
 

 

                                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/3/2021 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θέλω να γίνω εθελοντής! 
     Στις μέρες που ζούμε είναι δύσκολο για πολλούς να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές 
απαιτήσεις. Τόσο στο οικονομικό κομμάτι που – ειδικά στη χώρα μας – βιώνουμε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, όσο και στο κοινωνικό όπου, συνεχώς, η κοινωνία 
πλήττεται από φαινόμενα ρατσισμού, βίας, υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, 
φτώχεια, ανεργία, εγκληματικότητα. Όλα αυτά θα είχαν λυγίσει την κοινωνία αν δεν 
διατηρούνταν κάποια δείγματα αλληλεγγύης σήμερα. 
     Η αλληλεγγύη εκφράζεται με πολλούς τρόπους κι ένας από αυτούς είναι ο 
εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός έχει την έννοια της εθελούσιας προσφοράς προς το 
κοινωνικό σύνολο, δίχως ανταμοιβή. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνική συνοχή 
δοκιμάζεται από τις διάφορες πολιτικές που ακολουθούνται, αλλά είναι επίσης 
αλήθεια ότι όλοι κρύβουμε έστω και λίγα δείγματα αλληλεγγύης. Ο καθένας από εμάς 
επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και 
εκφράζεται ανάλογα. Όλους, όμως, μας ενώνει η κοινή ανάγκη να προσφέρουμε σε 
κάποιον συνάνθρωπό μας ή σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε ένα ίδρυμα. Και ο 
εθελοντισμός είναι ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορούμε να πετύχουμε κάτι 
τέτοιο. 
     Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι στις περισσότερες φορές δεν ζητείται αντάλλαγμα 
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες κάποιου. Βέβαια, πολλοί πιστεύουν ότι οι 
εθελοντές πρέπει να αμείβονται προς παραδειγματισμό περισσοτέρων ανθρώπων με 
αυτόν. Όμως, τα αληθινά ένστικτα, που μας οδηγούν σε τέτοιες πράξεις, δεν 
χρειάζονται αντάλλαγμα για να επιβραβευθούν. Επιβραβεύονται με την επιτέλεση 
ενός έργου που προσφέρεται στην κοινωνία ή με τη βοήθεια προς τους 
συνανθρώπους. 
    Κάποιος μπορεί να γίνει επίσημα εθελοντής προσφέροντας και συνδράμοντας σε 
μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ιδρύματα. Έτσι, αναγνωρίζεται η προσφορά του και 
πολλοί ακολουθούν το παράδειγμά του. Μπορεί, όμως, να γίνει και ανεπίσημα. Αυτό 
συμβαίνει σε απλά, καθημερινά πράγματα, όπως μια αιμοδοσία και μια βοήθεια σε 
ηλικιωμένο ή σε άπορο. Κι αυτό, ακριβώς, είναι που γιγαντώνει την αξία του 
εθελοντισμού. Δηλαδή, μπορεί οποιοσδήποτε να ενασχοληθεί και να προσφέρει 
σημαντικά, με μικρό κόπο. Ο εθελοντισμός υπάρχει ανάμεσά μας, σε διάφορες 
καταστάσεις της καθημερινότητας. 
     Σήμερα, ο εθελοντισμός τείνει να πάρει εξειδικευμένες μορφές. Πλέον, υπάρχουν 
διακριτές ομάδες δράσης. Για παράδειγμα, υπάρχει η οικολογία που, με διάφορες 



 

 

δράσεις (δεντροφύτευση, αναδάσωση, ανακύκλωση), ωθεί τον κόσμο να στραφεί 
προς τη φύση και να βοηθήσει στην προστασία και εξέλιξη του περιβάλλοντος. 
Υπάρχουν επίσης οι αιμοδοσίες, δωρεές οργάνων και σώματος και γενικά η πρόνοια 
για ασθενείς, τοξικομανείς και Α.Μ.Ε.Α. Διάφορες αθλητικές, κοινωνικές ακόμα και 
εκπαιδευτικές δράσεις, υποκινούνται μόνο από αλτρουιστικά αισθήματα και 
βοηθούν το κοινωνικό σύνολο για την προετοιμασία και ένταξη νέων στην κοινωνία. 
Το μεγαλύτερο παράδειγμα εθελοντικής προσφοράς παραμένει για τη χώρα μας η 
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, επειδή είμαστε χώρα που δεν 
εκμεταλλευτήκαμε καλά τους οικονομικούς πόρους. Κι όμως. Χιλιάδες εθελοντές 
έσπευσαν να συνδράμουν, ο καθένας σε μικρό βαθμό, για να χαρίσουν αυτούς τους 
αγώνες στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λαμπαδηδρόμοι, βοηθοί, χορευτές, 
μουσικοί, έδωσαν την καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβητούσαν τη δύναμη 
του εθελοντισμού. 

protagon.gr, 25 /2/2013 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα  

Α1. Ποιες μορφές, σύμφωνα με το κείμενο, μπορεί να πάρει ο εθελοντισμός; (50-60 

λέξεις) 

μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Να εντοπίσεις στο κείμενο τρία παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας (μονάδες 6). Τι επιδιώκει ο συντάκτης να προσδώσει στον λόγο 

μέσα από τη χρήση τους; (μονάδες 2)  

μονάδες 8 

Α3. Να γράψεις μία αντώνυμη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω: απαιτήσεις, 

υποβάθμισης, ενώνει,  Επιβραβεύονται, αναγνωρίζεται, ωθεί, αλτρουιστικά.  

μονάδες 7 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. Με αφορμή το κείμενο που διάβασες, εκφωνείς μία ομιλία στη σχολική τάξη 

όπου εκφράζεις την ανάγκη οι άνθρωποι να στηρίζουν εθελοντικές δράσεις. Κάθε 

άποψη να τεκμηριώνεται.  Το κείμενό σου να έχει έκταση 250 λέξεων περίπου.   

μονάδες 20 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Είχαμε πιάσει τα μπροστινά καθίσματα του αεροπλάνου και προσπαθούσαμε να 



 

 

βολευτούμε ανάμεσα σε πακέτα, τσάντες και ταξιδιωτικούς σάκους. Οι επιβάτες 
συνωστίζονταν στο διάδρομο, ψάχνοντας να βρουν τις θέσεις τους και, καθώς 
περνούσαν από μπροστά μας, κοντοστέκονταν και οι ματιές τους ήταν γεμάτες 
περιέργεια και απορία. Και πώς να μην απορούν; Η ομάδα μας φορούσε κάτασπρα 
μπλουζάκια που έγραφαν πάνω τους «Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες» και τέτοιους 
αγώνες δεν είχαν ξανακούσει. Μόλις απογειωθήκαμε, ο Θωμάς κόλλησε το πρόσωπο 
του στο παράθυρο του αεροπλάνου κι έκανε σαν μικρό παιδί: 
— Μαμά, κοίταξε πώς φαίνονται τα σπίτια, σαν κουτάκια... και οι δρόμοι μοιάζουν με 
μεγάλα φίδια. Να, κι ένα καράβι... μικρούλικο που είναι!... 
Κι όμως ο Θωμάς δεν ήταν πια παιδί. Σε δυο μήνες έκλεινε τα είκοσι, παλικαράκι 
ψηλόλιγνο, ξανθό, με γαλάζια μάτια σαν ήμερες θάλασσες. Μόνο το μυαλό του δε 
μεγάλωσε, έμεινε όπως ήταν στα πρώτα παιδικά του χρόνια. Γιατί ο Θωμάς γεννήθηκε 
πνευματικά καθυστερημένος. 
Όταν έγινε τεσσάρων χρονών, τον γράψαμε σ' ένα νηπιαγωγείο για ειδικά παιδιά. Του 
άρεσε το καθημερινό πηγαινέλα με το σχολικό λεωφορείο, τα παιχνίδια, η 
νηπιαγωγός που τον αγαπούσε και δεν κουραζόταν να τον ανεβοκατεβάζει στα 
όργανα της παιδικής χαράς. 
Στο σπίτι γινόταν σωστό πανηγύρι κάθε φορά που ο Θωμάς έλεγε και μια καινούργια 
λέξη. 
[…]Ο Γεράσιμος ήταν ο γυμναστής, ο προπονητής κι ο καλύτερος φίλος του Θωμά. 
Χτύπησε την πόρτα μας ένα Σάββατο βράδυ κι η ζωή μας άλλαξε από τη μια στιγμή 
στην άλλη. 
—  Είμαι ο Γεράσιμος, ο καινούργιος γυμναστής στο σχολείο του Θωμά. Ήρθα να 
μιλήσουμε για το γιο σας. 
—  Έκανε τίποτα; Μήπως χτύπησε κανένα παιδί; τον έκοψα ανήσυχη. 
—  Όχι, το αντίθετο μάλιστα, έκανε κάτι σπουδαίο. Παίζαμε μπάσκετ προχθές στην 
αυλή του σχολείου. Κάποια στιγμή η μπάλα τού ξέφυγε. Ο Θωμάς έτρεξε να την 
πιάσει. Η μπάλα, παίρνοντας τον κατήφορο, απόχτησε ταχύτητα. Από πίσω κι ο 
Θωμάς που φοβόταν μην κυλήσει στον γκρεμό και χαθεί. Κι όσο η μπάλα 
κατρακυλούσε, τόσο ο Θωμάς δυνάμωνε το τρέξιμο του, αποφασισμένος να την 
πιάσει. Την πρόλαβε στη μέση του δρόμου. Εγώ κρατούσα την αναπνοή μου. 
—  Φοβήθηκες μην πέσει ο Θωμάς στο γκρεμό; ανατρίχιασα. 
—  Όχι, ο γιος σας ήξερε τις δυνάμεις του και τις μέτρησε σωστά. Εκείνο που δε 
γνώριζε ήταν πως είχε τρέξει πάνω από εκατό μέτρα, αυξάνοντας μάλιστα την 
ταχύτητά του προς το τέλος. Υπολογίζω ότι έκανε τα εκατό μέτρα σε δεκαπέντε 
δευτερόλεπτα. Είναι σπουδαίος χρόνος για ειδικό παιδί που δε γυμνάζεται κανονικά. 
Θέλω να τον προπονήσω στο δρόμο των εκατό μέτρων, για να πάρει μέρος στους 
αγώνες, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Γι' αυτό ήρθα σήμερα, να ζητήσω την άδειά 
σας. 
Στην αρχή ήμουνα διστακτική, δεν ήθελα να κουράζεται ο Θωμάς. Φοβόμουνα κιόλας 
μην πέσει και χτυπήσει, μήπως ιδρώσει και κρυολογήσει. 
—  Θα του κάνει καλό ο αθλητισμός. Θα δυναμώσει το χαρακτήρα του. Θα γνωρίσει 
κι άλλα παιδιά, θα γίνει πιο κοινωνικός. Δε θα τον πιέσω ποτέ να κάνει περισσότερα 
απ' όσα μπορεί. Θα μείνουμε μακριά από ανταγωνισμούς και ρεκόρ. 
Τα επιχειρήματά του ήταν λογικά, μ' έπεισε. Ένιωθα ότι μπορούσα να του έχω 
εμπιστοσύνη, ο Θωμάς θα ήταν σε καλά χέρια. 
Τρεις φορές την εβδομάδα ο Γεράσιμος έπαιρνε το Θωμά για προπόνηση στο γήπεδο 



 

 

της γειτονιάς. Στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ένα απόγευμα ο Θωμάς γύρισε 
κλαμένος, με μάγουλα γρατζουνισμένα. 
—  Δεν ξαναπάω πια στο γήπεδο. Την ώρα που έβαζα τη φόρμα μου, ένα παιδί μου 
φώναξε «καλώς τα βλίτα» κι όλοι σκάσανε στα γέλια. Αναγκάστηκα κι εγώ να του ρίξω 
μια μπουνιά, είπε κι ήταν έτοιμος να ξαναβάλει τα κλάματα. 
—  Να δεις που δε θα σε πειράξει πια, τον παρηγορούσα. Άλλες φορές πάλι βαριόταν. 
Προτιμούσε να βλέπει τηλεόραση, ν' ακούει μουσική.  
[…]Τη μέρα των αγώνων το γήπεδο ήταν κατάμεστο από γονείς, συγγενείς, φίλους, 
δάσκαλους, εκπαιδευτές. Μόνον ο υπουργός δεν ήρθε. Έστειλε όμως ένα φλύαρο 
μήνυμα «συμπαράστασης» γεμάτο υποσχέσεις. 
Οι αθλητές στάθηκαν στην αφετηρία, ετοιμάστηκαν, δόθηκε η εκκίνηση... 
[…] 
—  Θα μας δείξει κι εμάς η τηλεόραση, ε μαμά; ρωτούσε κάθε τόσο. 
Δε βρέθηκε όμως ούτε ένας δημοσιογράφος να πει δυο λόγια, ούτε μια κάμερα να 
δείξει έστω και για λίγα λεπτά τους αγώνες των παιδιών μας, τη μεγάλη χαρά και τον 
ενθουσιασμό τους. 
[…] 
Μέσα σε λίγους μήνες σχηματίστηκε η Ολυμπιακή ομάδα. Τέσσερα παιδιά όλα κι όλα. 
Ο Θωμάς, οι δίδυμες, η Σοφία και η Ολγα, τα δελφινάκια μας στην πεταλούδα, κι ο 
Μιχάλης που πηδούσε άλμα εις ύψος. 
Η μέρα των αγώνων ξημέρωσε λαμπρή. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος κι 
αστραφτερός, το πράσινο στα δέντρα ολόφρεσκο. Όταν μπήκαμε στο στάδιο, 
σάστισα. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες, είχαν 
έρθει για να δουν αγώνες παιδιών, πνευματικά καθυστερημένων; Δυσκολευόμουνα 
να το πιστέψω. 
—  Ο κόσμος εδώ αγαπάει και σέβεται κάθε άνθρωπο αδικημένο, αναγνωρίζει ότι έχει 
κι αυτός δικαίωμα στη ζωή, στη χαρά, στην ευτυχία, μου ψιθύρισε ο Γεράσιμος, λες 
κι είχε διαβάσει τη σκέψη μου. 
Ύστερα πήρε το Θωμά και πήγαν στ' αποδυτήρια. 
Πρώτη, όπως γίνεται σ' όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες, θα ήταν η ελληνική ομάδα. 
Από το πρωί ο Θωμάς ήταν ανήσυχος και νευρικός. Έτρεμε από υπερένταση κι 
ανυπομονησία.[…] 
Η εξάδα των δρομέων στον τελικό των εκατό μέτρων πήρε τη θέση της στην αφετηρία. 
Ανάμεσά τους κι ο Θωμάς. Δίπλα του χοροπηδούσε ο Γιόμο από την Κένυα, ακόμα 
πιο μαύρος μέσα στο κατάλευκο μπλουζάκι του. Μπήκαν στη γραμμή. Έφυγαν. Ο 
Γιόμο πρώτος σαν βολίδα. Πίσω του ο δρομέας από την Ιταλία και τρίτος ο Θωμάς. Κι 
εκεί, λίγα μέτρα πριν το τέρμα, ο Γιόμο έχασε το βήμα του, παραπάτησε, άνοιξε τα 
χέρια του κι έπεσε στο έδαφος. Ένα μυριόστομο «ααααα» σηκώθηκε από τις 
κερκίδες. Οι άλλοι δρομείς προσπέρασαν το Γιόμο και συνέχισαν το τρέξιμο προς το 
τέρμα. 
Ξαφνικά είδα το Θωμά να σταματάει και να γυρίζει πίσω. Γονάτισε πλάι στο Γιόμο, 
τον βοήθησε να σηκωθεί, να σταθεί στα πόδια του. Ο κόσμος κρατούσε την αναπνοή 
του, μύγα να πέταγε μέσα στο στάδιο θ' ακουγόταν. Ύστερα και οι δυο μαζί, 
αγκαλιασμένοι, έτρεξαν στην υπόλοιπη διαδρομή και τερμάτισαν τελευταίοι. 
Σείστηκε το στάδιο από τα χειροκροτήματα. Οι θεατές, όρθιοι, χτυπούσαν τα χέρια 
τους ρυθμικά, ανέμιζαν τις σημαίες, φώναζαν «μπρά-βο μπρά-βο». 
Εγώ άκουγα μόνο. Δεν μπορούσα πια να δω τι γινόταν από κει και ύστερα. Τα μάτια 



 

 

μου είχαν θαμπώσει από τα δάκρυα. Ήθελα να σηκωθώ και να φωνάξω σ' όλο εκείνο 
το πλήθος που παραληρούσε από ενθουσιασμό: 
— Είναι το παιδί μου αυτό, ο Θωμάς μου, εγώ τον γέννησα και είμαι η πιο περήφανη 
κι ευτυχισμένη μάνα στον κόσμο... Η φωνή μου όμως δεν έβγαινε· μόνο τα μάτια μου 
έτρεχαν βρύσες. 
  

Λίτσα Ψαραύτη, Ο Θωμάς, εκδ. Άγκυρα 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1. Να χαρακτηρίσεις καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ 

(αν είναι σωστή) ή ΛΑΘΟΣ (αν είναι λανθασμένη). 

1. Ο Θωμάς προπονείται στον δρόμο των εκατό πενήντα μέτρων. 

2. Η μητέρα του Θωμά φαίνεται διστακτική απέναντι στην ενασχόλησή του με 

τον αθλητισμό, γιατί φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει. 

3. Ο Γεράσιμος θεωρεί ότι ο αθλητισμός θα κοινωνικοποιήσει τον Θωμά. 

4. Η μητέρα του Θωμά σαστίζει από το κατάμεστο στάδιο την ημέρα των 

Αγώνων. 

5. Στους Ολυμπιακούς αγώνες ο Θωμάς πήρε την τρίτη θέση. 

μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Να γράψεις σε μία περίοδο 20-30 λέξεων το περιεχόμενο της έννοιας «άτομα με 

αναπηρία».  

μονάδες 5 

Α.3 α.  Να σχηματίσεις μία πρόταση με καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

προπόνηση, αφετηρία, στάδιο 

μονάδες 6 

Α.3 β. Να γράψεις μία νέα λέξη (απλή ή σύνθετη) για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις: πρόσωπο , πνευματικά, τέλος, χέρια. 

μονάδες 4 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. Με ποιους τρόπους μπορεί η κοινωνία να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία; Να 
απαντήσεις σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων.  



 

 

μονάδες 20 


