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ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ONOMA:                                                                 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

ΣΠΑΡΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 
 
 
ΒΑΘΜΟΣ Α! ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ ΒΑΘΜΟΣ Β! ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
   

 
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 Από το βιβλίο της Γλώσσας ΣΤ΄Δημοτικού «Λέξεις, φράσεις, κείμενα (α΄τεύχος) το κείμενο : 
“Σπίτι μας είναι η γη” απόσπασμα του βιβλίου «Πού είναι ο αετός; Χαιρετισμός στη γη» - 
εκδ.ΚΟΑΝ, Αθήνα 1997- ( διασκευή). 
 
Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1) Να γράψετε περιληπτικά το νόημα του κειμένου (12 σειρές περίπου). 
                                                                  (Μονάδες 2,50) 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2) Ποια είναι η σχέση των λευκών και των Ινδιάνων με τη γη τους σύμφωνα με το συγγραφέα του 
κειμένου; 
                                                                               (Μονάδες 2,50) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
3 α. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα που ακολουθεί βάζοντας τους δύο ρηματικούς τύπους 
στο ίδιο πρόσωπο και στους υπόλοιπους χρόνους. 



                                                                               (Μονάδες 1,25) 
Ενεστώτας   
Παρατατικός κατοικούσαν  
Μέλλοντας στιγμιαίος   
Αόριστος  ονομάστηκε 
Παρακείμενος   
Υπερσυντέλικος   
 
3 β. Να γράψετε τα υπογραμμισμένα ουσιαστικά του κειμένου στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό, 
όπως στο παράδειγμα:  
                                                                               (Μονάδες 1,25) 
Ινδιάνοι…….ινδιάνος……………………. 
λαό………………………………………. 
εντόμου………………………………….. 
απάντησης……………………………….. 
έλεος…………………………………….. 
έρημο……………………………………. 
 
4 α. Γράψτε από ένα συνώνυμο για κάθε λέξη  που σας δίνεται: 
                                                                               (Μονάδες 1,25) 
λευκός………………………………….. 
διαύγεια………………………………… 
ευωδιαστά……………………………… 
ξέρω……………………………………. 
κομμάτι………………………………… 
 
4 β. Γράψτε από ένα αντώνυμο για κάθε λέξη που σας δίνεται: 
                                                                               (Μονάδες 1,25) 
εχθρός………………………………….. 
ενώνω………………………………….. 
ίδια…………………………………….. 
ζεστασιά………………………………. 
βίαια………………………………….... 
 
Γ’ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Να γράψετε σε τρεις παραγράφους (περίπου 30 γραμμές) τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για 
τους ανθρώπους που ακόμη και σήμερα εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. 
                                                                               (Μονάδες 10) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Σπάρτη 20-10-2008 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 



Σπίτι μας είναι η γη 
 
Στη Βόρεια Αμερική κατοικούσαν κυρίως Ινδιάνοι. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι λευκοί έποικοι 

έδιωξαν τους Ινδιάνους από τα εδάφη τους, άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε βίαια. Ο δρόμος που 

ακολούθησαν οι Ινδιάνοι ονομάστηκε << μονοπάτι των δακρύων>>. 

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα της απάντησης που έστειλε το 1855 ο αρχηγός των 

Ινδιάνων στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είχε ζητήσει να αγοράσει ένα τμήμα της γης τους. 

Πώς μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε τον ουρανό ή τη ζεστασιά της γης; Η ιδέα μας 

φαίνεται περίεργη. Επειδή ακριβώς δεν μας ανήκουν η δροσιά του αέρα και η διαύγεια του νερού, 

πως είναι δυνατόν να τα αγοράσετε; Κάθε κομματάκι αυτής της γης είναι ιερό για το λαό μου. 

Κάθε βελόνα του λαμπερού πεύκου, κάθε αμμουδερή κοίτη ποταμού, κάθε κομματάκι ομίχλης 

μέσα στα σκοτεινά δάση, κάθε ξέφωτο και κάθε βούισμα εντόμου είναι ιερό στη μνήμη και στην 

εμπειρία του λαού μου. 

Είμαστε ένα μέρος της γης, κι αυτή, πάλι, ένα κομμάτι από εμάς. Τα ευωδιαστά λουλούδια είναι οι 

αδερφές μας. Το ελάφι, το άλογο, ο μεγάλος αετός είναι οι αδερφοί μας. Τα βράχια στους λόφους, 

το πράσινο χρώμα των λιβαδιών, η ζεστασιά του πόνεï και ο άνθρωπος, όλα ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια. Γι’ αυτό και όταν ο Μέγας Αρχηγός στην Ουάσιγκτον μας παραγγέλνει ότι θέλει να 

αγοράσει τη γη μας ζητάει πολλά από εμάς. Ο Μεγάλος Αρχηγός μας παραγγέλνει ότι θα μας 

εξασφαλίσει ένα μέρος έτσι που να μπορούμε να ζήσουμε άνετα μεταξύ μας. Θα σκεφτούμε, 

λοιπόν, την προσφορά του για να αγοράσει τη γη μας. Αλλά δε θα είναι κι εύκολο. Για τι αυτή η 

γη είναι για μας ιερή. 

Ξέρουμε ότι ο λευκός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα ήθη μας. Ένα κομμάτι γης μοιάζει γι’ αυτόν 

μ’ ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, γιατί είναι ένας ξένος που έρχεται μες στη νύχτα και παίρνει 

από τη γη αυτό που έχει ανάγκη. Η γη δεν είναι ο αδερφός του, αλλά ο εχθρός του, και μόλις την 

κυριεύσει πηγαίνει μακρύτερα. 

Συμπεριφέρεται στη μητέρα του, τη γη, και στον αδελφό του, τον ουρανό, σαν να ήταν πράγματα 

που αγοράζονται, που λεηλατούνται, που πουλιούνται, όπως τα πρόβατα ή τα λαμπερά 

μαργαριτάρια. Η απληστία του θα καταβροχθίσει τη γη και δεν θα αφήσει πίσω της παρά μια 

έρημο. 

Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό: η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη. Αυτό το 

ξέρουμε. Όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα, όπως το αίμα ενώνει μια οικογένεια. Όλα τα 

πράγματα είναι αλληλένδετα. 

Ένα πράγμα που ξέρουμε εμείς –και που ο λευκός άνθρωπος θα ανακαλύψει ίσως κάποτε- είναι 

ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος Θεός. Ίσως να σκέφτεστε να τον αποκτήσετε τώρα, όπως θέλετε να 

αποκτήσετε τη γη μας, αλλά δεν μπορείτε. Είναι ο Θεός του ανθρώπου, και το έλεός του είναι το 

ίδιο και για το λευκό και για τον ερυθρόδερμο άνθρωπο. Αυτή η γη είναι πολύτιμη για τον 

άνθρωπο, και όταν τη βλάπτει είναι σαν να δείχνει περιφρόνηση στο Δημιουργό. 
 

Πού είναι ο αετός; Χαιρετισμός στη γη, εκδ. ΚΟΑΝ, Αθήνα, 1997 (διασκευή)  
 


