
 

 

 

3ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Σπύρος Λούης ήταν ο νερουλάς απ’ το Μαρούσι, που έγινε εθνικός ήρωας, όταν κέρδισε τον 

µαραθώνιο στους πρώτους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Ο Λούης 

γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1873 στο Μαρούσι. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και ο Σπύρος 

βοηθούσε τον πατέρα του στο κουβάληµα του νερού από σπίτι σε σπίτι, µιας και τότε δεν υπήρχε 

κεντρική ύδρευση....  

Οι ατελείωτες διαδροµές φορτωµένος µε λίτρα νερού, φαίνεται ότι προπόνησαν γερά τον νεαρό 

Μαρουσιώτη, ο οποίες κατέληξε να γίνει ο ταχύτερος µαραθωνοδρόµος του κόσµου στους 

Ολυµπιακούς του 1896. Στις 29 Μαρτίου, µπήκε νικητής στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τον 

υποδέχτηκε ο διάδοχος Κωνσταντίνος µε τον αδερφό του, Γεώργιο. Του φέρθηκαν σαν να ήταν φίλος 

από παλιά. Τον κέρασαν κρασί και του υποσχέθηκαν αµέτρητα άλλα δώρα. Το ίδιο έκαναν και πολλές 

άλλες επιχειρήσεις.  

Μετά τους Ολυµπιακούς, ο Σπύρος Λούης µπορούσε να µπει σε οποιοδήποτε κατάστηµα ήθελε και 

ήταν σίγουρο, πως θα του προσέφεραν κάτι απ’ την πραµάτεια τους δωρεάν. Εκείνος όµως, δε ζήτησε 

τίποτα, παρά µόνο ένα γαϊδουράκι, για να βοηθάει τον πατέρα του να κουβαλάει το νερό. Ο νερουλάς, 

που έγινε εθνικός ήρωας, παρέµεινε  νερουλάς και µετά τους Ολυµπιακούς. Η τροµερή εµπειρία που 

έζησε, δεν άλλαξε καθόλου τους απλούς τρόπους του. Την 1η Αυγούστου του 1936, ο Σπύρος Λούης 

γνώρισε τον Αδόλφο Χίτλερ στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Του προσέφερε ένα κλαδί 

ελιάς, ως σύµβολο ειρήνης. Ίσως να ήξερε ότι ήταν το πιο ειρωνικό δώρο, που θα µπορούσε να δώσει 

κανείς στον Γερµανό ηγέτη;...  

 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-niki-tou-spirou-loui 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Πως η νίκη στους Ολυµπιακούς αγώνες επηρέασε τη ζωή του Σπύρου Λούη; (µονάδες 2) 

 

2. Πως λέγεται αυτός που: (µονάδες 2) 

• Απαγορεύει: 

• ∆ιστάζει: 

• Καθορίζει: 

• Καθησυχάζει: 

 



 

 

3. «Οι ατελείωτες διαδροµές … αδερφό του, Γεώργιο»: Να βρεθούν οι κύριες και δευτερεύουσες 

προτάσεις (µονάδες 2). Να αναγνωριστεί το είδος της σύνδεσης σε κάθε περίπτωση.   

(µονάδες 2) 

  

4. Η παρακάτω πρόταση να γραφεί µε άλλους δύο τρόπους, δουλεύοντας στον συνταγµατικό 

άξονα: (µονάδα 1) 

• Αντιµετωπίζει πολλές δυσκολίες στα µαθήµατα: 

 

 

5. Να αντικαταστήσετε στον παραδειγµατικό άξονα τα ρήµατα µε συνώνυµα: (µονάδες 2)  

• Έβγαλε πολλά λεφτά από αυτή τη δουλειά: 

• Ο πατέρας µου διευθέτησε όλα τα προβλήµατα: 

 

6. Σε δύο παραγράφους να περιγράψετε το αγαπηµένο σας άθληµα. (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 

 


