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Α. 1. Η ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη στους Ευρωπαίους, καταρχάς, για την 
κατανόηση των απαιτητικών λέξεων της δικής τους γλώσσας, οι οποίες αποτελούν 
δάνεια από την Ελληνική. Τα δάνεια αυτά δεν είναι απλές λέξεις. Είναι έννοιες, 
νοήματα βάσει των οποίων λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη. Σ’ αυτό το σκεπτικό 
βασίζεται και η απόφαση του υπουργού Παιδείας της Αγγλίας να μπορούν οι μαθητές 
να έχουν πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα από το Δημοτικό. Η επαφή τους με 
απαιτητικές έννοιες – λέξεις από επιλεγμένα κείμενα, κατά το συγγραφέα, θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη διεύρυνση της σκέψης τους και την άσκηση της διανοητικής τους 
ικανότητας.           
 
Α. 2. 1η παράγραφος: «Η μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για ελληνικές σπουδές 
και η υποχώρηση αυτών από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού»  
2η παράγραφος: «Ο νέος ανθρωπισμός, αιτία για την τόνωση των ελληνικών σπουδών 
στα πανεπιστήμια» 
3η παράγραφος: «Μη σωστή αξιοποίηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός 
Ελλάδος» 
4η παράγραφος: «Η σημασία της ελληνικής γλώσσας για τους Ευρωπαίους» 
 
Β. 1. Είναι γεγονός πως έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις σχετικά με το κατά 
πόσο οι νέοι ενδιαφέρονται για την πολιτική. Σύμφωνα με κάποιους, η τακτική των 
πολιτικών να εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα, αποθαρρύνει τους νέους 
ν’ ασχοληθούν με τα πολιτικά δρώμενα. Πράγματι, το υψηλό ιδανικό του αγώνα για 
το κοινό καλό έχει υποχωρήσει στην εποχή μας. Καθημερινά οι άνθρωποι δοκιμάζουν 
απογοητεύσεις από τις ψεύτικες ελπίδες που τους δίνονται και την υπέρμετρη 
αλαζονεία αυτών που ευνοούνται εις βάρος των άλλων θεωρώντας πως είναι 
ανώτεροι. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη πως αυτή ακριβώς η κατάσταση, έτσι όπως 
έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να είναι  ο λόγος που θα έκανε τους νέους ν’ 
αντιδράσουν σε όλο αυτό που συμβαίνει και να προσπαθήσουν ν’ αλλάξουν τα 
πράγματα ή έστω να τα βελτιώσουν.  
 
Β. 2.  
1. Με την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από το συγγραφέα τονίζεται το 
εννοούμενο υποκείμενο «εμείς»,το οποίο ενεργεί. Ο συγγραφέας θέλει να δώσει 
έμφαση στη δική μας ευθύνη για τη μη σωστή αξιοποίηση της ελληνικής γλώσσας 
στο εξωτερικό.  
 
2. Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχει προβληθεί (από εμάς) η ελληνική γλώσσα με 
σωστό και ουσιαστικό τρόπο.   
 
 
 
 
 
 


