
 

 

 

3ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αφορά την πλειοψηφία των χωρών δεν είναι η άµεση έκθεση στον 

πόλεµο, αλλά η προετοιµασία του πολέµου, οι πολεµικές δαπάνες. Μεγάλα κονδύλια των κρατικών 

προϋπολογισµών διατίθενται για την προµήθεια όπλων και των ανταλλακτικών τους. Η συνεχής 

βελτίωση των πολεµικών µέσων (είναι γνωστό πως οι πόλεµοι δεν κρίνονται πια στα πεδία των µαχών 

ούτε από τη γενναιότητα των πολεµιστών ούτε από την ευφυΐα των στρατηγών, αλλά από τη 

χρησιµοποίηση των όπλων υψηλής τεχνολογίας) οδηγεί σ' ένα αδιάκοπο κυνηγητό προµήθειας 

εξελιγµένων όπλων. Αυτή η συνεχής ένταση έχει πολλές επιπτώσεις και στην οικονοµική ανάπτυξη 

(αφού δε διατίθενται τα χρήµατα που απαιτούνται στις παραγωγικές επενδύσεις) και στην εκπαίδευση 

(οι µειωµένες δαπάνες για την εκπαίδευση προς όφελος των πολεµικών δαπανών δε βοηθούν στην 

ανάπτυξή της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής) και στην πολιτιστική ανάπτυξη 

(αφού δε διατίθενται τα χρήµατα που χρειάζονται για την πολιτιστική άνθηση µιας κοινωνίας).  

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΗΕ, το 1988, το σύνολο των στρατιωτικών δαπανών στον κόσµο ξεπερνά  

2,5 φορές τις δαπάνες για την υγεία και 1,5 φορά τις δαπάνες για την παιδεία. Η µεταφορά του 

µεγαλύτερου τµήµατος των στρατιωτικών δαπανών µε τη µορφή συµπληρωµατικών επενδύσεων σε 

άλλους κλάδους -σύµφωνα µε την εκτίµηση των ειδικών- θα µπορούσε ν' αυξήσει τους ρυθµούς 

ανόδου της οικονοµίας κατά 1- 2%. Για να µπει τέλος στην πείνα, σ' ένα µεγάλο ποσοστό ασθενειών, 

στον αναλφαβητισµό, είναι αρκετό ένα ποσό ίσο µε το 8-10% των στρατιωτικών δαπανών όλου του 

κόσµου.  

Λόγος, τεχνική και τέχνη στην έκθεση, Αιµ. Καραλή, εκδ. Στάχυ 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γραφεί η περίληψη του κειµένου (µονάδες 3) 

 

2. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις: (µονάδες 3) 

• Συγκεντρωθήκαµε για να συζητήσουµε τα θέµατα της πολυκατοικίας.  

• ∆εν του µίλησα επειδή φαινόταν θυµωµένος. 

• Αν δεν είχαµε µαλώσει θα του ζητούσα αυτή τη χάρη. 

• Όταν τελειώσω την εργασία, δε θα έχω πια άγχος. 

• Περάσαµε πολύ όµορφα, ώστε αποφασίσαµε να ξαναπάµε στο νησί.  

• Αν και δεν είχε διαβάσει πολύ, έγραψε καλά στις εξετάσεις. 

 

3. Να εντοπιστούν οι µετωνυµίες: (µονάδα 1) 

• Θα πιούµε κάνα ποτηράκι; 

• Τέτοιος Ηρακλής δεν είµαι. 



 

 

 

4. Σε ποια υπερώνυµα ανήκουν τα παρακάτω υπώνυµα: (µονάδα 1) 

• Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αµερική:  

• Όποιος, όσος, που, ό, τι: 

 

5. Να σχηµατιστούν προτάσεις µε τα ζεύγη. (µονάδες 2) 

• Όρος – ορός: 

• Τόνος – τόνος: 

6. Σε άρθρο που θα δηµοσιευτεί στη σχολική εφηµερίδα να αναφερθούν οι λόγοι για τους 

οποίους γίνονται οι πόλεµοι. (400 – 450 λέξεις) (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 

 


