
 

 

                    

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/3/2021 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Ταξίδι χωρίς τέλος 

Παρόλο που σήμερα η Γη έχει το ίδιο μέγεθος που είχε όταν ο Ερατοσθένης 

υπολόγισε για πρώτη φορά την περιφέρειά της, εν τούτοις σ’ εμάς μοιάζει πάρα πολύ 

μικρή: μια γαλάζια μικρή σφαίρα χαμένη στο Διάστημα. Γιατί οι άμεσες 

τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες, που μας δίνουν τα υπολογιστικά δίκτυα και οι 

δορυφορικές επικοινωνίες, έχουν μετατρέψει τον πλανήτη μας σ’ ένα παγκόσμιο 

χωριό. Αλλά και πέρα απ’ όλα αυτά, σήμερα τα σύγχρονα διαστημόπλοια του 

ανθρώπου διασχίζουν πλέον τον νέο ωκεανό του Διαστήματος, ενώ τα τροχιακά μας 

αστεροσκοπεία αποκαλύπτουν καθημερινά τα μυστικά του Σύμπαντος. Οι σύγχρονες 

διαστημικές εξερευνήσεις είναι μια απλή προέκταση της προαιώνιας αναζήτησης του 

ανθρώπου να κατανοήσει τη Φύση και να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις ελπίδες 

όλων όσων προηγήθηκαν πριν από μας [...] Είναι η μοίρα μας, και ίσως ο σκοπός μας, 

να αναπτυσσόμαστε και να προοδεύουμε, καθώς επιδιώκουμε να μάθουμε και να 

δώσουμε έννοια και σημασία στο σύμπαν, στο οποίο ανήκουμε, σε μια συνεχή 

προσπάθεια ερευνών. Γι΄ αυτό άλλωστε και ο σημερινός άνθρωπος, στην 

προσπάθειά του να κατανοήσει το Σύμπαν, δεν αντικρίζει εκεί έξω έναν εχθρικό και 

άδειο κόσμο. Βλέπει, αντίθετα, την υπόσχεση ενός πανέμορφου ταξιδιού προς την 

Ιθάκη των γνώσεων. Ενός Ταξιδιού χωρίς Τέλος. 

 (Δ. Σιμόπουλος – Π. Βαλαβάνης, Ταξίδι χωρίς Τέλος, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου, 

Αθήνα 2005, απόσπασμα διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης). 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Oι σχέσεις στα χρόνια του facebook 

        […] Ένας φίλος στο Facebook κι ένας φίλος στην πραγματική ζωή είναι το ίδιο 

πράγμα; Μπορούμε να λέμε ότι έχουμε φίλο κάποιον χωρίς να τον συναντάμε; 



 

 

Έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε ότι οι άνθρωποι κατανοούν και βιώνουν 

τη φιλία στο διαδίκτυο με εντελώς διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στην πραγματική ζωή. 

Έτσι, δεν περιμένουν και δεν προσφέρουν στους διαδικτυακούς φίλους ό,τι 

προσφέρουν στους φίλους της πραγματικής ζωής. Η φιλία εμπεριέχει την 

εμπιστοσύνη, την αμοιβαία αποδοχή, την επιθυμία για συναναστροφή, άρα και τη 

φυσική εγγύτητα. Όπως λέει χαρακτηριστικά και η Daniele Brun, στη φιλία υπάρχει 

πάντα το στοιχείο της φυσικής παρουσίας, της σωματικής «συνάντησης» που δεν 

μπορεί να παραβλεφθεί. Επίσης, στην πραγματική φιλία εκδηλώνονται και αρνητικά 

συναισθήματα ή συμπεριφορές, όπως ζήλια, έπαρση, εμπάθεια που μπορεί να 

μεταφερθούν και στη διαδικτυακή κοινότητα, με τη διαφορά ότι εκεί οδηγούν 

ευκολότερα σε ρήξεις. Στην πραγματική ζωή, ωστόσο, καλείσαι να διαχειριστείς αυτά 

τα συναισθήματα, καθώς ο άλλος βρίσκεται μπροστά σου, ενώ στο διαδίκτυο 

πατώντας delete τελειώνεις μια κι έξω μαζί του. 

          Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και οι πιο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, 

όπως οι έφηβοι, δίνουν το ίδιο μεγάλη σημασία στη φυσική παρουσία. Ξέρουν ότι 

κάποια στιγμή θα πρέπει να εγκαταλείψουν την οθόνη του υπολογιστή που κρύβει 

πολύ καλά τα αντιπαθητικά σπυράκια τους και να συναντηθούν με τον άλλο στον 

κόσμο των τριών διαστάσεων, για να του μεταδώσουν ένα πιο σαφές μήνυμα. 

Αντίθετα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, οι έφηβοι μοιράζονται άλλο ένα κοινό σημείο 

με τους μεγαλύτερούς τους. Ενώ έχουν πολλούς διαδικτυακούς φίλους, στην 

πραγματικότητα μόνον 3-4 θεωρούν σημαντικούς και θέλουν να εμβαθύνουν τη 

σχέση τους μαζί τους. 

Νίκος Κυριακίδης 

(12/ 2011 από το περιοδ. «Ε» της Ελευθεροτυπίας, απόσπασμα σε διασκευή.) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα  

Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο 1, η Γη «μοιάζει πάρα πολύ μικρή»;  

μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Να αλλάξεις τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις με συνώνυμες λέξεις ή 

φράσεις στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου, χωρίς να αλλάξεις το νόημα. 

Παρόλο που σήμερα η Γη έχει το ίδιο μέγεθος που είχε όταν ο Ερατοσθένης 

υπολόγισε για πρώτη φορά την περιφέρειά της, εν τούτοις σ’ εμάς μοιάζει πάρα πολύ 

μικρή: μια γαλάζια μικρή σφαίρα χαμένη στο Διάστημα. Γιατί οι άμεσες 



 

 

τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες, που μας δίνουν τα υπολογιστικά δίκτυα και οι 

δορυφορικές επικοινωνίες, έχουν μετατρέψει τον πλανήτη μας σ’ ένα παγκόσμιο 

χωριό. 

μονάδες 8 

Α3. Να γράψεις μία συνώνυμη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω με βάση τη 

σημασία τους στο κείμενο 2: στοιχείο, εκδηλώνονται, έπαρση, οδηγούν, 

μεταδώσουν, σαφές, θέλουν 

μονάδες 7 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. Με αφορμή το κείμενο 2 που διάβασες, συντάσσεις ένα άρθρο στη σχολική 

εφημερίδα του σχολείου σου στο οποίο αναφέρεσαι στη σημασία της φιλίας και στη 

συνέχεια επισημαίνεις τους λόγους για τους οποίους η φιλία στην εποχή μας περνάει 

κρίση. Το κείμενό σου να έχει έκταση 250 λέξεων περίπου.   

μονάδες 20 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Zητείται ελπίς 

Το διήγημα ανήκει στην ομώνυμη συλλογή διηγημάτων, που εκδόθηκε το 1954 και 

διακρίνουμε μια ατμόσφαιρα ιδεολογικής κρίσης και υπαρξιακού άγχους που 

χαρακτηρίζει τη μεταπολεμική εποχή.  

 

Όταν μπήκε στο καφενείο, κείνο το απόγευμα, ήτανε νωρίς ακόμα. Κάθισε σ' ένα 
τραπέζι, πίσω από το μεγάλο τζάμι που έβλεπε στη λεωφόρο. Παράγγειλε καφέ. 
Σε άλλα τραπέζια, παίζανε χαρτιά ή συζητούσανε. 
Ήρθε ο καφές. Άναψε τσιγάρο, ήπιε δυο γουλιές, κι άνοιξε την απογευματινή 
εφημερίδα. 
Καινούριες μάχες είχαν αρχίσει στην Ινδοκίνα. «Αι απώλειαι εκατέρωθεν υπήρξαν 
βαρύταται», έλεγε το τηλεγράφημα. 
Ένα ακόμα ιαπωνικό αλιευτικό που γύρισε με ραδιενέργεια. 
«Η σκιά του νέου παγκοσμίου πολέμου απλούται εις τον κόσμον μας», ήταν ο τίτλος 
μιας άλλης είδησης. 
Ύστερα διάβασε άλλα πράγματα: το έλλειμμα του προϋπολογισμού, προαγωγές 
εκπαιδευτικών, μια απαγωγή, ένα βιασμό, τρεις αυτοκτονίες. Oι δυο, για 
οικονομικούς λόγους. Δυο νέοι, 30 και 32 χρονώ. O πρώτος άνοιξε το γκάζι, ο 
δεύτερος χτυπήθηκε με πιστόλι. 
Αλλού είδε κριτική για ένα ρεσιτάλ πιάνου, έπειτα κάτι για τη μόδα […] 



 

 

 Έριξε μια ματιά στις «Μικρές Αγγελίες»: 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητος μονοκατοικία, κατασκευή αρίστη, εκ 4 δωματίων, χολ, 
κουζίνας, λουτρού πλήρους, W. C. 
[…] 
Σκέψεις γυρίζανε στο νου του. 
Από τότε που τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η σκιά του τρίτου δεν είχε 
πάψει να βαραίνει πάνω στον κόσμο μας. Και στο μεταξύ, το αίμα χυνότανε, στην 
Κορέα χτες, στην Ινδοκίνα σήμερα, αύριο… 
Πέρασε το χέρι του στα μαλλιά του. Σκούπισε τον ιδρώτα στο μέτωπό του· είχε 
ιδρώσει, κι όμως δεν έκανε ζέστη. 
[…]Δεν είχε αλλάξει διόλου προς το καλύτερο η ζωή μας ύστερ' από τον πόλεμο. Όλα 
είναι τα ίδια σαν και πριν. Κι όμως είχε ελπίσει κι αυτός, όπως είχαν ελπίσει 
εκατομμύρια άνθρωποι σ' όλη τη γη, πως ύστερ' από τον πόλεμο, ύστερ' από τόσο 
αίμα που χύθηκε, κάτι θ' άλλαζε. Πως θα 'ρχόταν η ειρήνη, πως ο εφιάλτης του 
πολέμου δε θα ίσκιωνε πια τη γη μας, πως δε θα γίνονταν τώρα αυτοκτονίες για 
οικονομικούς λόγους, πως… 
[…]  
Σκέφτηκε τη σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο μας σήμερα. Σύγχυση στον τομέα 
των ιδεών, σύγχυση στον κοινωνικό τομέα, σύγχυση… 
Δεν έφταιγε η εφημερίδα που έκανε τώρα αυτές τις σκέψεις. Τα σκεφτότανε όλα 
αυτά τον τελευταίο καιρό, πότε με λιγότερη, πότε με περισσότερη ένταση. 
Σκεφτότανε το σκοτεινό πρόσωπο της ζωής. Την ειρήνη, τη βαθιά τούτη λαχτάρα, 
που κρέμεται από μια κλωστή. Σκεφτότανε τη φτώχεια, την αθλιότητα. Σκεφτότανε 
το φόβο που έχει μπει στις καρδιές. 
Στον καθρέφτη, δίπλα του, είδε το πρόσωπό του. Ένα πολύ συνηθισμένο πρόσωπο. 
Τίποτα δε μαρτυρούσε την ταραχή που είχε μέσα του. 
Είχε πολεμήσει κι αυτός στον τελευταίο πόλεμο. Και είχε ελπίσει. Μα τώρα ήτανε 
πια χωρίς ελπίδα. Ναι, δε φοβότανε να το ομολογήσει στον εαυτό του πως ήτανε 
χωρίς ελπίδα. 
Μια σειρά από διαψεύσεις ελπίδων ήταν η ζωή του. Είχε ελπίσει τότε… Είχε ελπίσει 
ύστερα… 
[..] 
είχε φτάσει στο σημείο να λέει: 
– Δεν υπάρχει πλέον ελπίς! 
Του φάνηκε φοβερό που ήτανε χωρίς ελπίδα. Είχε την αίσθηση πως οι άλλοι στο 
καφενείο τον κοιτάζανε κι άλλοι από το δρόμο σκέφτονταν και ψιθυρίζανε μεταξύ 
τους: «Αυτός εκεί δεν έχει ελπίδα!» Σαν να ήταν έγκλημα αυτό. Σαν να είχε ένα 
σημάδι πάνω του που το μαρτυρούσε. Σαν να ήτανε γυμνός ανάμεσα σε ντυμένους. 
Σκέφτηκε τα διηγήματα που είχε γράψει, δίνοντας έτσι μια διέξοδο στην αγωνία 
του. Άγγιζε θέματα του καιρού μας: τον πόλεμο, την κοινωνική δυστυχία… Ωστόσο, 
δεν το αποφάσιζε να τα εκδώσει. Φοβότανε! Φοβότανε την ετικέτα που θα του 
δίνανε σίγουρα οι μεν και οι δε. Όχι, έπρεπε να τα βγάλει. Στο διάολο η ετικέτα! 
Αυτός ήταν ένας άνθρωπος, τίποτε άλλο. Oύτε αριστερός ούτε δεξιός. Ένας 
άνθρωπος που είχε ελπίσει άλλοτε, και τώρα δεν έχει ελπίδα, και που νιώθει χρέος 
του να το πει αυτό. Βέβαια, άλλοι θα 'χουν ελπίδα, σκέφτηκε. Δεν μπορεί παρά να 
'χουν. 
Ξανάριξε μια ματιά στην εφημερίδα: […]το ρεσιτάλ πιάνου, οι δυο αυτοκτονίες για 



 

 

οικονομικούς λογους, οι «Μικρές Αγγελίες»… 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφομηχανή… 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ραδιογραμμόφωνον… 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τζιπ εν καλή καταστάσει… 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τάπης γνήσιος περσικός… 
Έβγαλε την ατζέντα του, έκοψε ένα φύλλο κι έγραψε με το μολύβι του: 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ελπίς 
Ύστερα πρόσθεσε το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Φώναξε το γκαρσόνι. Ήθελε 
να πληρώσει, να πάει κατευθείαν στην εφημερίδα, να δώσει την αγγελία του, να 
παρακαλέσει, να επιμείνει να μπει οπωσδήποτε στο αυριανό φύλλο. 

Α. Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, 
Ελευθερουδάκης 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1. Ποιες ήταν οι ελπίδες των ανθρώπων στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου; Οι 

ελπίδες τους εκπληρώθηκαν ή διαψεύστηκαν; (80-90 λέξεις)  

μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α2. Να γράψεις τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων: λιγότερη, σκοτεινό, πολύ, 

βαθιά, φοβερό. 

μονάδες 5 

Α.3 α.  Να σχηματίσεις ένα ονοματικό σύνολο με καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

εφημερίδα, αγγελία, φύλλο. 

μονάδες 6 

Α.3 β. Να γράψεις μία νέα λέξη (απλή ή σύνθετη) για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις: ελπίδα, σκιά, είδηση, βέβαια.   

μονάδες 4 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α4. Σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων να καταγράψεις τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα του ήρωα. 
 

μονάδες 20 


