
 

 

                                     Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις  
                                        Περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 
                                                                                    Τάξη : Β΄ 
                                                                                    Μάθημα : Νεοελληνική Γλώσσα 
 
                                                        Α.Κείμενο  
 
   Ένα ξέρομε, που μπορεί μια μέρα ο λευκός να το ανακαλύψει : ο Θεός μας είναι ο 
ίδιος Θεός. Μπορεί να θαρρείτε πως Εκείνος είναι δικός σας, όπως ζητάτε να γίνει 
δική σας η γη μας. Αλλά δεν το δυνόσαστε. Εκείνος είναι Θεός των ανθρώπων. Και 
το έλεός Του μοιρασμένο απαράλλαχτα σε ερυθρόδερμους και λευκούς. Αυτή η γη 
Του είναι ακριβή. Όποιος τη βλάφτει, καταφρονάει το Δημιουργό της. Θα περάσουν 
οι λευκοί – και μπορεί μάλιστα γρηγορότερα από άλλες φυλές. Όταν μαγαρίζεις συ-
νέχεια το στρώμα σου, κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές σου. Όταν όλα 
τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια άλογα μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά του 
δάσους τη γιομίσει το ανθρώπινο χνώτο και το θέαμα των φουντωμένων λόφων το 
κηλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου με το βουητό τους, τότε θα σημάνει το τέ-
λος της ζωής.    
   Πουθενά δε βρίσκεται μια ήσυχη γωνιά μέσα στις πολιτείες του λευκού. Πουθενά 
δε βρίσκεται μια γωνιά να σταθείς να ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα την άνοιξη ή το 
ψιθύρισμα που κάνουν τα ζουζούνια πεταρίζοντας. Όμως μπορεί, επειδή, όπως είπα, 
είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω – μπορεί μοναχά για το λόγο αυτόν ο σαματάς να 
ταράζει τα αυτιά μου. Μα τι μένει από τη ζωή, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να 
αφουγκραστεί τη γλυκιά φωνή που βγάνει το νυχτοπούλι ή τα συνακούσματα των βα-
τράχων ολόγυρα σε ένα βάλτο μέσα στη νυχτιά ; Ο ερυθρόδερμος προτιμάει το απα-
λόηχο αγέρι καθαρισμένο από την καταμεσήμερη βροχή ή μοσχοβολημένο με το 
πεύκο. Του ερυθρόδερμου του είναι ακριβός ο αγέρας, γιατί όλα τα πάντα μοιράζο-
νται την ίδια πνοή – τα ζώα, τα δέντρα, οι άνθρωποι. Ο λευκός δε φαίνεται να δίνει 
προσοχή στον αγέρα που ανασαίνει. Σαν ένας που χαροπολεμάει για μέρες πολλές, 
δεν οσμίζεται τίποτα. 
   Αν ξέραμε, μπορεί να καταλαβαίναμε – αν ξέραμε τα όνειρα του λευκού, τις ελπί-
δες που περιγράφει στα παιδιά του τις μακριές χειμωνιάτικες νύχτες, τα οράματα που 
ανάφτει στο μυαλό τους, ώστε ανάλογα να δέονται για την αυριανή. Αλλά εμείς είμα-
στε άγριοι. Μας είναι κρυφά τα όνειρα του λευκού. Και επειδή μας είναι κρυφά, θα 
εξακολουθήσομε το δρόμο μας. Αν τα συμφωνήσουμε μαζί, θα το πράξουμε, για να 
σιγουρέψουμε τις προστατευόμενες περιοχές που μας τάξατε. 
                   (απόσπασμα από επιστολή του Ινδιάνου αρχηγού Σιατλ στον πρόεδρο των ΗΠΑ Φρ. Πηρς)    
 
                                                         Β. Ερωτήσεις 
 
1. Πώς παρουσιάζεται από τον ερυθρόδερμο η ζωή στις πολιτείες των λευκών; Τι θα 
προτιμούσε αυτός; 
 
2. α. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για καθεμιά από τις παραγράφους του κειμένου. 
    β. «Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου, κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγα-
ρισιές σου. Όταν όλα τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια άλογα μερέψουν, όταν την 
ιερή γωνιά του δάσους τη γιομίσει το ανθρώπινο χνώτο και το θέαμα των φουντωμένων λό-
φων το κηλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου με το βουητό τους, τότε θα σημάνει το τέ-
λος της ζωής». 
  Οι προτάσεις στις παραπάνω περιόδους του κειμένου σε ποιες περιπτώσεις συνδέονται πα-
ρατακτικά, σε ποιες υποτακτικά και πού μπαίνουν η μια δίπλα στην άλλη (ασύνδετο σχήμα); 



 

 

 
3. α. Να βρείτε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις : 

• Μπορεί να θαρρείτε πως Εκείνος είναι δικός σας. 
• Αυτή η γη Του είναι ακριβή. 
• Όποιος τη βλάφτει, καταφρονάει το Δημιουργό της. 
• Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου, κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μα-

γαρισιές σου. 
   β. Να ξαναγράψετε την παρακάτω φράση αναφερόμενοι στο παρελθόν :  
   «Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου, κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές 
σου. Όταν όλα τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια άλογα μερέψουν, όταν την ιερή 
γωνιά του δάσους τη γιομίσει το ανθρώπινο χνώτο και το θέαμα των φουντωμένων λόφων το 
κηλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου με το βουητό τους, τότε θα σημάνει το τέλος της 
ζωής». 
 
4. Να σχηματίσετε σύνθετα με τις ακόλουθες λέξεις :  
   υπέρ + άνθρωπος 
   υπό + υπουργός  
   αντί + Έλληνας 
   κατά + αγιάζω 
   κακή + υποψία 
 
                                                       Γ.  Σύνταξη κειμένου 
 
   Να παρουσιάσεις την πόλη που ζεις, όπως θα τη διαμόρφωνες, αν αυτό εξαρτιόταν από ε-
σένα . (Σε δύο παραγράφους).    
 


