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Κείμενο: 

Η Σάμη είναι μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. 

Χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη πολλών σπηλαίων, που αποτελούν πόλο 

έλξης για τους φυσιολάτρες αλλά και τους ερευνητές. Η Σάμη, που αποτελεί 

και την έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του 

νησιού και απέχει 22 χλμ. από το Αργοστόλι. Το λιμάνι της Σάμης θεωρείται 

από τα σημαντικότερα της Κεφαλονιάς, καθώς συνδέει το νησί με την Πάτρα 

και την Ιταλία. 

Η περιοχή της Σάμης διαθέτει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες, που 

ικανοποιούν και όλες τις προτιμήσεις, καθώς μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 

στις αμμώδεις και στις βοτσαλωτές παραλίες. Στην οργανωμένη παραλία της 

Σάμης, θα απολαύσετε τον ήλιο, την καθαρή θάλασσα και όσοι θέλετε να 

αθληθείτε, υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για όλα τα θαλάσσια σπορ.  

Η Σάμη είναι ο τόπος των σπηλαίων. Στην περιοχή υπάρχουν περίπου 

17 σπήλαια, από τα οποία τα δύο είναι επισκέψιμα. Πρόκειται για το σπήλαιο 

Δρογκαράτης, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα φυσικά 

αξιοθέατα της Κεφαλονιάς. Βρίσκεται πολύ κοντά στο θαλάσσιο σπήλαιο της 

Μελισσάνης. Ανακαλύφθηκε πριν από 300 περίπου χρόνια, όταν κατά τη 

διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού κατέπεσε ένα τμήμα του και αποκαλύφθηκε το 

σημείο που σήμερα αποτελεί την είσοδό του. Έχει βάθος περίπου 60 μ., ενώ 

θεωρείται πιθανό να επικοινωνεί και με άλλα σπήλαια. Το εσωτερικό του είναι 

πλούσιο σε σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο. Τα σχέδια που 

δημιουργούν εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες. Το σπήλαιο της Μελισσάνης 

είναι το ωραιότερο και αναμφισβήτητα το διασημότερο του νησιού. Πρόκειται 

για ένα σπήλαιο – λίμνη που βρίσκεται στη θέση Καραβόμυλος. 

Ανακαλύφθηκε μόλις το 1951 από τον σπηλαιολόγο Πετρόχειλο και έχει 

αξιοποιηθεί τουριστικά. Ένα τμήμα της οροφής του έχει καταρρεύσει. Το φως 

του ήλιου που εισβάλλει στο εσωτερικό του σπηλαίου και, καθώς οι ηλιαχτίδες 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ   



του καθρεπτίζονται στα νερά του Ιονίου, δημιουργούν ένα μαγευτικό θέαμα. 

Στο εσωτερικό του μπορείτε να περιηγηθείτε μόνο με βάρκα.  

Η Σάμη, εκτός από φυσικά αξιοθέατα, διαθέτει και θρησκευτικά 

μνημεία. Αξίζει να επισκεφθείτε τη μονή Αγριλίων, που είναι κτισμένη στο 

ύψωμα πάνω από την παραλία της Αντίσαμης και έχει θέα προς την Ιθάκη και 

τον Πατραϊκό Κόλπο, και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, που 

βρίσκεται στο χωριό Πουλάτα. 
                                                                                                          www.holiday.gr 

 

Ερωτήσεις κατανόησης: 

 

1. Ποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί όποιος αποφασίσει να πάει διακοπές στη 

Σάμη; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(10 μονάδες) 

2. Θα προτείνατε σε κάποιον να επισκεφτεί τη Σάμη και γιατί; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(10 μονάδες) 



Ασκήσεις λεξιλογίου: 

1. Να γράψετε συνώνυμες των μαυρισμένων λέξεων του κειμένου: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(5  μονάδες) 

 

2. Να αναλύσετε στα συνθετικά τους μέρη τις παρακάτω λέξεις: 

Φυσιολάτρες ______________ 

Επιλογή _________________ 

Εισβάλλει ________________ 

Σύμφωνα ________________ 

Ενισχύουν _______________ 

(5   μονάδες) 

 

Ασκήσεις συντακτικού: 

1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

        (10 μονάδες) 

 

 



2. Να αναγνωρίσετε τα είδη των παρακάτω προτάσεων.     

 

 Το λιμάνι της Σάμης θεωρείται από τα σημαντικότερα της Κεφαλονιάς, 

καθώς συνδέει το νησί με την Πάτρα και την Ιταλία.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Ένα τμήμα της οροφής του έχει καταρρεύσει, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Όταν επισκέφτηκα τα σπήλαια της Σάμη, συνειδητοποίησα την ομορφιά 

τους. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Αν και ήμουν πολύ κουρασμένος, έκανα μια βουτιά στη θάλασσα, για 

να χαλαρώσω. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 Αναρωτήθηκα γιατί οι άνθρωποι καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(10 μονάδες) 

 



Ασκήσεις γραμματικής: 

 

1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 να προβάλεις    

 να παραδοθείς  

διαγράφεις   

 να εκδώσεις  

κρατιέσαι   

 

(10 μονάδες) 

 

 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω λέξεων: 

 

 Απών (αρσενικό και θηλυκό στη γενική πληθυντικού): 

___________________________  ____________________________   

 Θυελλώδης (γενική ενικού και πληθυντικού του αρσενικού): 

___________________________  ____________________________ 

 Αμελής (θηλυκό και ουδέτερο στην ονομαστική πληθυντικού): 

___________________________  ____________________________   

 Ταχύς (αρσενικό και θηλυκό στη γενική ενικού): 

___________________________  ____________________________ 

 Άνθος (γενική και αιτιατική πληθυντικού): 

____________________________  ___________________________ 

(10 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 



Παραγωγή λόγου: 

Να αναπτύξετε σε δύο παραγράφους (80 - 100 λέξεις) ένα από τα παρακάτω 

θέματα: 

 

1. Θέλετε να διηγηθείτε σ’ ένα φίλο/ μια φίλη σας κάτι ασυνήθιστο που έγινε 

σε ένα ταξίδι. Σ’ ένα φιλικό γράμμα που του/της στέλνετε αφηγηθείτε το 

γεγονός. 

2. Ένας φίλος/μια φίλη σας σας περιγράφει ένα μέρος που έχει επισκεφτεί και 

σας έπεισε να το επισκεφτείτε κι εσείς. Αναφερθείτε στα επιχειρήματα που 

χρησιμοποίησε για να σας πείσει. 

(30 μονάδες) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


