
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

Α. Κείμενο  

«Ένα βραβείο για όλους, όχι για τις Βρυξέλλες»  

 

• Αφού συμπληρώσετε τα κενά του κειμένου, ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες.  

Αύριο το μεσημέρι στο Όσλο, οι  εκπρόσωποι  της επίσημης  Ευρώπης θα παραλάβουν το 

βραβ_ο Νομπέλ Ειρήνης. Παρόλο που ο κάθε βραβευόμενος θα συνοδεύετ_  στην τελετή 

μόνο από τριάντα προσκεκλ_μένους,  οι πραγματικοί νομπελίστες δεν θα χωρέσουν 

στην αίθουσα. Οι τελικοί και αποκλειστικοί  δικαιούχοι του βραβείου θα είναι οι  

πεντακόσια εκατομμύρια Ευρωπαίοι  πολίτες.  Παρόλο που πο_οί  Ευρωπαίοι δεν 

βρίσκοντ_  ακριβώς σε εορταστική διάθεση, υπομένοντας την πρωτοφανή  οικονομική 

καταιγίδα που πλήττει την Ευρώπη από το 2008, οι συμβολισμοί του Νομπέλ Ειρήνης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα πιο ισχυροί από ποτέ.  

 

Πρώτον, υπερηφάνεια γιατί μέσα από τις στάχτες και την καταστροφή του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, η ενωμένη Ευρώπη συμφιλί_σε  προαιώνιους εχθρούς που 

πολέμ_σαν επί αιώνες σε κάθε γωνιά της ηπείρου. Αλλά και γιατί η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση όρθωσε τείχη απόρθητα  στον αυταρχισμό ,  κατοχυρών_ντας  τη 

δημοκρατία σε χώρες που τη στερήθηκαν για  δεκαετίες.  

 

Δεύτερον, ευθύνη γιατί όσα πετύχαμε μαζί όλοι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να 

θεωρούνται αυτονόητα, ιδιαίτερα από τις νέες γενιές που γεννήθηκαν σε μια 

γαληνεμένη ήπειρο που δεν γνώρισε σύνορα,  πόλεμο και αίμα, αλλά τις κοιν_ τικές 

επιδοτήσεις και τα προγράμματα Erasmus. Ευθύνη στην κοινωνία για να μην 

ανατραπούν κατακτήσεις δεκαετιών, ευθύνη και για τους ηγέτες της που -ειδικά στη 

σημερινή συγκυρία -  αναμετρούνται με το ιστορικό μέγεθος των επιτευγμάτων των 

προκατόχων  

τους.  

 

Τρίτον,  ανατροπή του μύθου ότι η Ευρώπη δεν δικαιούται βραβεία κ αι επαίνους γιατί 

τάχα προκάλεσ_  την οικονομική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι την κρίση τη γέννησε ένα 

αχαλίνωτο  πάρτι ρευστότητας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε συνδ_ ασμό με την 
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έλλειψη εποπτείας  του τραπεζικού τομέα. Η Ευρώπη είναι κομμάτι της λύσης όχι  η 

αιτία του προβλήματος.  Δουλεύει εδώ και τέσσερα χρόνια για να σβήσει  τη φωτιά στην 

περιφέρεια της Ε. Ε. και να κτίσει νέους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης που θα  

θωρακίσουν  την Ευρώπη απέναντι σε κάθε παρόμοια μελλοντική απειλή. Πουθενά 

αλλού δεν αισθάνετ_  κανείς εντονότερα την ταύτιση της Ευρώπης με την ειρήνη, τη 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο εκτός Ευρώπης, σε χώρες που θεωρούν 

την Ε. Ε.  αξιακό πρότυπο προς μίμηση: «Θέλουμε να ζ ήσουμε ελεύθεροι,  θέλουμε να 

ζούμε όπως ζουν στην Ευρώπη» κραύγαζε  στην κάμερα του CNN η νεαρή Αιγύπτια από 

τη πλατεία Ταχρίρ. Ως «τη μόνη νησίδα λογικής σε έναν ωκεανό τρέλας» χαρακτήρ_ σε 

τον ρόλο της Ευρώπης στον σύγχρονο κόσμο ο τέως πρόεδρος της Βραζιλ ίας, Λούλα.  

 

Να γιατί αύριο η Ευρώπη θα βραβευθεί με το Νομπέλ Ειρήνης.  Για όσα πέτυχε 

διαχρονικά αλλά και για όσα ακόμη συμβολίζει.  Κι α ν συχνά οι Ευρωπαίοι 

αυτομαστιγ_νονται γιατί περιμένουν περισσότερα, ή διαφωνούν μεταξύ τους και 

εκφράζονται κακόφωνα,  βαθιά μέσα τους κατανοούν ότι  η προστιθέμενη αξία της 

συλλογικής  πορείας είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από τους κινδ_νους της μοναξιάς,  

ιδιαίτερα στο σημερινό παγκοσ μιοποιημένο σκηνικό της ανασφάλ_ ας.  

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Νομπέλ αύριο θα το μοι ραστούμε όλοι μαζί, όχι μόνο 

οι επίσημοι με τα σκούρα κοστούμια.  

Μαργαρίτης Σχοινάς,  Καθημερινή,  9/12/2012  

Β. Ερωτήματα:  

1ο Θέμα (Κατανόηση Κειμένου,  5 μονάδες) 

 1.α. Ποια ευρωπαϊκά επιτεύγματα δικαιολογούν –κατά τη γνώμη του αρθρογράφου- την απονομή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση του Νομπέλ ειρήνης για το 2012 ; 

β. Συμφωνείτε μαζί του ; Διατυπώστε και υποστηρίξτε με επιχειρήματα τη δική σας άποψη. 

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 5 μονάδες) 

α) Παρατηρώντας το κείμενο δώστε ένα συνώνυμα για τις λέξεις με έντονους χαρακτήρες, ώστε να 

αποδίδουν την ίδια σημασία: εκπρόσωποι, αποκλειστικοί, πρωτοφανή, συμφιλί_σε, κατοχυρών_ντας, 

κραύγαζε.  

β) Παρατηρώντας το κείμενο δώστε ένα αντώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις, ώστε να αποδίδουν την 

ίδια σημασία: απόρθητα, αυταρχισμό, αχαλίνωτο, θα θωρακίσουν, συλλογικής.  

γ) Στις επόμενες περιόδους του κειμένου να διαχωρίσετε τις κύριες από τις δευτερεύουσες προτάσεις , να 

βρείτε το είδος των δευτερευουσών, καθώς και τον συντακτικό τους ρόλο : 

▪ Δεύτερον, ευθύνη γιατί όσα πετύχαμε μαζί όλοι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να θεωρούνται 

αυτονόητα, ιδιαίτερα από τις νέες γενιές που γεννήθηκαν σε μια γαληνεμένη ήπειρο που δεν 

γνώρισε σύνορα, πόλεμο και αίμα, αλλά τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τα προγράμματα Erasmus. 

▪ Η αλήθεια είναι ότι την κρίση τη γέννησε ένα αχαλίνωτο πάρτι ρευστότητας στην άλλη πλευρά 

του Ατλαντικού σε συνδυασμό με την έλλειψη εποπτείας του τραπεζικού τομέα. 
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▪ «Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι, θέλουμε να ζούμε όπως ζουν στην Ευρώπη» κραύγαζε στην 

κάμερα του CNN η νεαρή Αιγύπτια από την πλατεία Ταχρίρ. 

 

3 ο Θέμα:  Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες 

Είστε νέοι, πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης. Πιστεύετε ότι αξίζει να αγωνιστείτε για ένα κοινό 

ευρωπαϊκό όραμα και πώς το φαντάζεστε αυτό; Γράψτε ένα άρθρο 200-250 λέξεων, ώστε να δημοσιευθεί 

στη σχολική ιστοσελίδα. Να λάβετε υπόψη σας τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς που σας 

προέκυψαν και από το παραπάνω κείμενο. 

**Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αντλήσετε ιδέες από το κείμενό σας.  

**Προσοχή στη δομή  του λόγου σας: Να κάνετε μικρές, κατανοητές προτάσεις και 

ολοκληρωμένες παραγράφους.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


