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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ελληνικός πολιτισμός: υπόθεση όλων μας 

 

        Αν ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο 

αυτής τής χώρας ήταν και παραμένει ο πολιτισμός που ανέπτυξε 

διαχρονικά (Αρχαιότητα – Βυζάντιο – Νέος Ελληνισμός), τότε οφείλουμε 

να παραδεχτούμε και ότι η προβολή τού ελληνικού πολιτισμού στο 

εξωτερικό δεν είναι υπόθεση μόνο τού αρμόδιου Υπουργού (Πολιτισμού) 

και των συνεργατών του ή μόνο τού Διοικητικού Συμβου- λίου ενός 

αρμόδιου φορέα (τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού)]. Ο ελληνικός 

πολιτισμός ως μέγεθος και ως μέριμνα για την προβολή, διάδοση και 

αξιοποίησή του στο εξωτερικό είναι υπόθεση όλων μας. 

      Έτσι πρώτοι απ’ όλους όσοι συνέβη να κληθούμε να προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες μας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.) έχουμε 

συνειδητοποιήσει ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το 

τεράστιο βάρος. Θα εργαστούμε επιτελικά, συντονιστικά και εκτελεστικά, 

με σύστημα, με πρόγραμμα και ιδέες, αλλά χρειαζόμαστε παράλληλα τη 

γνώση, τις ιδέες, τις εκτιμήσεις, τις προτάσεις ενός πολύ ευρύτερου 

αριθμού ικανών και καταξιωμένων ανθρώπων που μπορούν να 

συστρατευθούν στο έργο τής προβολής τού ελληνικού πολιτισμού ακόμη 

και με συγκεκριμένους ρόλους, δηλ. όχι μόνο σε συμβουλευτικό επίπεδο.  

       Ένα μεγάλο πλήθος σημαντικών Ελλήνων παρήγαγε ανά τους 

αιώνες και παράγει και σήμερα πολιτισμό στα γράμματα, τις τέχνες, τις 

επιστήμες αλλά και στη σκέψη, στις ιδέες, στη γλώσσα, στη θρησκεία, 

στις ίδιες τις εκφάνσεις τής καθημερινής ζωής. Η δύναμη και η αδυναμία 

τού ελληνικού πολιτισμού είναι ακριβώς η τεράστια (σε χρόνο, χώρο, 

πρόσωπα και επίπεδα) παρουσία και προσφορά του στον κόσμο, που 

καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη γνώση,την αποτύπωση και την προβολή 

του. Ιδίως στους ανθρώπους των χωρών που θέλουν ή θέλουμε εμείς να 

μάς γνωρίσουν στο πνεύμα «τής συνάντησης των πολιτισμών», η οποία 
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διευκολύνεται πλέον από το ξεπέρασμα των ορίων και των όρων που 

παλιότερα λειτουργούσαν ανασταλτικά. Έχει και η παγκοσμιοποίηση τα 

καλά της...         

 

        Η γνωριμία μ’ έναν πολιτισμό κινείται κατ’ ανάγκην σε δύο άξονες: 

βαθύτερη γνώση ενός πολιτισμού από τους πολίτες τής χώρας που τον 

παράγει και γνωριμία ενός πολιτισμού από τους πολίτες άλλων χωρών. 

Το πρώτο είναι ζήτημα παιδείας: πώς το σχολικό σύστημα μιας χώρας 

εξοικειώνει τους μαθητές με το σύστημα των αξιών τού εθνικού 

πολιτισμού τους και, κατ’ επέκταση, πώς μια χώρα εξοικειώνει τους 

πολίτες της με τον πολιτισμό τής χώρας τους. Το δεύτερο είναι ζήτημα 

πολιτισμικής πολιτικής στο εξωτερικό μιας χώρας. Εδώ θεσμικοί φορείς 

και, βεβαίως, τα αρμόδια Υπουργεία (ιδίως των Εξωτερικών) εφαρμόζουν, 

συνεργαζόμενα καταλλήλως, τη λεγόμενη «πολιτισμική διπλωματία», 

που συνίσταται στην προβολή τού πολιτισμού στις χώρες τού εξωτερικού.  

     Από πλευράς Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού η προβολή αυτή μπορεί 

να γίνει σε μόνιμη μεν βάση με εστία τη διδασκαλία τής ελληνικής 

γλώσσας, γύρω από την οποία θα εξακτινώνονται ποικίλες εκδηλώσεις 

γραμμάτων, τεχνών, επιστημών. Η δραστηριότητα αυτή, η οποία θα 

διοχετεύεται από μόνιμες Εστίες Ελληνικού Πολιτισμού, εκτεινόμενες 

σταδιακά σε διάφορες χώρες (με προτεραιότητα τις Βαλκανικές, τις χώρες 

διεύρυνσης τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ασία, την Ευρώπη και την 

Αμερική), πρέπει να συνοδεύεται από μερικά μεγάλα πολιτισμικά 

γεγονότα που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν αυτή τη 

δραστηριότητα και θα μεταφέρονται σε περισσότερες χώρες. Εννοώ λίγες 

μεγάλες ουσιαστικές, εντυπωσιακές θα έλεγα, πολιτισμικές εκδηλώσεις, 

που για να ξεχωρίσουν πρέπει να είναι πραγματικά εκλεκτές σε 

ποιότητα, πρωτότυπες σε σύλληψη και σύνθετες σε χαρακτήρα, ώστε να 

προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό στο πραγματικό του μέγεθος. 

      Ερώτημα: Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό; Μόνο η Πολιτεία; Μόνο το 

κράτος και μάλιστα το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού με τον πενιχρό 

προϋπολογισμό του; Απάντηση: Αν ο πολιτισμός είναι υπόθεση όλων 

μας, αν ο πολιτισμός μας είναι το μέγα κεφάλαιό μας με πολλά 

ανταποδοτικά οφέλη, τότε η προβολή τού πολιτισμού μας στο εξωτερικό –

χωρίς εκζήτηση και σπατάλες, αλλά με την επιβαλλόμενη αξιοπρέπεια 

και φειδώ– πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά (πέρα από την περιορισμένη 

τακτική επιχορήγηση) και απευθείας από τον Γενικό Κρατικό 

Προϋπολογισμό καθώς και από τους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες 

τής χώρας (Τράπεζες, Ιδρύματα, Επιχειρηματίες, Εφοπλιστές κ.ά.). Δική 

μας υποχρέωση είναι να πείσουμε και να αποδείξουμε ότι γίνεται ή ότι 

μπορεί να γίνει έργο ουσιαστικό, απτό και μακράς πνοής, υποκείμενο 

συνεχώς σε έλεγχο και αξιολόγηση.  

                                                                                       ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Γ.  
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

1.α. Να γίνει η περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

 

Β. Να βρεθούν τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου, καθώς και ο τρόπος 

αναπτύξής της. 

[Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

1.α. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ακολουθώντας το είδος της 

σύνδεσης που σας ζητείται κάθε φορά.  

1. Αγαπά τους γονείς του, ……………………………………(παρατακτική).  

2. Φοβήθηκε ………………………………………………… (υποτακτική).  

3. Είδε την ταινία …………………………………………….(παρατακτική).  

4. Δεν έγραψε καλά στο διαγώνισμα …………………………(υποτακτική).  

5. Δεν τον ξέρω καλά ………………………………………….(παρατακτική).  

Θύμωσε πολύ ……………………………………………....(υποτακτική). 

 

Β. «Ένα μεγάλο πλήθος...έχει τα καλά της..»: Να βρεθούν οι τρόποι σύνδεσης 

των προτάσεων της παραγράφου. 

[Μονάδες 4] 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Γράψε ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα, παρουσιάζοντας προτάσεις σου για 

τον τρόπο που μπορεί να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός στο εξωτερικό και 

τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχουν για τη χώρα σου. 

[Μονάδες 10] 

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tου γιοφυριού της Άρτας 

      Η παραλογή αυτή είναι ένα από τα γνωστότερα και ωραιότερα 

δημιουργήματα της λαϊκής μούσας και στηρίζεται σε μια μακραίωνη παράδοση, 

σχετική με τη θεμελίωση μεγάλων έργων. Από τους αρχαίους ακόμα χρόνους 

υπήρχε η δοξασία ότι, για να στερεωθεί και να προφυλαχθεί από κάθε κίνδυνο 

ένα κτίσμα, έπρεπε να θυσιαστεί στα θεμέλιά του κάποιο ζωντανό πλάσμα. Το 

γεφύρι της Άρτας, ένα έργο τόσο δύσκολο και θαυμαστό για την εποχή του, 

ενέπνευσε το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι και πλούτισε την παράδοση με το δικό 

του θρύλο. Παραλλαγές του τραγουδιού, που αναφέρονται και σε άλλα 
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γεφύρια ή οικοδομήματα, υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την 

περιοχή των Βαλκανίων. Το κείμενο που ακολουθεί είναι η κερκυραϊκή 

παραλλαγή Του γιοφυριού της Άρτας, από την έκδοση του Νικόλαου Γ. 

Πολίτη Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού (1914). 
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Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 

γιοφύρι-ν-εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 

Oλημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 

«Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 

ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται!» 

Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι, 

δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σα χελιδόνι, 

παρά εκελάηδε κι έλεγε, ανθρωπινή λαλίτσα: 

«Α δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει· 

και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 

παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 

πόρχεται αργά τ' αποταχύ* και πάρωρα* το γιόμα». 

Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. 

Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ' αηδόνι: 

Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 

αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. 

Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 

«Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 

γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι». 

Να τηνε κι εξανάφανεν* από την άσπρη στράτα. 

Την είδ' ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 

Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 

«Γεια σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες, 

μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαργωμισμένος*; 

– Το δαχτυλίδι τόπεσε στην πρώτη την καμάρα, 

και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι νά 'βρει; 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
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– Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά' σ' το φέρω, 

εγώ να μπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά βρω». 

Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέση επήγε· 

«Τράβα, καλέ μ', τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, 

τι όλον τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα». 

Ένας πιχάει* με το μυστρί*, κι άλλος με τον ασβέστη, 

παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. 

«Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό* μας! 

Τρεις αδερφάδες είμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες, 

η μια 'χτισε το Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη*, 

κι εγώ η πλιο στερνότερη* της Άρτας το γιοφύρι. 

Ως τρέμει το καρυόφυλλο*, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες. 

– Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 

πόχεις μονάκριβο αδερφό, μη λάχει* και περάσει». 

Κι αυτή το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει. 

«Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 

τι έχω αδερφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει». 

Ν. Γ. Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια 

του ελληνικού λαού 

 

   

 
*αποταχύ: νωρίς το πρωί *πάρωρα: πριν από την ώρα *εξανάφανεν: φάνηκε να 

έρχεται *βαργωμισμένος: στεναχωρημένος, δύσθυμος *πιχάει: μυστρίζει τη 

λάσπη, σοβατίζει *μυστρί (μύστρον, μυστρίον): το τριγωνοειδές εργαλείο των 

κτιστών *ριζικό: μοίρα, πεπρωμένο *Αφράτης: Ευφράτης *η πλιο στερνότερη: η 

πιο μικρή *καρυόφυλλο: το φύλλο της καρυδιάς *μη λάχει: μην τύχει. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Περιγράψτε τα συναισθήματα της γυναίκας του πρωτομάστορα από τη στιγμή 

της άφιξής της ως το τέλος της. 

[Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Εντοπίστε τρία σχήματα λόγου του ποιήματος. 

[Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Προσπαθείστε να αφηγηθείτε το ποίημα σε πεζό λόγο με τη μορφή παραμυθιού. 

Κάντε και τις απαραίτητες αλλαγές (80-100 λέξεις) 

[Μονάδες 8] 

 

 

 

 

 


