
Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» 

Διαγωνισμός Υποτροφιών 2022 

Ελληνική Γλώσσα για Α’ Γυμνασίου 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α .  Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ  ( Μ ο ν  3 0 )  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Κείμενο 1α 

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσεις την επιλογή σου, χρησιμοποιώντας και 

φράσεις μέσα από το κείμενο 1α. 

  

«Αλλά μια μέρα η μητέρα μου με βρήκε πεσμένο μπρούμυτα καταγής, σα να φιλούσα το χώμα. Το αγόρι 

της δε σάλευε, κι όταν η μητέρα πλησίασε τρομαγμένη και με σήκωσε είδε το πρόσωπό μου πλημμυρι-

σμένο στα δάκρυα» (Κείμενο 1α): 

 

Το παιδί συμπεριφέρθηκε με αυτό τον τρόπο, επειδή: 

α. Κουράστηκε πάνω στα Κιμιντένια βουνά, γιατί δεν έβρισκε κάτι ευχάριστο και ενδιαφέρον για την ηλικία 

του. 

β. Γιατί ήθελε να παίζει με τις αδελφές του κοντά στη θάλασσα. 

γ. Γιατί νοσταλγούσε τις ομορφιές της θάλασσας. 

 

 

Απάντηση:  

Η σωστή απάντηση είναι το γ 

 

Αιτιολόγηση: 

Η νοσταλγία του παιδιού για τη θάλασσα φαίνεται στα εξής σημεία του κειμένου: 

α) η θάλασσα ήταν μακριά από κει, κι αυτό τον στενοχωρούσε, επειδή είχε γεννηθεί σε παραθαλάσσια 

περιοχή: «Η θάλασσα ήταν μακριά από κει, κι αυτό στην αρχή ήταν μεγάλη λύπη για μένα, επειδή γεννήθηκα 

κοντά της», «είδε το πρόσωπό μου πλημμυρισμένο στα δάκρυα». 

 

β) Εκεί που βρισκόταν μακριά από τη θάλασσα, θυμόταν τις στιγμές που είχε ζήσει κοντά της:  

«Στην ησυχία της γης θυμόμουν τα κύματα, τα κοχύλια και τις μέδουσες, τη μυρουδιά του σάπιου φυκιού και 

τα πανιά που ταξίδευαν»  

 

γ) Στην επιθυμία του για τη θάλασσα, ανταποκρίθηκε η μητέρα του η οποία τον πήγαινε πολλές φορές 

ψηλά στα Κιμιντένια, απ’ όπου μπορούσε να βλέπει τη θάλασσα: «από τότε πολλές φορές και πήγαμε ψηλά 

στα Κιμιντένια, απ’ όπου μπορούσα να βλέπω τη θάλασσα» 

 

δ)  Απολάμβανε τη θέα της θάλασσας: «Κ’ ενώ εγώ αφαιρούμουν στη μακρινή μαγεία του νερού, εκείνη δε 

μου μιλούσε, για να αισθάνομαι πως είμαστε μονάχοι, η θάλασσα κ’ εγώ» 

 



ε) Τα όνειρά του είναι εμπνευσμένα από τη θάλασσα: «Τότε τα δέντρα που με τριγύριζαν γίνονταν καράβια 

με ψηλά κατάρτια, τα φύλλα που θροούσαν γίνονταν πανιά, ο άνεμος ανατάραζε το χώμα, το σήκωνε σε ψηλά 

κύματα, τα μικρά τριζόνια και τα πουλιά ήταν χρυσόψαρα και πλέανε, κ’ εγώ ταξίδευα μαζί τους» 

 

ε) Εκφράζει την αγάπη του για τη θάλασσα στη μητέρα του: «Αχ, μητέρα, πάντα είναι ωραία με τη θά-

λασσα!»  

(Η αιτιολόγηση για να θεωρηθεί πλήρης, απαιτούσε την καταγραφή τουλάχιστον 3 σημείων του 

κειμένου)  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Κείμενο 1α - Κείμενο 1β 

«...κ’ εγώ ταξίδευα μαζί τους» (Κείμενο 1α) - «Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας» (Κείμενο 1β) 

Ποιες τρεις (3) διαφορές παρατηρείς ανάμεσα στα παιδικά όνειρα του κειμένου 1α και του 

κειμένου 1β; 

 

Απάντηση:  

Οι διαφορές είναι:  

1) 1α το παιδί κοιμάται και ονειρεύεται.  Στο 1β είναι ξύπνιο και ονειρεύεται.  

2) Στο κείμενο 1α βρίσκεται στο βουνό και ονειρεύεται τις ομορφιές της θάλασσας στην πατρική του 

γη. Στο κείμενο 1β βρίσκεται στη θάλασσα και ταξιδεύει με τα όνειρά του.  

3) Στο κείμενο 1α ονειρεύεται στην πατρίδα. Στο 1β ονειρεύεται φεύγοντας από την πατρίδα.  

4) Στο κείμενο 1α ονειρεύεται αυτά που έχει ζήσει (παρελθόν). Στο κείμενο 1β ονειρεύεται αυτά που θα 

ζήσει (μέλλον) 

5) Στο κείμενο 1α τα παιδικά όνειρα γίνονται μέσα σε χαρούμενο, ξένοιαστο κλίμα. Στο κείμενο 1β τα 

παιδικά όνειρα γίνονται μέσα σε δυσάρεστο κλίμα, με αγωνία και λύπη. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Κείμενο 2Ο 

Το ποίημα του Γ. Δροσίνη «Χώμα Ελληνικό», αναφέρεται στην επιθυμία του ξενιτεμένου1 να πάρει 

μαζί του στην ξενιτειά «μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό!» Το χώμα αυτό το χαρακτηρίζει: «ευλογη-

μένο», «δοξασμένο», «τιμημένο». Να εξηγήσεις γιατί ο ποιητής επιλέγει καθέναν από αυτούς 

τους χαρακτηρισμούς. 

 

Απάντηση:  

α) «ευλογημένο»: Διότι είναι χώμα εύφορο και πλούσιο  σε συστατικά, γι’  αυτό και ευδοκιμούν κάθε 

είδους καρποί, (στάρι, κλήμα, ελιές…) Είναι σαν να το ευλογεί ο Θεός για να τρέφει τους ανθρώπους της.  

β) «τιμημένο»: Διότι έπλασε πολιτισμό. «πο’χουν ανασκάψει, για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα» 

γ) «δοξασμένο»: Διότι είναι ποτισμένο με αίματα ηρώων και μαρτύρων, οι οποίοι δόξασαν την πατρίδα 

του. «Χώμα δοξασμένο, πὄχουν ροδοβάψει αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα». 

 
1 ξενιτεμένος: αυτός που ζει σε ξένη χώρα μακρια από την πατρίδα του 



 

 

  



Β .  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  Μ Ο Ρ Φ Η Σ  ( Μ ο ν  4 0 )  

 

Β1. Γραμματική  

 ΘΕΜΑ 4ο:  

Να ξαναγράψεις την παρακάτω φράση μεταφέροντας τις αντωνυμίες ενικού αριθμού στην α-

ντίστοιχη πτώση του πληθυντικού και κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε η φράση 

να είναι συντακτικά και νοηματικά σωστή.  

 

«Κ’ ενώ εγώ αφαιρούμουν στη μακρινή μαγεία του νερού, εκείνη δε μου μιλούσε, για να αισθάνομαι 

πως είμαστε μονάχοι, η θάλασσα κ’ εγώ» (Κείμενο 1α).  

 

Απάντηση: «Κι ενώ εμείς αφαιρούμασταν στη μακρινή μαγεία του νερού, εκείνες δε μας μιλούσαν, για 

να αισθανόμαστε πως είμαστε μονάχοι, η θάλασσα κ’  εμείς»   

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  

«Βλέπω τη θάλασσα» (Κείμενο 1α): Ο συγγραφέας δηλώνει με τον χρόνο του ρήματος που χρη-

σιμοποιεί ότι κάνει κάτι στο παρόν με διάρκεια. Πώς θα χρησιμοποιούσε το ίδιο ρήμα, για να 

δηλώσει:  

α) διάρκεια στο παρελθόν: έβλεπα 

β) στιγμιαία ενέργεια στο παρελθόν: είδα 

γ) διάρκεια στο μέλλον: θα βλέπω 

δ) στιγμιαία ενέργεια στο μέλλον: θα δω 

 

ΘΕΜΑ 6ο:  

Να βρεις και να γράψεις το υποκείμενο κάθε υπογραμμισμένου ρήματος των κειμένων:  

 

Ρήματα Υποκείμενο 

είναι (κείμενο 1α) Η γη / που 

ήταν (κείμενο 1α) αυτό 

κατάλαβε (κείμενο 1α) Η μητέρα / η δική μου / που 

γέρναν (κείμενο 1α) Τα μάτια 

κοιμίζει (κείμενο 1β) Το κύμα 

εμποδίζει (κείμενο 1β) κάτι 

(ε)χουν ροδοβάψει (κείμενο 2) αίματα 

 

 



Β3. Λεξιλόγιο  

ΘΕΜΑ 7ο: Να αντικαταστήσεις τα ρήματα των παρακάτω φράσεων με ένα συνώνυμο 

ρήμα, ώστε να αποδίδεται το ίδιο νόημα. 

 

α) μόλις τα χιόνια φεύγανε (κείμενο 1α) > λιώνανε, υποχωρούσαν 

β) η θάλασσα ήταν μακριά από κει  (κείμενο 1α) >  βρισκόταν, απλωνόταν 

γ) δεν ήξερα να τα πω αυτά (κείμενο 1α) > εκφράσω, διατυπώσω 

δ) ο άνεμος ανατάραζε το χώμα (κείμενο 1α) > σήκωνε, ανακάτωνε 

ε) Η νύχτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα (κείμενο 1β) > κατάπιε, εξαφάνισε, απορρόφησε, 

κάλυψε 

 

Γ .  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Λ Ο Γ Ο Υ  ( Μ ο ν .  3 0 )  

Ένα από τα πρόσωπα που παρουσιάζονται να φεύγουν από τα σπίτια τους στη Μικρά Ασία 

είναι ο παππούς του Πέτρου. Μέσα στο καράβι του ξεριζωμού γράφει στο ημερολόγιό του... 

Γράψε σε τρεις (3) παραγράφους αυτή τη σελίδα ημερολογίου του παππού:  Τι νιώθει για 

αυτά που άφησε πίσω; Τι ονειρεύεται για το μέλλον; 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ χρειαζόταν: 

α) να φαίνεται ότι το πρόσωπο που γράφει τη σελίδα του ημερολογίου είναι ο παππούς  

β) στην πρώτη παράγραφο να παρουσιάζεται το πού βρίσκεται (περιγραφή συνθηκών)  

γ) στη δεύτερη παράγραφο να παρουσιάζονται τα συναισθήματα του παππού γι’  αυτά που 

άφησε πίσω 

δ) στην τρίτη παράγραφο να αναφέρονται τα όνειρα και οι προθέσεις του για το μέλλον  

Καλό θα ήταν να γίνει αξιοποίηση στοιχείων του κειμένου (πχ. ποιοι άλλοι είναι στο πλοίο, ότι 

πήρε μαζί του χώμα, ότι θέλει να φυτέψει βασιλικό...) 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ έπρεπε να προσεχθεί: 

• να έχει το κείμενο τη μορφή Ημερολογίου: ημερομηνία με χρονολογία 1914-1922, προσω-

πικό ύφος, α΄ πρόσωπο αφήγησης 

• η ορθογραφία, το λεξιλόγιο, η σαφήνεια στην έκφραση  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗ αξιολογήθηκε: 

Η δομή των παραγράφων και η συνολική δομή του κειμένου 


