
 

1 

 

 

Α .  Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ  Μονάδες 30 

 

1. Να ελέγξεις αν τα παρακάτω συμπεράσματα είναι Σωστά ή Λανθασμένα με βάση το νόημα του πρώ-

του (1ου) κειμένου. Σε κάθε απάντηση να σημειώσεις στο κουτάκι Σ ή Λ και να αντιγράψεις τη φράση 

του κειμένου στην οποία στηρίζεις την απάντησή σου.  

Μονάδες 12 

α. Από την επίδοση του διπλώματος της αρχιστρατηγίας στον Μάρκο Μπότσαρη, μόνο οι Τζαβελλαίοι από 

όλους τους Σουλιώτες δεν παρεξηγήθηκαν.     Λ  

«Είχαν δυσαρεστηθεί και οι πατριώτες του Σουλιώτες και προπαντός οι Τζαβελλαίοι»  

β. Ο ήρωας επιθυμεί από εγωισμό να εξουσιάζει τους συμπατριώτες του.    Λ 

«Σπαράζεται η καρδιά μου βλέποντας τους πατριώτες μου χωρισμένους, όπως νομίζουν πως εγώ, από 

εγωισμό, επιθυμώ να τους διαφεντεύω. / Για να σας αποδείξω πως δε με κατέχει κανένας εγωισμός και καμιά 

δίψα για μεγαλεία ... σχίζω το δίπλωμα της στρατηγίας που μου στείλανε» 

γ. Οι Σουλιώτες δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την τιμή και την στρατιωτική τους υπόληψη όσο τρώγο-

νται (δεν έχουν ομόνοια) μεταξύ τους.        Σ 

«Σε μας, αδέρφια, πέφτει το βάρος να αποκαταστήσουμε..., την τιμή μας, τη στρατιωτική υπόληψή μας. Μα 

πώς γίνεται να τα εξουσιάσουμε όλα αυτά, όσο τρωγόμαστε ανάμεσά μας;» 

 

2. Κείμενο 1
ο
 : «Εγώ, πατριώτες μου, δε ζήτησα αξιώματα από τη Διοίκηση... Σας ορκίζομαι πως κανένα 

άλλο αξίωμα δε θέλω, από εκείνο που είχανε οι πρόγονοί μας και σεις οι ίδιοι έχετε»:   

Με βάση το κείμενο, να παρουσιάσεις σε 40 περίπου λέξεις ποιο αξίωμα επιθυμεί ο Μ. Μπότσαρης.  

Μονάδες 6 

Επιθυμεί το αξίωμα της τιμής και της δόξας, που κερδίζεται με την παλικαριά: «Το μόνο κοινό που έχουμε 

είναι η τιμή και η δόξα. Στον πόλεμο οπού θα ανοίξουμε μαζί του, θα δοξαστεί και θα τιμηθεί εκείνος από μας, 

που θα σταθεί αληθινό παλικάρι». 

 

3. Να βρεις ποιες από τις παρακάτω φράσεις ταιριάζουν στο δεύτερο (2ο) κείμενο και να αιτιολογήσεις 

την επιλογή σας αντιγράφοντας εκφράσεις από το κείμενο. 

Μονάδες 12 

α. η ανθρωπιά στον πόλεμο:  «—Ορέ, είμαι πολεμιστής και όχι τζελάλης! Άιντε να σε πάω πάνω στο κα-

ραούλι να σε γιάνει ο γιατρός μας». «Τον περιποιήθηκε πρόχειρα...» 

β. η μετριοφροσύνη του ήρωα 

γ. η αναγνώριση και ο σεβασμός στον αντίπαλο:  «Όχι, διαμαρτυρήθηκε ο Αρβανίτης. Ήθελα να κόψω μια 

τούφα απ’ τα μαλλιά σου, για να σε θυμάμαι που μου έσωσες τη ζωή» 

δ. η αχαριστία του ευεργετημένου 

ε. η εκδικητικότητα του νικητή 

στ. η ιατρική βοήθεια ακόμα και σε  μελλοθάνατο τραυματία πολέμου.: «Τον πήγε τελικά στο Γιατράκο 

και τον περιποιήθηκε. Ήταν όμως τραύμα αγιάτρευτο και σε λίγες μέρες πέθανε ο Αρβανίτης.» 
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Β .  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  Μ Ο Ρ Φ Η Σ  ( Μ ο ν ά δ ε ς  3 0 )  

Β1. Γραμματική (Μονάδες 10) 

1. Να μεταφέρεις τα παρακάτω ονοματικά σύνολα στον άλλο αριθμό.  

το βάρος της απόφασης :  τα βάρη των αποφάσεων 

τα δάκρυα των αντιπάλων: τα δάκρυα του αντιπάλου  

του αβάσταχτου πόνου: των αβάσταχτων πόνων  

Μονάδες 3 

  

2. Να μεταφέρεις τους υπογραμμισμένους με έντονα στοιχεία ρηματικούς τύπους στον Αόριστο, διατη-

ρώντας τη φωνή, τον αριθμό και το πρόσωπο στα οποία βρίσκεται καθένας. (Μονάδες 7) 

α. Οι ντόπιοι δεν παραδέχονται τον Μπότσαρη, γιατί τρώγονται μεταξύ τους. 

β. Με μια απότομη κίνηση πιάνεται από το χέρι του Αρβανίτη και του λέει με αγανάκτηση:  

γ) Ο Αρβανίτης φοβάται τον Νικηταρά, μόλις ακούει να τον φωνάζουν «Καπετάν Νικήτα». 

δ) δεν μας απομένει τίποτε να μοιραστούμε ανάμεσά μας!  

α. παραδέχονται παραδέχτηκαν τρώγονται  φαγώθηκαν 

β. πιάνεται  πιάστηκε                  λέει  είπε 

γ. φοβάται  φοβήθηκε                ακούει  άκουσε 

δ. απομένει  απόμεινε  

Μονάδες 7 

Β2. Συντακτικό Μονάδες 10  

1. Να χωρίσεις την παρακάτω περίοδο λόγου σε προτάσεις και να εντοπίσεις το ρήμα κάθε πρότασης 

και το υποκείμενό του. Την απάντησή σου να καταχωρίσεις στον πίνακα που ακολουθεί.   «Όταν του 

είπε ο Νικηταράς πως αυτός ο ίδιος είναι, ο Αρβανίτης άρχισε να τρέμει και να τρέχουν δάκρυα από τα μά-

τια του.»   

Πρόταση Ρήμα Υποκείμενο 

1. Όταν του είπε ο Νικηταράς είπε ο Νικηταράς 

2. πως αυτός ο ίδιος είναι είναι ο Νικηταράς 

3. ο Αρβανίτης άρχισε  άρχισε  ο Αρβανίτης 

4. να τρέμει          τρέμει  ο Αρβανίτης 

5. να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του τρέχουν  δάκρυα  

 

Β3. Λεξιλόγιο Μονάδες 10  

1. Χρησιμοποιώντας το 2
ο
 συνθετικό των παρακάτω λέξεων, να δημιουργήσεις  μία καινούργια σύν-

θετη λέξη. 

παρακάλεσε, συγγένεια, περιποιήθηκε, προχώρησαν, ομολογούν,  

προσκαλώ, προκαλώ, ανακαλώ // ευγένεια, αγένεια, απόγονος, εγγονός, γονιμοποιώ// χρησιμοποιώ, μετα-

ποιώ, //  υποφέρω, ανήφορος, αφόρητος, φοροεισπράκτορας// υποχωρώ, αναχωρώ, παραχωρώ,  //  απολογία, 

διάλογος, θεολογία, φιλολογία, λογοθεραπεία.        
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2. Με α΄ συνθετικό τις παρακάτω προθέσεις και αχώριστα μόρια και με β΄ συνθετικό τη λέξη «νους» (-

νοια), να σχηματίσεις σύνθετα ουσιαστικά για να συμπληρώσεις τα κενά του κειμένου που ακολου-

θεί. 

ομού+νους> ομόνοια 

ευ+νους>  εύνοια 

διχο+νους> διχόνοια 

μετά+νους>  μετάνοια  

προ+νους> πρόνοια 

   

Ο Θ. Κολοκοτρώνης ξεκίνησε την επανάσταση στηριγμένος στην πρόνοια  του Θεού. Δυστυχώς όμως η   

μεταξύ των Ελλήνων η διχόνοια   έφερε σε δύσκολη θέση την επανάσταση. Γι αυτό ο Κολοκοτρώνης έ-

κλαιγε και παρακαλούσε με ειλικρινή μετάνοια την Παναγία μας λέγοντας : «Παναγία μου, σώσε και αυτή 

τη φορά την Ελλάς» Για να εξασφαλίσουν όμως οι Έλληνες την εύνοια και τη βοήθεια των Μεγάλων δυ-

νάμεων, έπρεπε πρώτα να υπάρξει μεταξύ τους  ομόνοια.  

Γ .  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Λ Ο Γ Ο Υ  

 «Ένας ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης που θαυμάζω» 

Να γράψεις ένα κείμενο για το περιοδικό του σχολείου σου, στο οποίο:  

α) θα παρουσιάζεις έναν ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης που θαυμάζεις 

β) θα εξηγείς γιατί τον θαυμάζεις 

γ) θα προτείνεις με ποιους τρόπους μπορούν σήμερα οι Έλληνες να μιμηθούν το παράδειγμά του. 

 

Η έκθεση έχει τα χαρακτηριστικά της συνέντευξης με συγκεκριμένους θεματικούς άξονες που απευθύνονται 

σε γνωστό ηρωικό πρόσωπο της Ελληνικής Επανάστασης, του οποίου οι απόψεις έχουν βαρύτητα και ενδι-

αφέρον για τους δέκτες. Η μορφή του λόγου είναι διαλογική με στοχευμένες σύντομες ερωτήσεις και αντί-

στοιχες περιεκτικές απαντήσεις. Πρόκειται για ενημερωτική πληροφοριακή κατάθεση απόψεων και προβλη-

ματισμού.Το ύφος είναι απλό, κατανοητό, με πολλά στοιχεία προφορικότητας. Επικρατεί το β΄ ενικό και 

πληθυντικό πρόσωπο. Ο λόγος είναι μικροπερίοδος και επικρατεί η δηλωτική χρήση της γλώσσας.  

 


