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Α.  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ :            Η αξία του θεάτρου στην εκπαίδευση 

Όλες οι καλές τέχνες αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην πνευματική 

καλλιέργεια και τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων αφού πέραν της 

παιδευτικής έχουν και την εκπαιδευτική ιδιότητα και ικανότητα. Αν όμως 

θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποια τέχνη, αυτή θα ήταν η τέχνη του 

θεάτρου! Το σχολικό θέατρο βοηθά ποικιλοτρόπως τον άνθρωπο και 

ιδιαιτέρως τον μαθητή να ανακαλύψει πράγματα που δεν μπορούσε να 

φανταστεί ποτέ ότι τα διαθέτει. Το θέατρο συνδράμει στο να μπορέσει ένα 

παιδί να γίνει καλύτερο με τον εαυτό του αλλά και με τους γύρω του. 

Το θέατρο τονώνει καταρχήν την αυτοπεποίθηση, την 

αυτοεκτίμηση των παιδιών που θα παραστήσουν ένα θεατρικό έργο. Η 

ιδέα και μόνο ότι μετά από μήνες προετοιμασίας θα βρίσκονται στο σανίδι 

και εκατοντάδες μάτια θα είναι στραμμένα πάνω τους, μπορεί αρχικά να 

αγχώνει τους μαθητές αλλά κατόπιν τους κάνει να πιστέψουν την πιο 

ενεργειακή ίσως λέξη που δεν είναι άλλη από το ρήμα μπορώ! 

Δεν είναι άριστα στα μαθήματα όλα τα παιδιά. Όλα όμως τα παιδιά 

έχουν ταλέντα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο άξιο νιώθει ένα παιδί που ενώ 

γνώριζε το ίδιο ότι είναι μέτριο στις επιδόσεις των μαθημάτων, χαίρει 

εκτίμησης και αναγνώρισης λόγω της εμπλοκής του και της συμμετοχής 

του σε μια εκδήλωση του σχολείου όπως το θέατρο. 

Οι μαθητές μέσα από ένα έργο κάνουν πράξη τη ρήση του 

Μακρυγιάννη «Το εμείς πάνω απ’ το εγώ». Τα παιδιά «τσαλακώνουν» το 

είναι τους και στο βωμό του συλλογικού αποτελέσματος και του 

πνεύματος της ομαδικότητας αίρουν τους όποιους εγωισμούς και βάζουν 

μπροστά το καλό της ομάδας – παρέας. 

Το θέατρο είναι ακόμη ένα μέσο ώστε τα παιδιά να συνεργαστούν 

βαθύτερα με τους καθηγητές τους, να δημιουργήσουν μια πιο δυνατή 

σχέση και να δουν ότι και εμείς οι «μεγάλοι» έχουμε ανησυχίες, 

αναζητήσεις και προβληματισμούς. Οι μαθητές χωρίς να το καταλάβουν 

μέσα από το θέατρο παίρνουν μαθήματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς 

αφού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έργου οι καθηγητές 

προσπαθούν να εμφυσήσουν στους μικρούς ηθοποιούς το πώς πρέπει να 

δείξουν πως αισθάνονται οι ήρωες, γιατί συμπεριφέρονται έτσι και πώς 

πρέπει να διαχειριστούν τα πρόσωπα που υποδύονται. 
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Β. ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, γράφοντας «Σωστό» ή «Λάθος», 

λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο:                                                     (μονάδες 1) 

Πρόταση Σωστό/Λάθος 

1. Ορισμένες καλές τέχνες συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια 

και σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων 

 

2. Το θέατρο βοηθά τα παιδιά να συνεργαστούν βαθύτερα με τους 

καθηγητές τους 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

α) Να βρείτε τη δομή της πρώτης παραγράφου του κειμένου και να δώσετε 

έναν πλαγιότιτλο.                                                                                 (μονάδες 1) 

 

β) Να χωρίσετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε τρικατάληκτα και δικατάληκτα 

και τα δικατάληκτα σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα:               (μονάδες 2) 

τέχνες, μαθήματα, μαθητές, ηθοποιούς. 

 

γ) Να κλίνετε το παρακάτω ονοματικό σύνολο και στους δύο αριθμούς: η 

καλή τέχνη.                                                                                            (μονάδες 1) 

 

δ) Να διακρίνετε τα παρακάτω ρήματα ανάλογα με τη χρονική τους 

βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας.                                                       (μονάδες 1) 

Ρήμα Χρονική βαθμίδα Ποιόν ενέργειας 

τονώνει   

θα βρίσκονται   

 

ε) Να βρείτε τη φωνή και τη συζυγία των παρακάτω ρημάτων: βοηθά, 

μπορούν, αισθάνονται, κάνουν.                                                        (μονάδες 2) 

                                                                                          

ΘΕΜΑ 3Ο  

Σε ένα κείμενο αφηγηθείτε το σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας ή 

ενός θεατρικού έργου που σας άρεσε (υπόθεση περιληπτικά – ήρωες – 

είδος ταινίας – εφέ – σκηνικά – κοστούμια κ.ά.).*                                                                                                  

(μονάδες 8) 

*η έκθεσή σας να έχει τη δομή : πρόλογος, κύριο μέρος (2 παράγραφοι) και 

επίλογος. 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 

Ά. Τσέχωφ – ο Βάνκας 

 

Αναστέναξε βαθιά και στύλωσε ξανά το βλέμμα του στο παραθύρι. 

Θυμήθηκε πως ο παππούς πήγαινε στο δάσος να κόψει έλατο για τον 

αφέντη και έπαιρνε πάντοτε μαζί και το εγγονάκι του. Τι όμορφα που ήταν! 

O παππούς σφύριζε, τριζοβολούσε ο πάγος στο μονοπάτι και ο Βάνκας τα 

άκουγε όλα και σφύριζε κι αυτός. Πολλές φορές ο παππούς, προτού κόψει 

το έλατο, κάπνιζε την πίπα του ή έπαιρνε πρέζα και όλο κορόιδευε το 

εγγονάκι που τουρτούριζε. 

O παππούς έσερνε το κομμένο ελάτι ως το σπίτι του αφέντη και κει άρχιζε 

το στόλισμα. Και πρώτη και καλύτερη η δεσποινίς Όλγα Ιγκνάτιεβνα, η 

αγαπημένη του Βάνκα. Όταν ζούσε ακόμα η Πελαγία, η μάνα του Βάνκα, 

ήταν καμαριέρα της κυράς και η δεσποινίς Όλγα φόρτωνε το Βάνκα γλυκά 

και για να περάσει την ώρα της τον μάθαινε να διαβάζει, να γράφει και να 

λογαριάζει ως το εκατό. Και όχι μονάχα αυτά. Τον έμαθε να χορεύει και 

καντρίλιες. Μα σαν πέθανε η Πελαγία, έστειλαν το ορφανό στον παππού 

του στην κουζίνα και από κει στη Μόσχα ψυχογιό στον Αλιάχιν, τον 

τσαγκάρη. 

Έλα γρήγορα, αγαπημένε μου παππού, για όνομα του Θεού. Σε παρακαλώ, 

πάρε με από δω! Λυπήσου με το δύστυχο ορφανό, γιατί όλοι με δέρνουν 

και πεινάω πολύ. Και έχω τόση στενοχώρια που δεν ξέρω πώς να σου την 

πω. Όλο κλαίω, παππού. Και μια μέρα το αφεντικό μού 'δωσε μια στο 

κεφάλι με το καλαπόδι, τόσο δυνατά που έπεσα κάτω και έλεγα πως δε θα 

σηκωθώ. Δεν είναι ζωή αυτή, χειρότερη και από του σκύλου… 

Χαιρετίσματα στην Αλιόνα, στον Ιγκόρ το στραβό και στον αμαξά. Και τη 

φυσαρμόνικά μου να μην την δώσεις σε κανέναν. O εγγονός σου, Ιβάν 

Ζούκοφ, αγαπημένε μου παππού, έλα. 

O Βάνκας δίπλωσε το γράμμα στα τέσσερα και το έβαλε στο φάκελο που 

είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα ένα καπίκι. Ύστερα, σκέφτηκε λίγο, 

βούτηξε την πένα στο καλαμάρι και έγραψε τη διεύθυνση: 

Για τον παππού. Στο χωριό. 

Έξυσε λίγο το κεφάλι του, ξανασκέφτηκε και πρόσθεσε στον φάκελο:                    

Κωσταντή Μακάριτς. 

Ευχαριστημένος που δεν τον ενόχλησε κανείς, έβαλε το κασκέτο του και 

χωρίς να ρίξει απάνω του την ξεσχισμένη γουνίτσα πετάχτηκε στο δρόμο 

με το πουκάμισο μονάχα. 

Τα παιδιά του χασάπικου που είχε ρωτήσει την προηγούμενη μέρα του 

είχαν πει πως έριχναν τα γράμματα σ’ ένα κουτί και αποκεί τα 
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κουβαλούσαν σε όλο τον κόσμο με τρόικες που έχουν βροντερά 

κουδουνάκια και μεθυσμένους αμαξάδες. 

Γρήγορα γρήγορα ο Βάνκας έτρεξε στο κοντινότερο κουτί και πέρασε το 

πολύτιμο μήνυμά του στη χαραμάδα. 

Ύστερα από μια ώρα κοιμόταν με σφιγμένες τις γροθίτσες νανουρισμένος 

από τις γλυκές ελπίδες του. Ονειρευόταν το πατάρι στο χωριό. Ο παππούς 

κάθεται στο πατάρι και τα πόδια του κρέμονται. Διαβάζει το γράμμα στις 

δούλες... Και ο Χέλης φέρνει σβούρα το πατάρι κουνώντας την ουρά του... 

Ά. Τσέχωφ, Διηγήματα, μτφρ. Κυριάκος Σιμόπουλος, Θεμέλιο 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Στο κείμενο είναι υπογραμμισμένες λέξεις και φράσεις που 

δείχνουν την ψυχική κατάσταση του Βάνκα. Ανάλογα με το 

συναίσθημα που εκφράζουν (θετικό ή αρνητικό), να τις 

τοποθετήσετε στην αντίστοιχη στήλη που ακολουθεί:      (μονάδες 1)       

                                  

2. Να χαρακτηρίσετε τον μικρό Βάνκα σε 5-6 σειρές.            (μονάδες 2) 

 

3. Υποθέτοντας ότι το γράμμα φτάνει στον παππού Κωνσταντή 

Μακάριτς, δώστε ένα διαφορετικό τέλος στο διήγημα. (60 λέξεις 

περίπου)                                                                                     (μονάδες 1) 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

ΘΕΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

  

  

  

  


