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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το παράλληλο σχολείο 

Το πρόβλημα των σημερινών παιδιών δεν είναι πρόβλημα πληροφόρησης. Οι πηγές 

μετάδοσης γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο βαθμό και εκπέμπουν με τέτοιους 

ξέφρενους ρυθμούς, ώστε τα παιδιά να κινδυνεύουν από τον βομβαρδισμό των πληροφοριών 

και όχι από την έλλειψή τους. 

Η πιο σημαντική συνεισφορά του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος είναι, 

προσαρμοζόμενο και ανταποκρινόμενο στα "αιτήματα των καιρών" όχι απλώς να εξοπλίζει 

τα παιδιά με γνώσεις, όσο με κατάλληλους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και 

ερμηνείας πληροφοριών. 

Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο, ίσως πιο δύσκολο και πιο λεπτό. 

Τα ΜΜΕ δεν καταργούν τη λειτουργία του, επιβάλλουν όμως το μετασχηματισμό της. 

Βάζοντας στην υπηρεσία της νέας γενιάς τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, ο δάσκαλος 

επιβάλλεται να παίξει πιο πολύ ρόλο "ρυθμιστικό" και "εμψυχωτικό" παρά το ρόλο του 

μεταδότη γνώσεων. 

Μέσα σε αυτή τη λογική το σχολείο οφείλει να "βγει εκτός των τειχών". Όσο σημαντικό είναι 

να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και να αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, άλλο τόσο 

είναι σημαντικό να μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν εφημερίδες, τηλεόραση, 

κινηματογράφο. Την εποχή της εικόνας η μάχη ενάντια στον "εικονικό αναλφαβητισμό" ίσως 

θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το επίσημο σχολείο. 

Τα ΜΜΕ δεν είναι ούτε "καλά" ούτε "κακά" ούτε "ουδέτερα", είναι όμως αντανάκλαση μιας 

πραγματικότητας. Επειδή είναι δυνατόν να "παιδεύουν, να εκπαιδεύουν και να 

παραπαιδεύουν, να μορφώνουν, να διαμορφώνουν και να παραμορφώνουν", η ανάγκη να 

εξοπλιστεί η νέα γενιά με τα κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη χρήση τους προβάλλει 

όσο ποτέ άλλοτε. 
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Πωλίνα Πάντζου, Σύγχρονα θέματα: τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας 

(25),42 - 47.(1985) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α1. Ποια είναι η άποψη της αρθρογράφου για τον ρόλο που πρέπει να έχει το σχολείο 

στην εποχή της πληροφόρησης; 

Μονάδες 6 

Β1. α) Να εντοπίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να τα χαρακτηρίσετε ως 

μεταβατικά ή αμετάβατα (σε όσα είναι μεταβατικά να αναφέρετε και αν είναι 

μονόπτωτα ή δίπτωτα).  

- Οι πηγές μετάδοσης γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο βαθμό και εκπέμπουν 

με ξέφρενους ρυθμούς. 

- Μέσα σε αυτή τη λογική το σχολείο οφείλει να "βγει εκτός των τειχών". 

Μονάδες 2 

β) Να αντικατασταθούν οι λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή με άλλες 

συνώνυμες χωρίς να αλλάξει το νόημα της πρότασης: ξέφρενους, καταργούν, 

μετασχηματισμό, εξοπλιστεί. 

Μονάδες 2 

Γ.  Σε πρόσφατη συνεδρίαση του πενταμελούς συμβουλίου της τάξης σας συζητήθηκαν 

διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο σχολικό χώρο. Με αφορμή τη συζήτηση 

αυτή, αποφασίζετε να συντάξετε μια επιστολή με αποδέκτη τον διευθυντή του 

Γυμνασίου μέσα στην οποία θα προτείνετε τρόπους εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 

του σχολείου τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας ζητώντας την 

παρέμβαση και συμβολή του στην υλοποίηση των προτάσεων αυτών.   

Μονάδες 10 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα λουλούδια της Χιροσίμα 

         Η υπόθεση του μυθιστορήματος Τα λουλούδια της Χιροσίμα εκτυλίσσεται 15 χρόνια μετά 

την 6η Αυγούστου 1945, ημέρα της ατομικής έκρηξης στη Χιροσίμα. O Σαμ, ένας νεαρός 

Αμερικανός, μπαίνει οικότροφος σε ένα σπίτι Γιαπωνέζων. Η νεαρή οικοδέσποινά του Γιούκα 

προσπαθεί να του κρύψει τα φρικτά της εγκαύματα, το σωματικό και ψυχικό μαρτύριο της 

οικογένειάς της που υποφέρει από τις συνέπειες της ραδιενέργειας. O Σαμ, μέσα από τη 

συναναστροφή του με τη Γιούκα, ανακαλύπτει σταδιακά το οικογενειακό τους δράμα, νιώθει 

αλληλέγγυος με τα θύματα και συμμερίζεται τις αξίες και το στόχο της ζωής της: να συντηρεί 

τη μνήμη του ολοκαυτώματος και να αγωνίζεται για την ειρήνη, ενάντια στην ανθρώπινη 

βαρβαρότητα. 
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Νάτα που γεννήθηκαν και τα μικρά σκιουράκια! Βγάζουν τη μύτη τους από την τρύπα του 

δέντρου, ακριβώς ίδια με τον ευτυχισμένο πατέρα τους. Η Οχάτσου κι εγώ τους φέραμε ένα 

σακουλάκι φουντούκια. Τώρα δε θα χρειαστεί να πάνε στον μπακάλη! Θα μπορούν να 

μένουν ολημέρα καθισμένα στην άκρη του παραθυριού του νοσοκομείου, θυμίζοντας στο 

Φούμιο και τους συντρόφους του πως υπάρχει ακόμη ευτυχία πάνω στη γη. Δεν είναι 

παράξενο το ότι οι άνθρωποι και οι σκίουροι έχουν στο βάθος τις ίδιες επιθυμίες, την αγάπη, 

την υγεία και την ειρήνη; Πώς γίνεται όμως στις μέρες μας τα ουσιαστικά αυτά αγαθά να 

μπορούν να τα χαίρονται πιο εύκολα οι σκίουροι παρά οι άνθρωποι; 

         - Δεν έγινε όμορφος ο σκίουρός μας;, με ρωτάει χωμένος στο κρεβάτι του ο Μαντόκα, το 

αγόρι που δεν έχει βλέφαρα. 

         Και το είπε αυτό με τρεμουλιαστή φωνή. Φαίνεται αδύνατος σαν ένα φύλλο χαρτιού. 

Είμαι σίγουρη πως οι έξι αυτοί νέοι άνθρωποι, δε ζυγίζουν όλοι μαζί περισσότερο απ' όσο 

τρεις φυσιολογικοί άντρες. Ωστόσο κάτω από την πίεση των επαναστατημένων αδένων τους, 

τα σώματα σε ορισμένα σημεία, φουσκώνουν μ' έναν τρόπο τερατώδη. Με δυσκολία τολμώ 

να κοιτάξω το Φούμιο. Σε μια βδομάδα και λιγότερο, τα χέρια του αδυνάτισαν τρομερά, ενώ 

το κεφάλι του έγινε διπλάσιο σε όγκο. Με τα πρησμένα και σχισμένα του χείλη, με τα 

κατεστραμμένα του μάτια, το πρόσωπο του άντρα μου έγινε σαν μια τρομαχτική μάσκα. Όλο 

του το πρόσωπο μοιάζει σα να φωνάζει: «πονάω», «πονάω»! 

         - Κοιμηθήκατε καλύτερα χτες τη νύχτα, Φούμιο;, ρωτάει η Οχάτσου. 

         Έχουμε έρθει κι οι δυο κι ο Σαμ-σαν μαζί και στεκόμαστε στα πόδια του κρεβατιού του. 

Νομίζω πως ο Φούμιο θέλει να μας έχει έτσι κοντά του. Τι παράξενο που γίνεται το βλέμμα 

του, ακούγοντας την ερώτηση της Οχάτσου! Σα να 'βλεπε μακρύτερα απ' όλους και να 'ξερε 

περισσότερα. Τι μπορεί να ξέρει λοιπόν; Ακόμη κι αν μπορούσε να μας το πει, ίσως εμείς δε 

θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Η θεία Ματσούι έλεγε πως, για να καταλάβεις τι 

σημαίνει πόνος, πρέπει να τον δοκιμάσεις ο ίδιος. 

          Ο  Σαμ-σαν δεν μπορεί να ξεκολλήσει τα μάτια του από τον άντρα μου. Εδώ και μια 

βδομάδα που έρχεται και βλέπει το Φούμιο στο νοσοκομείο, παρακολουθεί τις 

καταστρεπτικές εξελίξεις της αρρώστιας. Και κάθε φορά στέκεται ακίνητος μπρος στο 

κρεβάτι, με τα μάτια καρφωμένα πάνω σ' αυτό το αδιαπέραστο πρόσωπο. Ίσως τον μπερδεύει 

αυτή η ήρεμη καρτερία του άντρα μου. Με τον ταπεινό του τρόπο ο Φούμιο προσέγγισε μιαν 

υψηλή ανωτερότητα. Ανυψώθηκε ως την κορυφή εκείνη όπου δεν υπάρχει θέση για 

μικρότητα και ευτέλεια. 

        - Γιούκα, μπορώ να πω μερικές λέξεις στο Φούμιο;, μου ψιθυρίζει ο Σαμ-σαν. Θέλετε; 

         Ο Σαμ-σαν πλησιάζει στο κρεβάτι. Το πρόσωπό του δείχνει ένταση. Περνάει το χέρι του 

νευρικά στα μαλλιά του. 

         - Ακούστε, Φούμιο, δεν ξέρω πολύ καλά πώς να σας το πω, θα ήθελα όμως να σας 

ευχαριστήσω για όλα όσα μού μάθατε. Χάρη σε σας κατάλαβα τι σημαίνει Χιροσίμα και δεν 

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να το ξέρουν αυτό. Αυτό όμως που είδα θα το πω. Αυτό είναι 

το μόνο που μπορώ να κάνω: να το διαλαλήσω ολόγυρά μου. 
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           Μεταφράζω προσεχτικά. Όταν τελειώνω, ο Φούμιο σηκώνει αργά τα μάτια και ζητάει 

το βλέμμα του Σαμ-σαν. Οι δυο άντρες κοιτάζουν ο ένας τον άλλο για ένα δευτερόλεπτο. 

Καημένε μου μικρέ σύζυγε, ποια ξαφνική δύναμη λάμπει στο βλέμμα σου; Να που 

χαμογελάει, ναι, χαμογελάει. Το πρόσωπο του Σαμ-σαν γίνεται πορφυρό. Για πολλή ώρα 

συνεχίζουν να κοιτάζονται και τότε μου φαίνεται πως ο κόσμος ολόκληρος μένει ακίνητος 

και κάνει σιωπή, για ν' αποδώσει φόρο τιμής σ' αυτούς τους δυο άντρες. Περνάει ένα λεπτό 

της ώρας φορτωμένο αιωνιότητα, σφραγίζοντας το χρόνο με το ανεξίτηλο αποτύπωμά του. 

         - Νομίζω, Γιούκα, πως ο Φούμιο κοιμήθηκε, ψιθυρίζει η Οχάτσου στ' αυτί μου. 

         Χαιρετάμε τους άλλους συντρόφους του Φούμιο κι αφήνουμε σιωπηλοί το δωμάτιο, 

βγαίνοντας έξω στις μύτες των ποδιών. Πέφτουμε όμως πάνω στο γιατρό Ντομότο που 

έρχεται κατά πάνω μας με πολύ γρήγορα βήματα. Τον συνοδεύει ένας ψηλός δυτικός με 

μαλλιά τρελού και μαύρη γενειάδα. 

         - Α, πολύ άσχημα, φωνάζει διακρίνοντας τον Σαμ-σαν. Μήπως μιλάτε γαλλικά; 

         - Όχι, ο Σαμ-σαν δεν ξέρει γαλλικά. Κουνάει αρνητικά το κεφάλι με ύφος αφηρημένο. Οι 

σκέψεις του είναι ακόμη κοντά στο Φούμιο. 

         - Α, πολύ άσχημα. Εσείς όλοι ερχόμαστε πιει το τσάι στο γραφείο μου, λέει ο γιατρός 

Ντομότο με τα φριχτά αγγλικά του. 

         Προπορεύεται και μπαίνουμε στο γραφείο του, ο Γάλλος με τη θαμνώδη γενειάδα, ο 

Σαμ-σαν, η Οχάτσου κι εγώ. 

         - Ο γιατρός Μπονάρ είναι μια παγκόσμια αυθεντία στα θέματα της γενετικής και των 

μεταλλαγών, μου εξηγεί ο γιατρός Ντομότο. Δυστυχώς ξέχασα όλα τα γαλλικά μου σχεδόν. 

Κι όμως πριν από είκοσι πέντε χρόνια τα είχα καλά μάθει στο Παρίσι. Ο γιατρός Μπονάρ 

ήρθε στην Ιαπωνία, για να γνωρίσει τους πιο ονομαστούς γιατρούς της χώρας μας, τον 

καθηγητή Τομάκι, το γιατρό Φουζιμότο, καθώς και το γιατρό Κικόνσι. Θέλετε όλοι τσάι; Ναι; 

Πολύ καλά. 

            Μας σερβίρει το τσάι μια μικρή στραβοπόδα χωρική, που χαμογελάει πίσω απ' το χέρι 

της βλέποντας τη γενειάδα του Γάλλου. Ο γιατρός Μπονάρ όμως, ούτε το καταλαβαίνει. 

Είναι βυθισμένος σε στοιχεία και φωτογραφίες, που, απλώνοντάς τα πάνω στο τραπέζι, του 

παρουσιάζει ο γιατρός Ντομότο. Κοιτάζοντας με τρόπο πάνω από τον ώμο του, διακρίνω μια 

παράξενη φωτογραφία: ένα ψάρι. Τι τρομερό ψάρι που είναι όμως! 

         - Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πείραμα του καθηγητή Τομάκι, μας εξηγεί ο γιατρός 

Ντομότο. Ένα ψάρι τέρας με δυο κεφάλια και τέσσερα μάτια. 

         Μου ζήτησε να εξηγήσω ότι αυτό το ψάρι, εκτεθειμένο στο εργαστήριο κάτω από 

αχτίνες κοβαλτίου, έγινε ραδιενεργό και δεν άργησε να παρουσιάσει σημεία δυσμορφίας. 

         - Ναι, ναι, λέει ο γιατρός Ντομότο, μην αφήνοντάς μου χρόνο να το μεταφράσω. Κ' η 

αλήθεια είναι πως όσο υποβάλλεται σε περισσότερες αχτίνες κοβαλτίου, τόσο η δυσμορφία 

εμφανίζεται μεγαλύτερη. Ύστερα από μια εβδομάδα το ψάρι βγάζει δυο κεφάλια, τέσσερα 

μάτια. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και στα ανθρώπινα βρέφη ή ακόμη και στα βρέφη 

που θα γεννήσουν τα βρέφη αυτά, αν η μητέρα έχει υποστεί ραδιενεργό επίδραση. Οι 
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μεταλλαγές μπορούν, αφήνοντας ανέπαφη μια γενιά, να εμφανιστούν στην επόμενη. Τα 

πρόσωπα που έχουν υποστεί ραδιενεργό επίδραση δεν μπορούν να 'ναι σίγουρα ότι τα 

τρισέγγονά τους δε θα γεννηθούν σαν αυτά τα φοβερά ψάρια. 

Ε. Μόρρις, Τα λουλούδια της Χιροσίμα (απόσπασμα), 

μτφρ. Νικηφόρος Βρεττάκος, Θεμέλιο 

Α1. Να καταγράψετε τα πέντε (5) βασικά πρόσωπα που εμφανίζονται στο απόσπασμα 

και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Πρόσωπα κειμένου: Σχέσεις που τα συνδέουν: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Μονάδες 6 

 

Β1. α) Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου και να αναφέρετε τον τρόπο που αυτό 

επιδρά στα συναισθήματα του αναγνώστη.  

Μονάδες 3 

β) Να αναγνωριστούν τα παρακάτω εκφραστικά μέσα: 

≪ …κάτω από την πίεση των επαναστατημένων αδένων τους… ≫  

≪ …σαν ένα φύλλο χαρτιού… ≫  

≪ …τα χέρια του αδυνάτισαν τρομερά, ενώ το κεφάλι του έγινε διπλάσιο σε όγκο… ≫  

≪ Περνάει το χέρι νευρικά στα μαλλιά του… ≫  

≪ …ένα λεπτό της ώρας φορτωμένο αιωνιότητα…>>  

Μονάδες 3 

 

Γ. Οι συνέπειες της έκρηξης της ατομικής βόμβας, που έριξαν οι Αμερικάνοι στη 

Χιροσίμα το 1945, ήταν τρομακτικές και μακροχρόνιες. Ο Σαμ, ως οικότροφος στο σπίτι 

της Γιούκα, έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα 15 χρόνια μετά. Πώς 

κρίνετε την αντίδρασή του και την υπόσχεσή του στον Φούμιο να διαλαλήσει σε όλο 

τον κόσμο τη δυστυχία που έφερε στους ανθρώπους η πράξη αυτή παρά το γεγονός ότι 

ο ίδιος είναι Αμερικάνος; Να αναπτύξετε την άποψή σας σε μια παράγραφο 100 - 200 

λέξεων. 

Μονάδες 8 


