
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  «Η μάνα», Περλ Μπακ 
  Ναι, είναι αλήθεια ότι όλες οι μέρες ήταν όμοιες για τη μάνα, αλλά ποτέ 
της δεν τις βρήκε στενόχωρες ή πληκτικές κι ήταν αρκετά ευχαριστημένη 
με το πέρασμά τους. Αν κανένας τη ρωτούσε, θ’ άνοιγε διάπλατα εκείνα 
τα φωτεινά της μάτια και θα έλεγε: «Μα η γης αλλάζει από τη σπορά 
μέχρι τη συγκομιδή κι έπειτα είναι και το ωρίμασμα της σοδειάς από τη 
γη μας, και η πληρωμή των σπόρων στον ιδιοκτήτη για τη γη που 
νοικιάζουμε, κι είναι και οι γιορτές και οι σχόλες και η Πρωτοχρονιά, 
ναι, ακόμα και τα παιδιά αλλάζουν και μεγαλώνουν, και βρίσκω 
απασχόληση φτιάχνοντας κι άλλα, και για μένα δεν υπάρχει τίποτα που 
να μην αλλάζει και όλα αλλάζουν αρκετά για να με κάνουν να δουλεύω 
από την αυγή ώσπου να πέσει το σκοτάδι, τ’ ορκίζομαι».  
  Όταν της περίσσευε λίγος χρόνος, υπήρχαν άλλες γυναίκες στο 
χωριουδάκι, αυτή που ήταν να γεννήσει κι εκείνη που θρηνούσε ένα 
παιδί που είχε χάσει, ή μια άλλη που είχε κάποιο σχέδιο να κεντήσει ένα 
λουλούδι πάνω σε παπούτσι ή κανένα καινούριο τρόπο για να κοπεί ένα 
πανωφόρι. Ήταν και μέρες που πήγαινε στην πόλη για να πουλήσει 
σπόρο ή λάχανα μαζί με τον άντρα της, κι εκεί στην πόλη μπορούσες να 
δεις περίεργα πράγματα και να τα σκεφθείς, αν βέβαια περίσσευε χρόνος 
για σκέψη. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι αυτή η γυναίκα ήταν από κείνες που 
μπορούσαν να ζουν ικανοποιημένες με τον άντρα και τα παιδιά χωρίς να 
σκέφτονται τίποτε άλλο. Της έφτανε να ξυπνάει με το χάραμα, να ταΐζει 
την οικογένειά της, να ταΐζει τα ζώα, να σπέρνει τη γης και να μαζεύει 
τον καρπό της, να τραβάει νερό από το πηγάδι για να πιουν, να περνάει 
μέρες ολάκερες στους λόφους συνάζοντας αγριόχορτα και να νιώθει τον 
ήλιο και τον άνεμο πάνω της. Χαιρόταν όλη τη ζωή της, τη γέννα, τη 
δουλειά στα χωράφια, τον ύπνο, το φαγητό και το νερό που έπινε, το 
σκούπισμα και το συγύρισμα του σπιτιού, τα καλά λόγια από τις γυναίκες 
του χωριού που την παίνευαν για την προκοπή και για το ράψιμό της. 
Ακόμα και ο τσακωμός με τον άντρα της ήταν καλός και δυνάμωνε το 
πάθος που ένιωθε ο ένας για τον άλλο. Έτσι ξυπνούσε κεφάτη κάθε πρωί. 
 
                                               Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω απόσπασμα σε 50- 80 
λέξεις.                                                                                       Μονάδες 2,5     
Β. Να αναφέρετε τη δομή (θεματική πρόταση, σχόλια, κατακλείδα) της 
πρώτης παραγράφου του αποσπάσματος. Με ποιον από τους γνωστούς  
σας τρόπους ανάπτυξης παραγράφων αναπτύσσεται η συγκεκριμένη πα-                             
ράγραφος; 



 

                                                                                              Μονάδες  2,5 
                                                                                                      
Γ.α) « Ήταν και μέρες…σκέψη». Να βρείτε ποια από τα ρήματα της 
περιόδου είναι μεταβατικά (να σημειώσετε και τα αντικείμενά τους) και 
ποια αμετάβατα. 
Γ.β) Να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους ρηματικούς τύπους του 
κειμένου στην οριστική του παρατατικού και του αορίστου, στη φωνή 
που βρίσκονται.                                                                        Μονάδες 2,5 
 
Δ. Με κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις φτιάξτε δύο σύνθετες. Η κάθε 
λέξη θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτο και ως δεύτερο συνθετικό: λουλούδι, 
χρόνος, νερό, μέρα, λόγος.  
                                                                                                 Μονάδες 2,5 
 
Ε. Γνωρίζοντας τη σημασία της οικογένειας για τη σωστή ανατροφή των 
παιδιών, γράψε μια επιστολή ως εκπρόσωπος του σχολείου σου, στην 
οποία να συγχαίρεις έναν μη κρατικό οργανισμό για την πολύτιμη 
προσφορά του στα παιδιά χωρίς οικογένεια. ( 2 – 3 παραγράφους ) 
                                                                                                   Μονάδες 10 
 


