
 

1 

 

Μαρούσι 15.05.2021 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1o  

 

Στους Εφήβους Βουλευτές μας, αλλά και στους μαθητές που επισκέπτονται τη Βουλή προσφέρουμε το 

κείμενο που ακολουθεί, τον Λόγο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα τον Νοέμβριο του 1838, 

ως πολύτιμη εθνική παρακαταθήκη στους νέους της πατρίδας μας.  

Δημήτριος Γ. Σιούφας Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Oκτώβριος 2008 

 «Παιδιά μου! 

Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό και-

ρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω 

τα ίχνη των [...] Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν 

και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν 

εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα 

άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπο-
ρούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ 

εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. [...] Με-

ρικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές 

οπού απελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτο-

τρόπως κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε. 

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα  

ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε 

κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα «βατσέλα», αλλά 

ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας 

και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, 
όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. 

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφω-

νοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παι-

δί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβα-

στούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως 

εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. [...]  

Εσείς, παιδιά μου, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν ε-

πιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος. [...] Να δοθήτε εις 

τας σπουδάς σας [...] Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας [...] Η προκοπή σας και η μάθησή 
σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά  να κοιτάζει το καλό της Κοινότητος, 

και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας.  

Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και 

δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος 

είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέ-

σματα της διχονοίας, την οποία να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε 
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πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον 

τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· [...]»  
Αποσπάσματα από την ομιλία του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΑΙΩΝ» στις 13/11/1883 

ΚEIMENO 2ο  

 

«Κι’ αν είμαστε ολίγοι… παρηγοριώμαστε μ’ έναν τρόπον, ότι η τύχη μάς έχει τους Έλληνες 

πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας 

φάνε και δεν μπορούνε, τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και ολίγοι αποφασίζουν να πεθά-

νουν, κι όταν κάνουν αυτείνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν …».  
Απομνημονεύματα Ι. Μακρυγιάννη  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3o 

 
ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΙΛΟΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ  

 

«Από τους απόρθητους ελληνικούς ουρανούς, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, στέλνουμε μήνυμα 

περηφάνιας και σιγουριάς. Στα λευκά σύννεφα και πάνω από τις μπλε θάλασσες, απλώνουμε τη 

γαλανόλευκη. Και την κάνουμε ασπίδα για κάθε γωνιά του τόπου μας. Τιμούμε τα 200 χρόνια του 1821. 

Αυτούς που ελευθέρωσαν την 

πατρίδα. Και όσους, μετά, την 

μεγάλωσαν σε όλα: σε επικράτεια, σε 

δημοκρατία και ευημερία. Κρατάμε 

γερά τη σκυτάλη του εθνικού χρέους. 

Φρουροί της ανεξαρτησίας και της 

ειρήνης.  
Ψηλά τα βλέμματα και οι καρδιές! 

Εκεί αγρυπνούν τα ελληνικά φτερά. 

Για να μας ταξιδεύουν ενωμένους, 

στον τρίτο αιώνα της ελεύθερης ζωής 

μας. 

Χρόνια πολλά πατρίδα!  

Χρόνια πολλά Έλληνες, παντού στον 

κόσμο!». 

ΠΗΓΗ: Από το διαδίκτυο 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
   Β1 Κατανόηση κειμένου 

1) Κείμενο 1ο  

 Να εντοπίσεις στις παραγράφους 4 και 5 του 1ου κειμένου τις τρεις βασικές ιδέες-προϋποθέσεις 

που υποδεικνύει ο Κολοκοτρώνης για να κατακτηθεί και να διατηρηθεί η ελευθερία ενός λαού. 

Στη συνέχεια να τις σχολιάσεις σε ένα δικό σου κείμενο 60 περίπου λέξεων        

Μονάδες 9 
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2) Κείμενο 2ο   

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσεις την επιλογή σου στην παρακάτω περίο-

δο: «Όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε, τρώνε από μας και μένει και μα-

γιά» σημαίνει:  

α. Οι εχθροί της  Ελλάδας κατακτούν κάποια εδάφη της, αλλά μένουν και λίγα. 

β. Όλοι οι εχθροί πολεμούν να μας εξαφανίσουν και δεν μπορούν γιατί «κι ένας Έλληνας να μεί-

νει», θα συνεχίσει να αντιστέκεται. 

γ. Η Ελλάδα αντιμετώπισε ως τώρα πολλούς εχθρούς, αλλά αντέχει, γιατί έχει ακόμη κάποιους 

φίλους (φιλέλληνες).  

Μονάδες 4 

3) Κείμενα 1ο  και 3ο  

Μία από τις βασικές ιδέες-υποθήκες του 1ου κειμένου τη συναντάμε και στο μήνυμα του πιλότου 

του 3ου κειμένου. Εντόπισέ την τεκμηριώνοντας την απάντησή σου με τα αντίστοιχα παραθέμα-

τα από τα δύο κείμενα    

                                                                                                      Μονάδες 6   

4) Κείμενο 3ο  

Με βάση το μήνυμα του πιλότου στο κείμενο 3 προσπάθησε να εξηγήσεις το συμβολισμό της 

σημαίας που απεικονίζεται πάνω στο μαχητικό αεροσκάφος σε μία παράγραφο 30-40 λέξεων.  

Μονάδες 4 

5) Κείμενο 1ο  

«Η  προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας». 

 Να αποδώσεις το νόημα της προτροπής αυτής του Κολοκοτρώνη σε μία παράγραφο 60 περίπου 

λέξεων.                                                                                                     
 Μονάδες 8 

Β2. Γραμματική 
α. Να ξαναγράψεις το κείμενο που ακολουθεί σε ευθύ λόγο μεταφέροντας τα ρήματα που είναι 

γραμμένα με έντονα στοιχεία στην προστακτική αορίστου (συνοπτική προστακτική) στη φωνή 

που βρίσκεται το καθένα. 

β. Με τη μετατροπή αυτή τί άλλαξε στον τρόπο με τον οποίο παρουσίασες το κείμενο; 

 

«Ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας είπε στους πιλότους ότι  τίμησαν τα 200 χρόνια, έστειλαν μή-

νυμα περηφάνιας και σιγουριάς, άπλωσαν  τη γαλανόλευκη πάνω από τις μπλε θάλασσες και την έκα-

ναν ασπίδα για κάθε γωνιά του τόπου μας». (κείμενο 3ο ) 

                                                                                                                                             Μονάδες 10 

  Β3. Συντακτικό  
«Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πί-

στη του» (Κείμενο 1ο )  

α) Να αναγνωρίσεις τις προτάσεις της παραπάνω περιόδου και να εξηγήσεις το συντακτικό ρόλο 

των δευτερευουσών προτάσεων που θα βρεις.  

β) «δια να αλλάξει ο λαός την πίστη του»: Να διατυπώσεις την πρόταση αυτή χωρίς ρήμα και 

χωρίς να αλλάξεις το νόημά της. 

Μονάδες 10 



 

4 

 

         Β4. Λεξιλόγιο  
Στις παρακάτω φράσεις να αντικαταστήσεις τα ρήματα που είναι με έντονα στοιχεία με άλλα 

συνώνυμα χωρίς να αλλοιωθεί το νόημά τους.  

«Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας» 

«να κοιτάζει το καλό της Κοινότητος» 

«να φυλάξετε την πίστη σας» 

«δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι ούτε πως δεν έχομε άρματα» 

Μονάδες 10 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 

«Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Εις εσάς μένει να ισά-

σετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε» (Κείμενο 1ο ) 

Σε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων που πρόκειται να αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου 

σου, να δώσεις τη δική σου απάντηση στην προτροπή και υποθήκη του Θ. Κολοκοτρώνη εκφράζο-

ντας τη διαφορετική σημασία που είχαν τα λόγια του για τους μαθητές της εποχής του και για τους 

σημερινούς μαθητές. 

Μονάδες 40 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Να απαντήσεις σε όλα τα θέματα με όποια σειρά θέλεις.   

2. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι δεκτή.  

3. Η διάρκεια εξέτασης είναι 1 ώρα και 30΄ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

4. Δυνατή αποχώρηση μία (1) ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.  

5. Να γράψεις τις απαντήσεις σου μόνο με μπλε ή με μαύρο στυλό.  

6. Να μη χρησιμοποιήσετε διορθωτικό.  

 

 


