ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ
«…Καη όηαλ θηάζνπκε ζε θάπνην βαζκό απηνγλσζίαο θαη παηήζνπκε ζε ζηεξεό βάζξν, ζα
θνηηάμνπκε λα μεπεξάζνπκε ηνλ σο ηόηε εαπηό καο ζε κία ξνή, κηα ζπλέρεηα ρσξίο ξήγκαηα, θαη λα
πιεζηάζνπκε ηα ππεξαλάπηπθηα έζλε κε ηα νπνία ζα ζπκπνξεπόκαζηε.
Τόηε ζα παζρίζνπκε λα αλεβνύκε έλα ζθαινπάηη αθόκα, λα αγγίμνπκε θάηη πνπ ην είρακε
θιεξνλνκηά πνιύ παιηά, θάηη πνπ καο μερώξηδε θάπνηε ηειείσο ζαλ πλεύκα, ζαλ ιαό, θάηη πνπ ην
ρξσζηάκε ζην ήπην θιίκα ηνπ ηόπνπ καο, ην ρξσζηάκε ζηηο καιαθέο γξακκέο ησλ βνπλώλ καο(
θαλέλα ειιεληθό βνπλό δελ έρεη ηηο νμύηαηεο θνξθέο ησλ Άιπεσλ, νύηε ηνλ ηεξάζηην όγθν ησλ
Αζηαηηθώλ Ικαιάτσλ θαη ησλ αθξηθαληθώλ Αηιάλησλ), ην ρξσζηάκε ζηε γιπθύηαηε ζάιαζζα πνπ
καο δώλεη θαη πνπ ε γε καο ηε δέρεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κε ρίιηεο δύν αξκνληθέο αθξνγηαιηέο, θαη
ζα βξνύκε θαη πάιη ην κέηξν, ην παλάξραην θαη παλίζρπξν κέηξν πνπ νθείινπκε λα ην μαλά
θαηαθηήζνπκε πξώηα εκείο, αλεπεξέαζηνη από ηνπο μέλνπο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη ζα ζηαζνύκε κε
ηε δπγαξηά ηνπ κέηξνπ(όρη πξνο Θενύ ηεο κεηξηόηεηαο, θη αο κελ παίδνπκε κε ηα ιόγηα), ζε έλα
ξόιν πνπ ηνλ είρε θαηά θάπνηνλ ηξόπν θαη σο έλα ζεκείν ε κεηξηνπαζήο, ε ζώθξσλ, ε ζνθή
Γαιιία, δηάδνρνο ηόηε ηνπ ειιεληθνύ κέηξνπ, κε ηελ απνθπγή θάζε αθξόηεηαο, κε ηε mesure θαζώο
ηε ιέλε νη ίδηνη νη Γάιινη, ην κέηξν πνπ ιέγακε θαη ιέκε εκείο νη Έιιελεο.
Αο κελ ηνικήζεη λα ηζρπξηζηεί θαλείο, όηη ν ξόινο απηόο είλαη κηθξόο, είλαη ζηελόο, είλαη
ρακειόο. Είλαη ξόινο κεγάινο, Κάξνινο πνιύ πςεινύ επηπέδνπ, είλαη ν ξόινο ηνπ δηαηηεηή, είλαη ν
ιόγνο ηεο νξζνθξνζύλεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο, Οξζόο ιόγνο ησλ αξραίσλ πνπ γίλεηαη πάληνηε ζην
ηέινο ζεβαζηόο.
Δελ ππάξρνπλ πηα ζήκεξα πεξηζώξηα γηα πνιέκνπο, γηα πεξίιακπξεο λίθεο, παξά κέζα ζηνλ
πλεπκαηηθό θαη ζηνλ ςπρηθό θόζκν θαη πνπ ζα έρνπλ αληίθηππν ζε νιόθιεξε αλζξσπόηεηα.
Ννκίδσ όηη απηή ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζθνξά, ε κεγάιε απνζηνιή ηεο κηθξήο Ειιάδαο
ζηε κεγάιε δύλακε ηεο κειινληηθήο θαη παξαζθεπαδόκελεο κε ηόζν θόπν ήδε Ελσκέλεο Επξώπεο.
Καη ζα ήηαλ θξόληκν θαη ίζσο σθέιηκν λα ηειεηώζσ ηνύην ην ζύληνκν δνθίκην επαλαιακβάλνληαο
ηα ιόγηα πνπ είπε θάπνηνο πξνθήηεο ζην ιαό ησλ Εβξαίσλ: “ δε ζα επηβηώζεηε κε ηνλ αξηζκό, αιιά
κε ηελ πνηόηεηα”».
( Η Ειιάδα ζηνλ θόζκν ηνπ κέιινληνο, Θ. Πεηζάιεο- Δνκήδεο, εθδ. ΘΕΜΕΛΙΟ)

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Για ποια απεηή κάνει λόγο ο ζςγγπαθέαρ ζηο παπαπάνυ κείμενο και ποιερ οι ζςνέπειέρ
ηηρ ηόζο για ηο άηομο όζο και για ηο ζύνολο; (Μνλάδεο 20)

2.

Βπείηε ζηο κείμενο ηοςρ ςπογπαμμιζμένοςρ ζςνδέζμοςρ και πείηε ηι δηλώνοςν (
παπάηαξη ή ςπόηαξη) υρ ππορ ηη ζύνδεζη ηυν πποηάζευν. (Μνλάδεο 14)

3. Με ποιο ηπόπο ζςνδέονηαι οι παπακάηυ πποηάζειρ ( αζύνδεηο, παπάηαξη, ςπόηαξη);
α. Τν ρηόλη ηώξα έπαςε, ν νπξαλόο άλνημε, ν θαηξόο καιάθσζε.
β. Σε θώλαμα, αιιά δελ άθνπζεο.
γ. Οη έθεδξνη ρόξεπαλ, πεδνύζαλ, ηάξαδαλ ηνλ θόζκν από ηηο θσλέο.
δ. Πεξπάηεζε πνιύ θαη θνπξάζηεθε.
ε. Χηππάεη ηηο πόξηεο, δέξλεη ηνπο ηνίρνπο, θσλάδεη, θιαίεη ε λεξάηδα.
ζη. Νόκηδα όηη ζα έδεηρλε θαινζύλε.
(Μνλάδεο 12)
4. Να ζςνδέζεηε ςποηακηικά ηιρ πποηάζειρ ζσημαηίζονηαρ ζαρ πποηάζειρ:
α. Τώξα ην μέξσ. Δελ είκαη πιαζκέλε γη΄ απηό.
β. Ήηαλ πνιύ νξγηζκέλε. Δε ινγάξηαζε ηίπνηε.
γ. Ο πόιεκνο ηέιεησζε. Γύξηζε ζην ρσξηό ηνπ.
δ. Μηινύζε πνιύ ζηγά. Μόιηο ηνλ άθνπγαλ.
ε. Τνλ θνίηαδα. Άθνπγε κνπζηθή.
ζη. Γύξηζε ν παηέξαο ην βξάδπ από ηε δνπιεηά. Τνλ ππνδερόηαλ πξώηνο ν ζθύινο ζην θαηώθιη.
δ. Πήξε θιήζε από ηελ ηξνραία. Είρε παξθάξεη παξάλνκα ην απηνθίλεηό ηνπ.
(Μνλάδεο 14)
5. Γπάτηε πποηάζειρ με ηιρ παπακάηυ λεξειρ: Δλληνιζμόρ, πολιηιζμόρ, θιλόηιμο, ξενομανία.
(Μνλάδεο 10)
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ: Σε κία μέλε εθεκεξίδα βιέπεηε δεκνζηεπκέλν έλα άξζξν κε αξλεηηθνύο
ραξαθηεξηζκνύο γηα ηελ Ειιάδα. Γξάςηε κία επηζηνιή πξνο ηελ εθεκεξίδα εθθξάδνληαο ηελ
άπνςή ζαο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε Ειιάδα ζην εμσηεξηθό. (250-300 ιέμεηο)
(Μνλάδεο 30)

