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ΜΕΡΟ Α΄: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ               (ΜΟΝΑΔΕ 70) 
 
 
 

Αδύδακτο κεύμενο:  
Γλωςςικό πολυμορφύα 
 
 

Μπορεύ να μιλϊ κανεύσ για Ένωςη των χωρών τησ Ευρώπησ ςε ιςϐτιμη βϊςη, χωρύσ η 
γλώςςα κϊθε κρϊτουσ-μϋλουσ να ϋχει ςτην πρϊξη τον ςεβαςμϐ που αρμϐζει ςτον λαϐ τησ 
χώρασ, ο οπούοσ εκφρϊζεται μϋςα απ’ αυτόν; Όχι, φυςικϊ, γιατύ η γλώςςα ενϐσ λαοϑ, 
πϋρα απϐ βαςικϐ ςτοιχεύο ταυτϐτητασ, εύναι ςυγχρϐνωσ και αναπόςπαςτο τμόμα τησ 
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του. Άλλωςτε, ωσ ιςτορύα των λϋξεων, ωσ γλώςςα τησ 
λογοτεχνύασ, ωσ γλωςςικό παρϊδοςη του τραγουδιοϑ, των λαώκών αφηγόςεων, του 
θεϊτρου, τησ επιςτόμησ, τησ διανϐηςησ και γενικϐτερα τησ ϋκφραςησ ενϐσ λαοϑ δεν 
επιτρϋπεται να απαξιωθεύ οϑτε να τεθεύ «εισ όςςονα* μούρα» ϋναντι τησ γλωςςικόσ 
ϋκφραςησ ϊλλων λαών. 

 
Ωςτϐςο, το «γλωςςικϐ μονοπώλιο**» δεν εύναι φυςικό κατϊςταςη για την 

επικοινωνύα των λαών, ιδύωσ εκεύνων που θϋλουν να αποτελοϑν μια Ένωςη, η οπούα θα 
πρϋπει να ςτηρύζεται ςτον ςεβαςμϐ τησ ιδιαιτερϐτητασ κϊθε κρϊτουσ-μϋλουσ. Αντύθετα, 
φυςικό κατϊςταςη που διϋπει ιςτορικϊ, διαχρονικϊ και πολιτιςμικϊ ϐλουσ τουσ λαοϑσ 
και ϐλεσ τισ χώρεσ εύναι η γλωςςικό πολυμορφύα, η οπούα ςυνιςτϊ ϐ,τι θα μποροϑςε να 
ονομαςτεύ «γλωςςικό οικολογύα». Πρϐκειται για τη φυςικό διαφοροπούηςη των λαών 
ωσ προσ τη γλώςςα που μιλοϑν, η οπούα διαφϋρει, ϐπωσ το περιβϊλλον, οι ϊνθρωποι, οι 
αντιλόψεισ, τα φυςικϊ και ϊλλα χαρακτηριςτικϊ απϐ τον ϋναν λαϐ ςτον ϊλλο. Εξϊλλου, η 
γλώςςα κϊθε λαοϑ εύναι μια ϊλλη ςϑλληψη, οργϊνωςη και ϋκφραςη τοϑ κϐςμου. Έτςι, η 
γλωςςικό διαφοροπούηςη, η γλωςςικό πολυμορφύα, εύναι ςϑμφυτη με τον ύδιο τον 
ϊνθρωπο και το περιβϊλλον του. Αφϑςικη κατϊςταςη εύναι η επιβολό μιασ γλώςςασ ςε 
ϐλουσ, μιασ ενιαύασ γλώςςασ για ϐλουσ τουσ λαοϑσ, καθώσ ϐςο παλιϊ φτϊνουν οι γνώςεισ 
μασ για τον κϐςμο, τϐςο γνωρύζουμε τον ϊνθρωπο γλωςςικϊ διαφοροποιημϋνο. 

 
Αυτό τη γλωςςικό πολυμορφύα, που αποτελεύ και τη μεγαλϑτερη πολιτιςτικό 

πρϐκληςη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, πρϋπει να τη διαφυλϊξουμε ωσ «κϐρην οφθαλμοϑ» 
και να την αξιοποιόςουμε επικοινωνιακϊ και πολιτιςτικϊ για μια αμοιβαύα ουςιαςτικό 
γνωριμύα των λαών, που αναγκαςτικϊ περνϊ μϋςα απϐ τη γλώςςα. Δεν υπϊρχει 
ςυντομϐτεροσ και πιο ουςιαςτικϐσ τρϐποσ να γνωρύςεισ ϋναν πολιτιςμϐ, ϋναν λαϐ, μια 
χώρα απϐ το να μϊθεισ τη γλώςςα του. 

 Γ. Μπαμπινιώτη, εφ. Το Βήμα, 31.12.2006 (διαςκευό) 
 
 

 
* όςςονα: κατώτερη, υποδεϋςτερη 
** μονοπώλιο: αποκλειςτικϐ δικαύωμα, αποκλειςτικό χρόςη ό κατοχό οριςμϋνησ ιδιϐτητασ 
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I. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ                                                 (ΜΟΝΑΔΕ 16) 
 

I.1.  Αφοϑ μελετόςετε προςεκτικϊ το πιο πϊνω κεύμενο, να γρϊψετε περύληψη ϋκταςησ 100- 
120 λϋξεων.           
                                                  (μονϊδεσ 8)  

 
I.2. Γιατύ, ςϑμφωνα με τον ςυγγραφϋα, αποτελεύ αναγκαιότητα η διατόρηςη τησ 

γλωςςικόσ πολυμορφύασ ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ;               (60-80 λϋξεισ)
                                                                                                                         (μονϊδεσ 3)  

 

I.3.  Να εντοπύςετε και να εξηγόςετε τη χρόςη των ειςαγωγικών τησ 2η παραγρϊφου του 
κειμϋνου «Ωςτϐςο … διαφοροποιημϋνο».    

                                        (μονϊδεσ 2) 
 

I.4.  ε ποιο κειμενικό εύδοσ ανόκει το πιο πϊνω κεύμενο; Να τεκμηριώςετε την ϊποψό ςασ, 
κϊνοντασ αναφορϊ ςε δύο (2) χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα του κειμϋνου (εξωκειμενικϊ ό 
κειμενικϊ).                    
                                       (3 μονϊδεσ) 

 
 
 

 
II. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΜΟΡΥΗ                        (ΜΟΝΑΔΕ 14)  

 
ΙΙ.1. ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΟΓΟΤ                                                        (Μονϊδεσ 6) 
 
ΙΙ.1. α. Να εντοπύςετε δύο (2) λϋξεισ με τισ οπούεσ επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ςτη 2η 
παρϊγραφο «Ωςτϐςο … διαφοροποιημϋνο» και να δικαιολογόςετε τη χρόςη τουσ.   
                                                                                                                                                            (μονϊδα 3) 
 
ΙΙ.1. β. Να εντοπύςετε τα δομικϊ μϋρη τησ 1ησ παραγρϊφου «Μπορεύ … λαών».                                        
                                                              (μονϊδεσ 3) 
 
 
 
ΙΙ.2.  ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ                                         (ΜΟΝΑΔΕ 8)  
 
ΙΙ.2. α. Να αντικαταςτόςετε τισ υπογραμμιςμϋνεσ λϋξεισ του κειμϋνου με μια ςυνώνυμη, 

διατηρώντασ τον γραμματικϐ τουσ τϑπο.                                           (μονϊδεσ 2) 
 

     α. «…εύναι ςυγχρϐνωσ και αναπόςπαςτο τμόμα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του»  
     β. «…το «γλωςςικϐ μονοπώλιο» δεν εύναι φυςικό κατϊςταςη για την επικοινωνύα 

των λαών …»   
 

     



4 

 

ΙΙ.2. β. Να βρεύτε τα αντώνυμα των πιο κϊτω λϋξεων, διατηρώντασ τον γραμματικϐ τουσ   
τϑπο.                                                                         (μονϊδεσ 2) 

 

     α. Άλλωςτε, ωσ ιςτορύα των λϋξεων, … και γενικϐτερα τησ ϋκφραςησ ενϐσ λαοϑ δεν 
επιτρϋπεται να απαξιωθεύ οϑτε να τεθεύ «εισ όςςονα* μούρα» ϋναντι τησ γλωςςικόσ 
ϋκφραςησ ϊλλων λαών.    

     β.  Πρϐκειται για τη φυςικό διαφοροπούηςη των λαών ωσ προσ τη γλώςςα που μιλοϑν … 
 

 
ΙΙ.2. γ. Να γρϊψετε ϋνα παρϊγωγο ουςιαςτικό και ϋνα παρϊγωγο επύθετο για καθϋνα απϐ 

τα παρακϊτω ρόματα:                    (μονϊδεσ 4) 
 
 

 Παρϊγωγο ουςιαςτικϐ Παρϊγωγο επύθετο 
α. εκφρϊζεται   
β. να απαξιωθεύ    

 
                                                                                    
 
 

III.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ                    (ΜΟΝΑΔΕ 40)  
 
«Δεν υπϊρχει ςυντομότεροσ και πιο ουςιαςτικόσ τρόποσ να γνωρύςεισ ϋναν 
πολιτιςμό, ϋναν λαό, μια χώρα από το να μϊθεισ τη γλώςςα του.» 
 
Η γλώςςα ενϐσ λαοϑ αποτελεύ τον ςυντομϐτερο και ουςιαςτικϐτερο τρϐπο για να γνωρύςεισ 
τον πολιτιςμϐ του. Ωσ πρϐεδροσ του Κεντρικοϑ Μαθητικοϑ υμβουλύου αναλαμβϊνεισ να 
ςτεύλεισ επιςτολό ςτον Τπουργϐ Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ, ςτην οπούα θα αναφερθεύσ ςτουσ 
λϐγουσ που καθιςτοϑν απαραύτητη τη γλωςςομϊθεια ςόμερα καθώσ και ςτα οφϋλη που 
προκϑπτουν απϐ την κατϊκτηςη ξϋνων γλωςςών.  

(Έκταςη: 300-350) 
 
 
 
 

ΜΕΡΟ Β ΄ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ- ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ                         (ΜΟΝΑΔΕ 30) 
 
I. ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 

 
Α. Δημοτικϐ, Ο Διενήσ [κυπριακή παραλλαγή] & Δημοτικϐ, Το μικρό Βλαςιόπουλο  
(αδίδακτο) 
 

Ο Διενήσ 
Ο Διενόσ ψυχομαςεύ ςε ςύερα* παλϊδκια,  
ςε ςύερα παπλώματα, ςε ςύερα κρεβϊδκια·  
π’ αππ’ ϋξω τριγυρκϊςαν τον τρακϐςια παλλικϊρκα,  
θϋλουν να μποϑςιν να τον δουν τζ’ ακϐμα κροφοοϑνται.*  
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Έναν κοντϐν, κοντοϑτςικον, τζαι χαμηλοβρακϊτον,*    5 
κλωτςιϊν τησ πϐρτασ ϋδωκεν, μπαύννει τζαι ςαιρετϊ τον.  
–Ώρα καλό ςου, Διενό, καλϐν ςτην αφεγκιϊν ςου˙  
αππ’ ϋξω τριγυρκϊςαν ςε τρακϐςια παλλικϊρκα,  
θϋλουν να μποϑςιν να ςε δουν τζ’ ακϐμα κροφοοϑνται.  
Που τ’ αγρικϊ ο Διενόσ, παύρνει τα τζ’ εςηκώςτην˙      10 
 ςϑρνει τραπϋζιν ϊρκυρον, φεντζϊνιν τζαι τζερνϊ τουσ.  
–Εμεύσ εν όρταμεν εδώ να φϊμεν, γιϊ να πκιοϑμεν. 
 –Σρώτ’ ϊρκοντεσ, τζαι πύννετε τζ’ εγιώ να ςασ ξηοϑμαι. 
* Έτυςεν να γυρύςετε τησ Αραπκιϊσ τα μϋρη,  
που ’ν το τριϐλιν* πιθαμόν τζαι το αγκϊθθιν πόχη;      15  
Μονονυχτοϑ* τα γϑριςα μϐνοσ τζαι μανιχϐσ μου  
τζ’ εννιϊ πολϋμουσ ϋκαμα, ζϑιν του μεςανϑχτου,* 
 τζ’ εννιϊ βουρκοϑδκια* ’ϋμωςα,* οϑλλον μοϑττεσ τζαι γλώςςεσ, 
 οι μοϑττεσ ϋν τουσ δρϊκοντεσ τζι οι γλώςςεσ ϋν τουσ λιϐντεσ. 

 
*ςύερον,το: ςύδερο˙ εδώ ωσ επύθετο, ςιδερϋνιοσ  *κροφοοϑμαι: διςτϊζω, φοβϊμαι λύγο 
 *χαμηλοβρακϊτοσ: αυτϐσ που φορϊ μεγϊλη βρϊκα  
 *ξηοϑμαι: εξηγώ, (εδώ) περιγρϊφω, εξιςτορώ  
*τριϐλιν,το: τριβϐλι 

*μονονυχτοϑ: μϋςα ςε μια νϑχτα  
*ζϑιν του μεςανϑχτου: ακριβώσ ςτα μεςϊνυχτα  

*βουρκοϑιν,το: μικρό βοϑρκα, δερμϊτινο ςακύδιο μϋςα ςτο οπούο οι βοςκού, οι γεωργού  κ.λ.π. ϋβαζαν την τροφό  
*(γ)ϋμωςα: γϋμιςα  

 

 
Σο μικρό Βλαςιόπουλο  

Ο Κωνςταντύνοσ ο μικρϐσ κι ο Αλϋξησ ο αντρειωμϋνοσ 
και το μικρϐ Βλαςιϐπουλο αντϊμα περπατοϑνε,  
αντϊμα τρων και πύνουνε, αντϊμα τραγουδοϑνε, 
αντϊμα ϋχουν τςου μαϑρουσ τουσ ς΄ϋνα ςταλϐ  δεμϋνουσ. 
Υωνό τουσ όρτ’ απ’ ουρανοϑ κι απ’ Αρχαγγϋλου ςτϐμα:    5  
 

- Εςεύσ τρώτε και πύνετε, κι οι Σοϑρκοι ςασ κουρςεϑουν· 
παύρνουν τα’ Αλϋξη δυο παιδιϊ, του Κωνςταντό τη μϊνα,  
και του μικροϑ Βλαςιϐπουλου πόραν την αδερφό του.  
 

Όςο να ςτρώςει ο Κωνςταντόσ, να καλιβώςει ο Αλϋξησ,  
κειο το μικρϐ Βλαςιϐπουλο ςτ’ ϊλογα πϊνου βρϋθη.     10 
 

- ϑρε, μωρϋ Βλαςιϐπουλο, ςϑρε, κουτςοϑριςϋ τουσ.  
Κι αν εύναι χύλιοι, κϐψε τουσ, κι αν εύν’ και δυο χιλιϊδεσ.  
Μα αν εύναι περιςςϐτεροι, πρϐβαλε, μύληςϋ μασ. 
  

Επόε και μϋτραε, μα μετρημοϑσ δεν εύχαν.  
Να πϊει πύςω ντρϋπετι, να πϊει μπροσ, φοβϊται.      15 
Και το ςταυρϐ του ϋκαμε και μεσ ς’ εδαϑτουσ μπαύνει:  
 

- Έχνια, ςπαθύ μου δύκοπο, ϋχνια να μη ραϏςεισ.  
 

τα ‘μπα του χύλιουσ ϋκοψε, ςτα ‘βγα του δυο χιλιϊδεσ,  
και ςτον καλϐ του γυριςμϐ δεν βρόκε να κϐψει.  
Μα ϋνα ςκυλύ Σουρκϐπουλον, οπύς’ απϐ μια πϐρτα,      20 
μια πιςτολιϊ του ϋδωκε με τρύα αςημϋνια βϐλια.  
Σο ϋνα τον πόρε ςτην καρδιϊ, το ϊλλο ςτα πλεμϐνια,  
το τρύτο το φαρμακερϐ τον πόρε μεσ ςτο ςτϐμα.  
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Ερωτόςεισ: 
 
Β.1. Σα πιο πϊνω ποιόματα εύναι δημοτικϊ τραγοϑδια. Να καταγρϊψετε δύο (2) κοινϊ 
χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα των δημοτικών τραγουδιών που εντοπύζονται και ςτα 
δϑο αποςπϊςματα. Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ με αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνουσ 
ςτύχουσ.                                                      (μονϊδεσ 4) 
 
Β.2. Να χαρακτηρύςετε τον Διγενό και το μικρϐ Βλαςιϐπουλο, αποδύδοντασ δύο (2) 
χαρακτηριςμούσ για τον καθϋνα. Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ με  ςυγκεκριμϋνεσ 
αναφορϋσ ςτα ποιόματα.                     (μονϊδεσ 4) 
 
Β.3. α. Να αναφϋρετε δύο (2) αφηγηματικούσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ ςκιαγραφεύται η 
προςωπικϐτητα των ηρώων. β. Σι επιτυγχϊνουν με τη χρόςη του κϊθε αφηγηματικοϑ 
τρϐπου οι ϊγνωςτοι δημιουργού;                                                                                                (μονϊδεσ 2) 
 
        
Β. Διονϑςιοσ ολωμϐσ: 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, χεδύαςμα Β΄, Απϐςπαςμα 2 

Ο Απρύλησ με τον Έρωτα χορεϑουν και γελοϑνε, 
Κι ϐς' ϊνθια βγαύνουν και καρπού τϐς' ϊρματα ςε κλειοϑνε. 

Λευκϐ βουνϊκι* πρϐβατα κινοϑμενο βελϊζει, 
Και μεσ ςτη θϊλαςςα βαθιϊ ξαναπετιϋται πϊλι, 
Κι ολϐλευκο εςϑςμιξε με τ' ουρανοϑ τα κϊλλη.    5 
Και μεσ ςτησ λύμνησ τα νερϊ, ϐπ' ϋφθαςε μ' αςποϑδα*, 
Έπαιξε με τον ύςκιο τησ γαλϊζια πεταλοϑδα, 
Που ευώδιαςε τον ϑπνο τησ μϋςα ςτον ϊγριο κρύνο· 
Σο ςκουληκϊκι βρύςκεται ς' ώρα γλυκιϊ κι εκεύνο. 
Μϊγεμα η φϑςισ κι ϐνειρο ςτην ομορφιϊ και χϊρη,    10 
Η μαϑρη πϋτρα ολϐχρυςη και το ξερϐ χορτϊρι· 
Με χύλιεσ βρϑςεσ χϑνεται, με χύλιεσ γλώςςεσ κραύνει· 
 Όποιοσ πεθϊνει ςόμερα χύλιεσ φορϋσ πεθαύνει. 

Σρϋμ' η ψυχό και ξαςτοχϊ γλυκϊ τον εαυτϐ τησ. 

*βουνϊκι: κοπαδϊκι * αςποϑδα: ςπουδό, βιαςϑνη 

 
Ερωτόςεισ: 
 
Β.4.  Να εντοπύςετε ςτο πιο πϊνω πούημα δύο (2) εικόνεσ που χρηςιμοποιεύ ο ποιητόσ για να 
παρουςιϊςει την ομορφιϊ τησ φϑςησ.                               (μονϊδεσ 2) 
 
 
Β.5.  Πώσ λειτουργούν οι εικϐνεσ του ποιόματοσ ςτην ψυχό των Πολιορκημϋνων;  
                                                (μονϊδεσ 2) 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6363/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6363/
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Γ. Βαςύλησ Μιχαηλύδησ: 
Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωςία Κύπρου 

 
18  
«’Πύςκοπε, ’γιώ την γνώμην μου ποττϋ δεν την αλλϊςςω,  
τζι ϐςα τζι αν πεισ, μεν θαρρευτεύσ πωσ ϋννα ςου πιςτϋψω˙  
ϋχω ςτον νουν μου, ’Πύςκοπε, να ςφϊξω, να κρεμμϊςω,  
τζι αν ημπορώ, ’ποϑ τουσ Ρωμιοϑσ την Σζϑπρον να παςτρϋψω˙* 
τζι ακϐμα, αν ημπϐρεια τον κϐςμον να γυρύςω,      175  
ϋθεν* να ςφϊξω τουσ Ρωμιοϑσ, ψυςόν να μεν αφόςω».  
«Η Ρωμιοςϑνη ϋν’ φυλό ςυνϐτζαιρη* του κϐςμου,  
κανϋνασ δεν ευρϋθηκεν για να την ιξιλεύψει, κανϋνασ, 
γιατύ ςςϋπει* την ’ποϑ τα ’ψη* ο Θεϐσ μου.  
Η Ρωμιοςϑνη εννϊ χαθεύ, ϐντασ ο κϐςμοσ λεύψει!      180  
 
19  
φϊξε μασ οϑλουσ τζι ασ γενεύ το γαύμαν μασ αυλϊτζιν,  
κϊμε τον κϐςμον ματζελειϐν* τζαι τουσ Ρωμιοϑσ τραοϑλλια,*  
αμμϊ* ’ξερε πωσ ύλαντρον* ϐντασ κοπεύ καβϊτζιν,* 
τριγϑρου του πετϊςςουνται τρακϐςια παραποϑλια.*  
Σο ’νύν* αντϊν να τρώ’ την γην, τρώει την γην θαρκϋται,*    185  
μα πϊντα τζεύνον τρώεται τζαι τζεύνον καταλυϋται.*  

 
* παςτρεϑκω: καθαρύζω  
* ϋθεν: όταν να, όθελα να, επρϐκειτο να  
* ςυνϐτζαιροσ: ςυνομόλικοσ  
* ςςϋπει: ςκεπϊζει, προςτατεϑει  
* τα ’ψη: τα ϑψη, ο ουρανϐσ 
* ματζελειϐν, το: ςφαγό, ςφαγεύο  
* τραοϑλλιν, το: τραγύ  

* αμμϊ: ϐμωσ  
* ύλαντρον: αιωνϐβιο (δϋντρο)  
* καβϊτζιν, το: η λεϑκα  
* παραποϑλιν, το: παραφυϊδα  
* ’νύν, το: υνύ  
* θαρκοϑμαι: νομύζω  
* καταλυϋμαι: καταςτρϋφομαι, φθεύρομαι, αφανύζομαι 

 
 

Ερωτόςεισ: 
 
Β.6. Ο Αρχιεπύςκοποσ Κυπριανϐσ ςτην απϊντηςη που δύνει ςτον Μουςελλύμ-Αγϊ προςδύδει 
κϊποια χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα ςτη Ρωμιοςϑνη. Ποια εύναι αυτϊ και πώσ 
παρουςιϊζονται;                                                                                                                          (μονϊδεσ 4) 
 
 
Β.7. Με ποια ιςτορικϊ γεγονϐτα ςυνδϋονται α. το πούημα «Η 9η Ιουλύου 1821 εν Λευκωςύα  
Κύπρου» και β.  το πούημα «Ελεύθεροι Πολιορκημϋνοι», χεδύαςμα Β΄, Απϐςπαςμα 2;  
                                             (μονϊδεσ 4)  
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II. ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

Δ. Ιωϊννησ Κονδυλϊκησ: 
Όταν ήμουν δάςκαλοσ και άλλα διηγήματα 
 

[…]Σα μαθόματα όρχιςαν με μύαν προςλαλιϊν προσ τουσ μαθητϊσ, εισ την οπούαν εύπα τα εξόσ 
περύπου:  
«Δεν εύμαι απϐ τουσ δαςκϊλουσ τουσ οπούουσ εγνωρύςατε μϋχρι τοϑδε. Θϋλω να γύνω φύλοσ ςασ και ϐχι 
τϑραννοσ, να ςασ φανώ ωφϋλιμοσ και ϐχι να ςασ κϊμω δειλοϑσ και ταπεινοϑσ, να με ςϋβεςθε και να με 
αγαπϊτε και ϐχι να με τρϋμετε. Μερικού απϐ ςασ ϊλλωσ τε κοντεϑει να ϋχετε την ηλικύαν μου. Έωσ χθεσ 
όμουν κι εγώ μαθητόσ και δεν επιθυμώ να με μιςόςετε, ϐπωσ εμύςηςα εγώ μερικοϑσ απϐ τουσ 
δαςκϊλουσ μου. Δεν θ' απαιτώ να μαθαύνετε μεγϊλα πρϊγματα, τα οπούα να μη ςασ αφόνουν καιρϐν 
να παύζετε, ωσ απαιτεύ η ηλικύα ςασ. Αλλϊ τα ολύγα αυτϊ εννοώ να τα μαθαύνετε καλϊ. Υρονώ ϐτι με το 
γλυκϑ θα κϊμωμεν καλϑτερα την εργαςύαν μασ, ενώ οι ϊλλοι δϊςκαλοι νομύζουν απαραύτητον το 
ξϑλον και τασ ϑβρεισ. ασ παρακαλώ, μη με αναγκϊςετε να πιςτεϑςω ϐτι ϋχω ϊδικον και ϐτι ϋχουν 
δύκαιον οι ϊλλοι δϊςκαλοι».  
Οι μαθηταύ μου όκουςαν τουσ λϐγουσ μου με ϋκπληξιν, ότισ επύ τϋλουσ μετεβλόθη εισ ακτινοβϐλημα 
χαρϊσ. [...] 
[...] Οι μαθηταύ μου με εςϋβοντο και με ηγϊπων, χωρύσ να μεταχειριςθώ ποτϋ βύαια μϋςα, χωρύσ να 
υψώςω καν τον τϐνον τησ φωνόσ μου, όςαν επιμελεύσ και κϐςμιοι. Ηϑξανε δε η προσ εμϋ αγϊπη και 
ευγνωμοςϑνη των, ϐταν απϐ την πρώτην τϊξιν, ότισ ότο εισ το ιςϐγειον, όρχοντο ενύοτε πλαταγιςμού 
ραπιςμϊτων ομοϑ με τασ αγρύασ κραυγϊσ και τασ ϑβρεισ του διδαςκϊλου, «κοϑτςουρα, παλιϐπαιδα, 
κτόνη». [...]  

 
 

Ερωτόςεισ: 
 
Β.8.  α. τα πιο πϊνω αποςπϊςματα να εντοπύςετε και να καταγρϊψετε μύα (1) 
παιδαγωγικό μϋθοδο που χρηςιμοποιεύ ο κϊθε δϊςκαλοσ. β. Εςεύσ ποια μϋθοδο θα 
προτιμοϑςατε να χρηςιμοποιεύ ο δικϐσ ςασ δϊςκαλοσ και γιατύ;               (μονϊδεσ 4) 
 
 
Β.9. α. Να εντοπύςετε ςε ποιο ρηματικό πρόςωπο γύνεται η αφόγηςη, δικαιολογώντασ την 
απϊντηςό ςασ με δύο (2) παραδεύγματα απϐ το απϐςπαςμα. β. Γιατύ ο ςυγγραφϋασ επϋλεξε 
το ςυγκεκριμϋνο ρηματικϐ πρϐςωπο για την αφόγηςη;                                                    (μονϊδεσ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 
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Οι Ειςηγότριεσ 

 

  Η υντονύςτρια              Ο Διευθυντόσ 

Κυριακό Μαϑρου-Σαλιώτου, Β.Δ. 
 
 
…………………………………… 
 

   Κυριακό Μαϑρου-Σαλιώτου, Β.Δ. 
 
 

……………………………………………… 

Θεϐδωροσ Ηλύα 
 
 

……………………………….. 

Καλλιϐπη Βαρνιώτη  
 
 
…………………………………… 
 
 

              
 

Ευρυδύκη Σϊκκα 
 
 
…………………………………… 

  

 
Αντιγϐνη Παραςκευϊ 
 
 
…………………………………… 

  

 
Βαςιλικό Διαμαντό 
 
 
…………………………………… 

  

 
Ελϋνη οφοκλϋουσ 
 
 
…………………………………… 

  

 


