Είμαςτε εδϊ 10 ολόκλθρεσ μζρεσ και είναι θ πρϊτθ φορά που βρίςκω χρόνο για να 
γράψω ςτο θμερολόγιο μου με τθν θςυχία μου. 
 

Η μετακόμιςθ κράτθςε τρεισ μζρεσ.  Τθν πρϊτθ μζρα φζραμε τα ζπιπλά μασ, τθ 
δεφτερθ τα ροφχα μασ και τθν Τρίτθ τα βιβλία του πατζρα. Τι πολλά βιβλία που ζχει ο 
πατζρασ! 
 

Η μθτζρα μου ςτθν αρχι δεν ικελε να νοικιάςουμε αυτό το ςπίτι. Μετά όμωσ άλλαξε 
γνϊμθ, γιατί βρικε το νοίκι φτθνό και τθσ άρεςε που το διαμζριςμα ιταν ςτο τελευταίο 
πάτωμα και είχε μεγάλθ βεράντα. Λίγο περίεργο, βζβαια, για τθ μαμά αυτό, γιατί ςυνικωσ 
δεν αλλάηει γνϊμθ. Εγϊ είμαι ςίγουροσ ότι το ζκανε για το χατίρι του μπαμπά. Αυτόσ επζμενε 
να ζρκουμε ς’αυτι τθ ςυνοικία, γιατί μζνει ζνασ καλόσ φίλοσ του κοντά.  Νομίηω ότι ζχει δφο 
παιδιά ςτθ δικι μασ τθν θλικία. Εγϊ προτιμϊ τθν παλιά μασ γειτονιά για να μθ χάςω τουσ  
φίλουσ μου Πάντωσ το καινοφριο ςπίτι μου αρζςει. Ο μικρόσ μου αδελφόσ όμωσ γκρινιάηει 
ςυνεχϊσ, δεν του αρζςει τίποτα. Ευτυχϊσ που άνοιξαν ςιμερα τα δθμοτικά , πιγε ςτο 
ςχολείο και θςυχάςαμε κάπωσ. 
 

Εγϊ αρχίηω αφριο. Ελπίηω να ζχουμε καλοφσ κακθγθτζσ και να μου αρζςει το 
γυμνάςιο και το καινοφριο ςχολείο. Δεν ξζρω τι παιδιά κα είναι ςτθν τάξθ μου. Κανείσ από 



τουσ περςινοφσ, βζβαια.  Ποφ να βρω ς’αυτι τθ γειτονιά παιδί από το παλιό μου ςχολείο, ζτςι 
μακριά που είναι από ‘δω! Και κρίμα, πολφ κρίμα.  
 
 
 

 
 
 

 ΩΣΟ ΛΑΘΟ 

Η οικογζνεια του Φίλιππου μετακόμιςε πριν από 10 μζρεσ   

Η μθτζρα του Φίλιππου είπε ςτον πατζρα του ότι το νοίκι του καινοφριου 
ςπιτιοφ είναι ακριβό 

  

Η μθτζρα του Φίλιππου επζμενε να μετακομίςουν ςε αυτό το ςπίτι   

Η οικογζνεια του Φιλίππου μετακόμιςε γιατί ο πατζρασ του ζχει πολλά 
βιβλία και δεν χωροφςαν ςτο παλιό τουσ διαμζριςμα 

  

Τϊρα ο πατζρασ κα ζχει ζνα γραφείο μόνο για τα βιβλία του   

Το καινοφριο ςπίτι είναι μονοκατοικία   

Το διαμζριςμα είναι ςτο ιςόγειο   

Το διαμζριςμα διακζτει ζναν μεγάλο κιπο   

Ο Φίλιπποσ ζχει φίλουσ ς’αυτι τθ ςυνοικία   

Το παλιό ςπίτι ιταν ςτθν ίδια γειτονιά με το καινοφριο   

Ο αδελφόσ του Φίλιππου είναι πιο μικρόσ ςε θλικία   

Ο αδελφόσ του Φίλιππου δεν είναι ευχαριςτθμζνοσ με το καινοφριο ςπίτι   

Ο Φίλιπποσ όμωσ είναι, γιατί ςτο καινοφριο ςχολείο κα ςυναντιςει τουσ 
φίλουσ του 

  

Το καινοφριο ςχολείο βρίςκεται πολφ κοντά ςτο ςπίτι   

Τα μακιματα αρχίηουν ςε δφο μζρεσ   

 


