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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Χαιρετισμός  του  Υπουργού  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού  και  Νεολαίας  της  Κύπρου  κ.

Πρόδρομου Προδρόμου στις Τελετές Βράβευσης του Διαγωνισμού «200 χρόνια από την Ελληνική

Επανάσταση  του  1821:  Αναδιφώ  το  παρελθόν,  ενατενίζω  το  μέλλον,  χθες»  στις  22-05-2021.

Αντλήθηκε στις 25.12.2021 από τον ιστότοπο: https://www.pio.gov.cy/      .

[…]

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν είναι μόνο το μεγάλο ορόσημο για τον σύγχρονο

Ελληνισμό. Αλλά υπήρξε το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός της εποχής της. Ήταν η πρώτη

επανάσταση μετά τη λαμπρή Γαλλική Επανάσταση, που εμπνεόμενη από τις ίδιες εκείνες

αρχές και αξίες του φιλελευθερισμού και των δικαιωμάτων του σύγχρονου ανθρώπου, της

δικαιοσύνης και της ισότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού της εθνικής

υπόστασης,  ταυτότητας και συνείδησης,  οδήγησε μετά από αιώνες στην απελευθέρωση

ενός  έθνους  και  του  λαού  και  στη  δημιουργία  ενός  ευρωπαϊκού  κράτους.  Δεν  ήταν

επομένως μόνο ένα σπουδαίο εθνικό γεγονός, αλλά ήταν και μια μεγάλη στιγμή και καμπή

στην  ευρωπαϊκή ιστορία.  Η οποία άνοιξε  δρόμο και  ενέπνευσε  στη  συνέχεια  και  άλλες

ανάλογες απελευθερωτικές κινήσεις.

Δικαίως  θαυμάζουμε  και  τιμούμε  τα  ιστορικά  περιστατικά  που  οδήγησαν  στην

αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Τη γενναιότητα και την πατριωτική αφοσίωση, όπως και

την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό των θρυλικών αγωνιστών. Με δέος πάντα αντικρίζουμε

την πραγμάτωση της σοφής ρήσης του στρατηγού Μακρυγιάννη, ότι εκείνο που μετρά δεν

είναι οι αριθμοί και το πλήθος. Αλλά με φρόνημα, αποφασιστικότητα και θέληση οι ολίγοι

μπορούν  να  κερδίσουν  την  ελευθερία  τους  απέναντι  στο  πλήθος  και  την  υπεροπλία

κατακτητών και σφετεριστών.

Ταυτόχρονα, όμως, πάντα θυμόμαστε ότι στην πορεία εκείνη της Παλιγγενεσίας,

μαζί με τους ηρωικούς αγώνες που έκαναν μορφές αγωνιστών και ηρώων να ξεχωρίζουν

και  να  μένουν  στη  συλλογική  μας  μνήμη,  αναδύθηκε  και  η  πνευματική  ανάταση  των

Ελλήνων.  Ως  προϋπόθεση  της Επανάστασης  λειτούργησε  ο Ελληνικός  Διαφωτισμός  που
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αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Με μορφές όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και

ο Ρήγας Φεραίος.

Απανταχού ο Ελληνισμός γιορτάζει τη 200στή επέτειο της Εθνικής Επανάστασης με

τη  λαμπρότητα  που  της  ταιριάζει.  […]  Ανάμεσα  σε  όλες  τις  εκδηλώσεις  που  έχουμε

προγραμματίσει,  ξεχωρίζω  αυτή  τη  σεμνή  τελετή  απονομής  των  βραβείων  για  τους

μαθητικούς  διαγωνισμούς.  Μπορεί  να  πρόκειται  για  μια  σχετικά  λιτή  τελετή,  όμως  τα

ποιήματα  και  τα  γραπτά,  όπως  και  οι  εικαστικές  ή  οπτικοακουστικές  δημιουργίες  των

παιδιών  δίνουν  ιδιαίτερη  λάμψη.  Μετατρέπουν  τη  σκηνή  αυτού  του  θεάτρου  σε  πηγή

φωτός. Γεμίζουν την καρδιά και τη ψυχή μας με το βαθύτερο νόημα που ψηλαφούμε μέσα

από τον εορτασμό της επετείου. 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό αποτύπωσαν τις

ιδέες,  τις  σκέψεις  και  τα συναισθήματά  τους σε κειμενικό  είδος της  επιλογής τους και

αξιοποίησαν τις καλλιτεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες τους μέσα από ποικίλες μορφές

έκφρασης: δοκίμιο, ποίημα, διήγημα, παραμύθι, άρθρο, ερευνητική εργασία, πολυτροπικό

κείμενο, τραγούδι, εικαστική δημιουργία, δραματοποίηση. Με τις πρωτότυπες δημιουργίες

τους τα παιδιά αντιλήφθηκαν βιωματικά τη διαχρονικότητα και την οικουμενικότητα των

μηνυμάτων από τους αγώνες του Ελληνισμού γενικότερα και του Κυπριακού Ελληνισμού

ειδικότερα. Ανέδειξαν την αξία της συλλογικής μνήμης σε θέματα που αφορούν τόσο στην

Επανάσταση του 1821 όσο και στους αγώνες της Κύπρου για ελευθερία, καθώς και στην

πορεία ανάπτυξης της μεγαλονήσου. Με την ευκαιρία, βεβαίως, υπογραμμίσθηκε η μνήμη

και η ανάγκη απελευθέρωσης της κατεχόμενης πατρίδας μας. […]

Θερμά συγχαρητήρια εκφράζω, τέλος, και προς τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής

για την άρτια διοργάνωση και για τη συμβολή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση αυτής

της επετειακής εκδήλωσης.

Α3.  Σε μια εκδήλωση του σχολείου σου για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του

1821,  εκφωνείς  μία  ομιλία προς τους καθηγητές και τους συμμαθητές σου,  στην οποία

εξηγείς για ποιους λόγους θεωρείς αναγκαία την ιστορική γνώση από τους νέους για την

πορεία στο μέλλον και να προτείνεις τρόπους με τους οποίους στο σχολείο μπορεί αυτή η

ιστορική γνώση να καλλιεργηθεί. (200-250 λέξεις)

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο



ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ (1867-1945)

Σουλιώτης και Αρβανίτης

Το διήγημα είναι από το βιβλίο του Γιάννη Βλαχογιάννη «Μεγάλα Χρόνια: Τα παληκάρια τα παλιά»,

Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα.

Στο Μεσολόγγι,  το  πικρό,  που πολέμαγε  νύχτα και  μέρα,  από τους πρώτους πού τρεξε

βοήθειά  του  με  τον  Καραϊσκάκη,  ήταν  ο  Κίτσος  ο  Τζαβέλας.  Όταν  αποφασίσανε  να

πατήσουν το στρατόπεδο του Κιουταχή, κάθε παληκάρι συνεριζότανε τον γείτονά του στην

παληκαριά. Έτσι κι’ ο Κίτσος είχε έναν αντίμαχο αχώριστον από κοντά του, είχε τον Κιτσάκη,

τ’ όμορφο το Σουλιωτόπουλο, αγόρι δεκαέξι χρονών, πρωτοξαδέρφι από τη γενιά του. Για

τον  Κιτσάκη  παιγνίδι  ήταν  ο  πόλεμος.  Χαρές  μονάχα  και  γλυκειές  λαχτάρες  εύρισκε  σ’

αυτόν.  Ήταν  αγνό  το  παληκάρι,  κ’  ήταν  άμαθο.  Κ’  ήτανε  γραμμένο  να  χαθή1 από  την

αποκοτιά  του,  που  περνούσε  κάθε  σύνορο,  και  έφτανε  την  αψηφησιά  τη  θεία  του

χαρομαγεμένου.

Μέσ’ το πολεμικό το μάνισμά του, τραβώντας ίσα στον οχτρό τη νύχτα εκείνη, βρέθηκε

ολομόναχος όξω από το τσαντίρι του βεζίρη,  ανάμεσα στους Αρβανίτες,  που τον είχανε

τρομάξει.  Τότε  ξύπνησε.  Σαν  πεινασμένα  αγρίμια  τον  τριγύρισαν  αυτοί.  Και  γελούσαν

άσκημα. Μα η ομορφιά κ’ η τρέλλα του έκοβε κάθε ορμή τους. Τα καριοφίλια γυρισμένα

απάνω του σωπαίνανε.

- Δεν είσαι συ του Ζυγούρη Τζαβέλα το παιδί; ρώτησε ο καπετάνος τους, θαμάζοντάς

τον.

- Πολεμάτε, εγώ είμαι! είπ’ ο Κιτσάκης, έτοιμος στο θάνατο.

- Ήτανε παληκάρι, ωρέ παιδί, μα εσύ θα τον περάσης… Κάποτε με γλύτωσε απ’ το

θάνατο῾ σύρε, γύρισε στη μάννα σου!

Ο Κιτσάκης όμως άναψε. Τόχε ντροπή να του θυμάν τη μάννα του τέτοια στιγμή. 

- Χτυπάτε, θα χτυπήσω! είπε. Και τοιμάστηκε.

- Σύρε! είπε ο Αρβανίτης.

Ανοίξαν τόπο να περάση. Κι έφυγε ο Κιτσάκης ντροπιασμένος.  Ποτέ δεν πίστευε

πως θάχε γι’  αυτόν ο πόλεμος τέτοιο άξαφνο φαρμάκι.  Αρβανίτης να του χαρίση τη

ζωή…

1 Διατηρήθηκε η ορθρογραφία του πρωτοτύπου.



Δεν  είχε  ξεμακρύνει  πολύ,  κι  ένα  τουφέκι  ακούστηκε.  Κ’  έπεσε  σκοτωμένο  το

παληκαρόπουλο.

Μανισμένος ο καπετάνος ο Αρβανίτης τράβηξε το σπαθί, κι άρπαξε από τα μαλλιά τον

άπιστο πούχε ρίξει.

- Γιατί τόκαμες; άγριος τονέ ρώτησε.

- Έχασα κ’ εγώ τον αδερφό μου…

- Πότε, κι’ από ποιον;

- Στην Άμπλιανη… απ’ τον ξάδερφό του, τον Κίτσο τον Τζαβέλα.

Με λύπη έβαλε ο Αρβανίτης το σπαθί στη θήκη.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Ποια ηρωικά χαρακτηριστικά αποδίδει ο αφηγητής στο πρόσωπο του Κιτσάκη;

Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σού προκαλεί η θυσία του, δεδομένου ότι

βρισκόταν περίπου στην ίδια ηλικία με αυτή που βρίσκεσαι εσύ σήμερα;

ή

2.  Να  φανταστείς  ότι  είσαι  Ιστορικός  και  αναλαμβάνεις  να  καταγράψεις  το

περιστατικό ανάμεσα στον Κιτσάκη και τους Αρβανίτες, έχοντας ως πηγή το κείμενο

του Γιάννη Βλαχογιάννη.
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