
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ  
 Κανένα βουνό από όσα είδα στη ζωή μου...δε μου έκανε ποτέ την εντύπωση 
που αισθάνθηκα, που δέχτηκα κατάστηθα θα έπρεπε να πω, όταν από μια ψηλή 
καμπή του αμαξιτού δρόμου προς τη Σπάτρη αντίκρισα τον Ταύγετο σ’ όλο το 
επιβλητικό του ύψος. Δε φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπήρχε βουνό με τέτοιο 
χαρακτήρα, τέτοια ατομικότητα. Η εικόνα του ήταν άφθαστα μεγαλοπρεπής. 
Παρουσιάζεται στηριγμένος σε τεράστιες, συμπαγείς πλαγιές, παρόμοιες με 
στηρίγματα τειχών, χρώματος μόβ και μολυβένιου, και οι κορφές του, που έχουν 
σχήματα πυραμίδων, ξεκόβονται στο γαλανό ουρανό κατακάθαρα και σκληρά. Δεν 
υπάρχουν, όπως συμβαίνει με άλλα ψηλά βουνά, μικρότερες βουνοσειρές να το 
μισοκρύβουν και να εμποδίζουν ν’ αγκαλιάσει κανείς με μια ματιά ολόκληρο το ύψος 
του. Από την κοιλάδα της Σπάρτης, όπου κάνει φιδίσιους ελιγμούς ο Ευρώτας, και 
που απλώνεται σαν μια θάλασσα πρασινάδας, ο Ταύγετος σηκώνεται ανεμπόδιστος, 
ίσιος, ωραίος και δυνατός – με μια περήφανη ανάταση- ίσαμε το ύψος των 
χιονοσκεπασμένων κορυφών του. Καθώς εμφανίζεται έτσι, δε δίνει μόνο μια 
εντύπωση μεγαλείου, αλλά και μια βαθιά συγκίνηση. Δεν τον φαντάζεται κανείς 
άψυχο: παγερή αιωνιότητα ύλης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. Ποια χαρακτηριστικά του Ταύγετου προβάλλονται από το συγγραφέα και ποια 
τον διαφοροποιούν από τα άλλα βουνά; 

Μονάδες 2,5 
 

 Β. Να βρείτε τη δομή της παραγράφου και να ονομάσετε κάθε μέρος της 
         Μονάδες 2,5  

 
 Γ.α.1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 
    α.2. Στην υπογραμμισμένη περίοδο του κειμένου « Δε 
φανταζόμουν...ατομικότητα» να βρείτε τις προτάσεις και να τις χαρακτηρίσετε 
(κύριες-δευτερεύουσες). 

          β. εμποδίζουν: Να μεταφερθεί το ρήμα από τον Ενεστώτα στον 
      Παρατατικό, Αόριστο, Παρακείμενο,Στιγμιαίο και Εξακολουθητικό  
      Μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό. 
         Μονάδες 2,5 
 
Δ.α) Να βρείτε ένα παράγωγο επίθετο για κάθε ένα από τα παρακάτω ουσιαστικά: 
βουνό, εντύπωση, χαρακτήρας, κορυφή, συγκίνηση. 
    β) Να χρησιμοποιήσετε κάθε παράγωγο επίθετο που βρήκατε σε μια πρόταση, 
ώστε να φαίνεται η σημασία του. 
         Μονάδες 2,5 
 
Ε. Παραγωγή λόγου: 
Να αναπτύξετε το ακόλουθο θέμα σε κείμενο τριών (3) παραγράφων: «Περιγράψτε 
μια αγαπημένη σας παραλία» 
         Μονάδες 10 
 


