
 

 

 

2ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το γεγονός ότι οι πολίτες που θα µορφώνονται στη σχολική µας εκπαίδευση είναι προορισµένοι να 

ζήσουν σε µια «Ευρώπη χωρίς σύνορα», όπου θα µπορούν να διακινούνται ελεύθερα στις χώρες της 

Κοινότητας, να ζουν και να εργάζονται σ' αυτές και να συνεργάζονται στενά µε τους πολίτες άλλων 

χωρών της Ενωµένης Ευρώπης, επιβάλλει να γίνουν και οι ανάλογες προβλέψεις τόσο στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας όσο και στα συστήµατα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μερικές 

από αυτές είναι: η καλύτερη γνωριµία των λαών µεταξύ τους στο επίπεδο της Γλώσσας, της Ιστορίας 

και του Πολιτισµού, η αµοιβαία κατανόηση, η αναζήτηση των χαρακτηριστικών που ενώνουν τους 

λαούς µεταξύ τους µε παράλληλη άµβλυνση των αντιθέσεων, η τόνωση των συγκλίσεων, ο σεβασµός 

των διαφορών, των ευαισθησιών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού, η καλλιέργεια των βαθύτερων 

πολιτιστικών δεσµών και αξιών που ενώνουν την Ευρώπη αποτελώντας ό,τι είναι γνωστό ως 

δυτικοευρωπαϊκός πολιτισµός. Μέσα από την εκπαίδευση των λαών της Ευρώπης πρέπει να εκλείψει 

«η ιστορία του µίσους», χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η απαραίτητη «ιστορική µνήµη» κάθε λαού θα 

καταλήξει σε «ιστορική λήθη». 

Με λίγα λόγια, η εκπαίδευσή µας, καθώς και η εκπαίδευση των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πρέπει να 

διαχύσει σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα και στο πεδίο της αγωγής των αυριανών Ευρωπαίων πολιτών, 

τη λεγόµενη ευρωπαϊκή διάσταση. Πρέπει, επίσης, να διευκολύνει και να αξιοποιήσει µεταξύ των λαών 

της Ευρώπης τη διακίνηση των ιδεών και των εµπειριών κάθε χώρας στην παιδεία και τον πολιτισµό, 

ώστε ό,τι ονοµάζεται Ενωµένη Ευρώπη να πραγµατωθεί βαθµηδόν στο επίπεδο της εκπαίδευσης και 

στο συνειδησιακό επίπεδο. Κι όλα αυτά χωρίς η εκπαίδευση να αποβεί εις βάρος της εθνικής παιδείας 

και της καλλιέργειας εθνικής συνείδησης. Η καλλιέργεια της γλώσσας, της παράδοσης, της θρησκείας, 

των δεσµών που συνέχουν συγχρονικά και διαχρονικά ένα έθνος, ο υγιής εθνισµός µε µια λέξη, όχι 

µόνο δε συνιστά αντίφαση στο θεσµό της Ενωµένης Ευρώπης, αλλά αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξής 

του. 

Μπαµπινιώτης (διασκευή) 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γραφεί η περίληψη του κειµένου (µονάδες 2) 

 

2. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις: (µονάδα 2) 

• Αµφιβάλλω αν θα έρθει µαζί µας. 

• Είναι περίεργο πού βρήκαν τα λεφτά. 

 

3. Να µετατραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο και το αντίστροφο: (µονάδα 1) 

• Πήρες ο γράµµα που σου έστειλα; (τον ρώτησε…) 



 

 

• Όλοι σκέφτονταν πώς να µε βοηθήσουν. 

 

4. Με τις λέξεις «χωνεύω», «ώριµος» να γράψετε προτάσεις µε κυριολεκτική και µεταφορική 

σηµασία. (µονάδα 1) 

 

5. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. (µονάδες 2) 

• Όποιος προσπαθεί βρίσκει λύσεις. 

• Μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο όποτε ήθελα. 

 

6. Να γραφούν τα συνώνυµα των λέξεων: βούληση, ενδοιασµός (µονάδα 1) 

 

7. Να γραφούν τα αντώνυµα των λέξεων: ηθικός, ευτυχία (µονάδα 1) 

 

8. Σε άρθρο που θα δηµοσιευτεί στη σχολική εφηµερίδα, να αναφερθούν τα αποτελέσµατα από 

τη συµµετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ένωση». (400-450 λέξεις) (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 

 


