
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                                           

 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
   «Θυμάμαι ένα συνταξιούχο γιατρό, που είχε έρθει σε ένα από τα σχολεία που 

δίδασκα. Είπε στο διευθυντή ότι έμενε εκεί κοντά κι ότι ήθελε να προσφέρει 

εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε ό,τι είχε σχέση με την ειδικότητά του. Ήθελε 

να βοηθήσει το σχολείο μας. Δεν είχε συγγενείς να φροντίσει ούτε κάποιο υλικό 

συμφέρον, για να κάνει αυτήν την προσφορά. Απλούστατα, ήθελε να δουλέψει 

σαν βοηθός ή επόπτης και να μοιραστεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Καθώς 

είχε πάρει πια τη σύνταξή του, είχε διαθέσιμο χρόνο και διάλεξε αυτό το μέρος 

και αυτή τη στιγμή, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. ‘Ηταν αποφασισμένος 

να εξακολουθήσει να είναι χρήσιμός στη ζωή των άλλων. 

   Φυσικά, ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό έμειναν κατάπληκτοι. 

Τέτοια πράγματα δε συμβαίνουν συχνά ούτε παντού. Ο γιατρός έγινε γρήγορα 

πολύτιμος. Πρόσφερε πολλά. Δίδασκε υγιεινή και μαθηματικά, αλλά 

σημαντικότερο και από την προσφορά του σε αυτούς τους τομείς ήταν το 

παράδειγμά του προς τα παιδιά. Τον αγάπησαν πολύ. Η ζεστή παρουσία του και 

η επιθυμία του να συμμετέχει ήταν ένα υπέροχο πρακτικό μάθημα ανθρώπινων 

σχέσεων. Να προσφέρεις στον εαυτό σου, χωρίς να περιμένεις ανταλλάγματα, 

είναι ό,τι ευγενικότερο μπορεί να κάνει ένα ανθρώπινο πλάσμα για ένα άλλο. 

   Ιστορίες σαν αυτή αναπόφευκτα οδηγούν σε αμφιβολίες. Στο κάτω κάτω θα 

πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Συνέχεια μας μαθαίνουν ότι τίποτα δε δίνεται 

δωρεάν, ότι κάθε προσφορά πρέπει να έχει αντάλλαγμα. Βέβαια ο φίλος μας ο 

γιατρός ανταμείφθηκε γενναία γι’ αυτήν την ανιδιοτελή ανάμειξή του με τα 

παιδιά, αλλά η ανταμοιβή του ήταν μόνο ηθική. Είτε θέλουμε να το 

παραδεχτούμε είτε όχι, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένα υπόδειγμα του είδους των 

ανθρώπων που χρειαζόμαστε κι εκτιμούμε απεριόριστα». 

                                      Λέο Μπουσκάλια, Λεωφορείο 9 για τον Παράδεισο. 

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου. 



 

2 α. Πώς αντιδρά το προσωπικό του σχολείου στην προσφορά του 

γιατρού και για ποιο λόγο; 

β. Τι κέρδισε ο γιατρός από την προσφορά του στο σχολείο; Τι μας 

διδάσκει η στάση του; 

  3. Να βρείτε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων στην 3η παράγραφο του 

κειμένου. 

  4. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της 1ης παραγράφου και να 

τις χαρακτηρίσετε(και την κατηγορία στην οποία ανήκει η καθεμία).  

   5. Nα εντοπίσετε τις πλάγιες ερωτήσεις, να προσδιορίσετε τη συντακτική 

τους θέση και να βρείτε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας. 

 Είναι παράξενο πώς μπορεί κανείς να εργάζεται τόσες ώρες. 

 Δεν έχω ιδέα που βρίσκεται το πάσο μου. 

 Δεν είμαι βέβαιος αν θα τα καταφέρω. 

 Μια απορία είχα μόνο, που βρήκε τόσα χρήματα ο Γιάννης. 

 Δε μου είπες αν με συγχωρείς. 

  6. Να βρείτε την υπόθεση και την απόδοση στους παρακάτω υποθετικούς 

λόγους και να προσδιορίσετε αν δηλώνουν το πραγματικό ή το μη 

πραγματικό: 

 Αν έχω ελεύθερο χρόνο, θα έρθω το βράδυ από το σπίτι σου. 

 Αν κάνεις οικονομία, θα καταφέρεις να αγοράσεις την τσάντα. 

 Αν είχα ξεκινήσει νωρίτερα, θα είχα γλιτώσει την ταλαιπωρία. 

  7. Να βρείτε από τρία υπώνυμα για τα παρακάτω υπερώνυμα: πλανήτης, 

έγχορδα μουσικά όργανα, μέρη του λόγου. 

  8. Να δώσετε τον ορισμό των λέξεων ατομικισμός και εθελοντισμός. 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Με αφορμή τη δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού-Παιδαγωγικού Εργαστηρίου για 

τα παιδιά των φαναριών από το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που 

πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί στην πόλη σας, να γράψετε ένα άρθρο στη 

σχολική εφημερίδα όπου θα αναφέρεστε στη σημασία της ενεργοποίησης των 

πολιτών για την κατάσταση της κοινωνίας. 

 

 


