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Είναι κρίμα αν σκεφτεί κανείς πως το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος των κρατικών 
προϋπολογισμών κάθε χώρας αφορά την αγορά ή κατασκευή όπλων, τη στιγμή που 
μπορούν να διατεθούν στην υγεία, στην παιδεία, ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα που 
πραγματικά χρειάζεται αυτά τα χρήματα για να αναβαθμιστεί.  Είναι κρίμα να 
εγκρίνονται τόσα κονδύλια για όπλα, τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που 
πεθαίνουν από την πείνα, τις αρρώστιες, τις κακουχίες, την εκμετάλλευση.  Εξάλλου 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικές κοινωνίες είναι τόσο πολλά και 
σοβαρά, που μόνο με συνετή και ειρηνόφιλη κατάρτιση του προϋπολογισμού 
μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτά τα προβλήματα με τη συνεργασία των λαών 
μπορούν να αντιμετωπιστούν επ’ ωφελεία όλων των ανθρώπων – πολιτών, ενώ με τον 
πόλεμο μεγεθύνονται δυσβάταχτα για όλους. 
Η ειρήνη κάνει τον κόσμο μας όμορφο, δίκαιο, ανθρώπινο. Σε αυτόν αξίζει όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκεύματος, να ζούμε.   
 
 
 
Α.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
 
1.  Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με το συγγραφέα, μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τις φτωχές χώρες και 
έχουν ολέθρια αποτελέσματα στους πολίτες τους;                                               (2,5) 
 
 
2.  Να δώσετε ένα σύντομο πλαγιότιτλο σε καθεμιά από τις παραγράφους του 
κειμένου.                                                                                                                (2,5) 
 
 
3.  
α)  Να βρεθεί η συντακτική θέση των υπογραμμισμένων λέξεων ή προτάσεων.  (1,25) 
 
β)  Στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων να δηλώσετε τη συζυγία, το χρόνο, τη 
χρονική βαθμίδα και τον τρόπο : 
-  Με το αλφάβητο αυτό έχουν γραφεί οι ελληνικές περιγραφές της Πύλου. 
-  Επειδή το αλφάβητο αυτό απαιτούσε 90 γράμματα, οι Έλληνες το 10ο αιώνα θα το     
   εγκαταλείψουν.                                                                                                    (1,25) 
 
 
 
 
4. 
α)  Να βρείτε τις λέξεις που οι σημασίες τους δίνονται παρακάτω και που έχουν ως 
πρώτο συνθετικό ένα από τα αχώριστα μόρια, που βρίσκονται στην παρένθεση : 



 

 

( αντι -, ομο- , αει-, δυσ-, τηλε- ) 
 

- Αυτός που μιλά την ίδια γλώσσα με άλλον 
- Αυτός που κινείται συνέχεια 
- Τα τρόφιμα που είναι βλαβερά για την υγεία μας 
- Η εκπαίδευση από την τηλεόραση ή τον υπολογιστή 
- Ο πελάτης που είναι δύσκολος στους τρόπους                                    (1,25) 

 
β)  Στις παρακάτω λέξεις να βρείτε αυτό που ζητείται στην παρένθεση : 

- διαφημίζω (συνώνυμο) 
- βιβλιογραφία  (σημασία) 
- βιοπροϊόντα  (σημασία) 
- υποβαθμισμένη περιοχή  (αντώνυμο) 
- διαλλακτικός  (αντώνυμο)                                                                        (1,25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β.  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Το σχολείο σας πρόκειται να συμμετάσχει με άλλα σχολεία της πόλης σας σε μια 
διαδήλωση για τη διατήρηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Ως εκπρόσωπος του 
δεκαπενταμελούς συμβουλίου καλείσαι να πείσεις τους συμμαθητές σου για την 
αναγκαιότητα της συμμετοχής τους στην εκδήλωση αυτή. Σε μια σύντομη ομιλία 
σου προς τους συμμαθητές σου χρησιμοποίησε ως επιχειρήματα τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα των συνομηλίκων σου που ζουν σε μια χώρα που σπαράζεται από 
πολεμικές συγκρούσεις.                                                                              (10)  
 
 
 

 


