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ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Το θέµα που τίθεται, …… και για paradox και mystery». 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ σ.σ. 162-164 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  
1. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας 
το αντίστοιχο γράµµα της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή 
Λάθος, σύµφωνα µε το νόηµα του κειµένου 
α. Μετά την ένταξή µας στην ΕΟΚ κινδυνεύει η γλωσσική µας 
φυσιογνωµία. 

β. ∆εν υπάχει αθρόα εισροή ξένων λέξεων και τύπων στην γλώσσα µας. 
γ. Η σύσταση συµβουλευτικού οργάνου από την πολιτεία θεωρείται 
προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της «νόσου». 

δ. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι σηµαντικός κατά το συγγραφέα για 
την προφύλαξη της γλώσσας µας από τις ξενικές επιδράσεις. 

ε. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρξει ενιαία γλώσσα για όλα τα κράτη µέλη 
της Κοινότητας. 

Μονάδες 10 
2. «Ενιαία γλώσσα ούτε είναι δυνατό να υπάρξει (και αν καθιερωνόταν 
τέτοια γλώσσα θα διαφοροποιείτο, µε το χρόνο, σε κάθε χώρα), αλλά 
ούτε και πρέπει να υπάρξει».  Να σχολιάσετε τη θέση του συγγραφέα σε 
µία παράγραφο. 

Μονάδες 10 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄  
1. Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για καθεµιά από τις δύο παρακάτω 
παραγράφους. 
«Τέλος ……………. της Κοινότητας» 
«Η αρχή ……………mystery» 

Μονάδες 10 
2. α. Να δώσετε ένα αντώνυµο (αντίθετο) για καθεµιά από τις παρακάτω 
λέξεις: 
δυσµενής, ευχέρεια, υπεροχή, ανέφικτος, άκριτη. 

Μονάδες 5 
β. Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: 
   µέριµνα, νόσος αλώβητος, αθρόα, σαφήνεια 

Μονάδες 5 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  
1. Να αποδώστε την περίληψη του παραπάνω κειµένου χωρίς δικά σας 
σχόλια σε 100 περίπου λέξεις. 

Μονάδες 20 
2. Ο Γεώργιος Μπαµπινιώτης τονίζει ότι, ο σεβασµός της 
προσωπικότητας κάθε µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει και 
σεβασµό της γλώσσας του. 
- Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την προστασία της 

ελληνικής γλώσσας από τα φαινόµενα που την απειλούν. 
- Ποιοι οι τρόποι µε τους οποίους τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 

οφείλουν να δείχνουν σεβασµό απέναντι στη γλώσσα µας. 

Να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω µε τη µορφή 
άρθρου σε 450-500 λέξεις για να δµοσιευτεί σε εφηµερίδα της 
περιοχής σας 

Μονάδες 40 


