
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

Α. Κείμενο  

Οι σύγχρονες μαύρες τρύπες  

Ενώ[…] οι «μίνι» μαύρες τρύπες(του διαστήματος) δεν έχουν γίνει ακόμα 

αποδεκτές από την επιστημονική σκέψη, ο υποφαινόμενος υποπτεύεται ότι  πράγματι 

υπάρχουν. Δεν έχουν όμως ηλικία 20 δισεκατομμυρίων, αλλά μόνον είκοσι ετών. Και 

ενεδρεύουν σε κάθε ελληνικό  σπίτι,  σε καφενεία χωριών και σε πλατείες. Οι μαύρες 

αυτές τρύπες έχουν μέγεθος 14,  21,  27 ίντσες κι  απορροφούν οτιδήποτε, ακόμη και μια 

φωτεινή σκέψη, αν πλησιάσει στον ορίζοντά τους. Χρόνος, αξίες, ανθρώπινη επικοινωνία 

εξαφανίζονται προς ένα άγνωστο εσ ωτερικό, που υπακούει σε νόμους όχι οικείους στην 

επιστήμη αλλά γνωστούς στην αγορά.  

Ας σημειωθεί  ότι οι σύγχρονες μαύρες τρύπες συνήθως εκπέμπουν το χυδαίο ή την 

παραμόρφωση της αλήθειας,  την πολιτική ασημαντότητα  και την αλαζονεία των 

ασήμαντων. Σπάνια να προβληθεί λόγος πολιτισμένος ή η γοητεία ενός προσώπου. 

Ευτυχώς, ο τηλεθεατής -συγγνώμη ο φυσικός -  γνωρίζει ότι η ενέργεια που εκπέμπουν 

αυτές οι μαύρες τρύπες αναλώνεται εις βάρος της ίδιας της ύπαρξης. Λέγεται μάλιστα 

ότι μια πειραματική συσκευή, που σ τη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται με το όνομα 

τηλεκοντρόλ, έχει τη δυνατότητα να μεταπηδά ταχύτατα από το ένα κανάλι -συγγνώμη 

τη μια μαύρη τρύπα -  στην άλλη. Έτσι διαχέεται η ενέργεια της κάθε μαύρης τρύπας  και 

γίνεται λιγότερο επικίνδυνη η παρουσία της.  

Υπάρχει μάλιστα και μια νεότερη θεωρία,  που διατυπώνεται σε μυημένους 

επιστημονικούς κύκλους και σε ώρες άλαλες και μυστικές.  Η θεωρία αυτή επιμένει ότι 

ένα από τα κουμπιά, συνήθως το επάνω δεξιά, αυτής της σωτήριας πειραματικής 

συσκευής,  είναι σε θέση να εξαφανίσει ολότελα αυτή τη μαύρη τρύπα από τον ορίζοντά 

μας. Τότε ο άνθρωπος ανακαλύπτει πάλι τους άλλους και τον εαυτό του.  Ανακαλύπτει 

τις εξαίσιες ή ταπεινές μουσικές του κόσμου και της ζωής,  την πραγματική ζωή που 

μακράν από τις μαύρες τρύπες έχει άλλε ς πίκρες και περιεχόμενο.  

Γιώργος Γραμματικάκης,  ΤΟ ΒΗΜΑ , 1995(διασκευή)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Β. Ερωτήματα:  

1. Ο συγγραφέας μιλά κυριολοκτικά στο κείμενό του; Ποιες είναι οι μαύρες τρύπες 14, 21 και 27 ιντσών 

για τις οποίες μιλά;  
(2 μονάδες) 

 

2. Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν αυτές οι «μαύρες τρύπες» κατά τον συγγραφέα; 

Συμφωνείτε; Πιστεύετε ότι επιφέρουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις; 

( 3 μονάδες) 

3.  i) Μπορείτε να βρείτε τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις;  

ii) Μπορείτε να βρείτε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων ονοματικών φράσεων; 

iii) Ποιες από τις ονοματικές φράσεις έχουν απλή και ποιες διευρυμένη μορφή; 

- Τα παιδιά συνήθως δεν τρώνε πρωινό. 

- Στη μεσογειακή διατροφή η κατανάλωση γάλακτος είναι μέτρια. 

- Το «γρήγορο» φαγητό έχει γίνει τρόπος ζωής. 

- Η υγιεινή διατροφή είναι τροφή πλούσια σε θρεπτικές ουσίες. 

( 3 μονάδες) 

4. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε όσες άλλες λέξεις μπορείτε που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια λέξεων: 

Άνεμος, φωνή 

(2 μονάδες) 

5. Με μια επιστολή, απαντήστε στον συγγραφέα του κειμένου κύριο Γραμματικάκη, αναφέροντάς του 

τις θετικές προσφορές της τηλεόρασης στον άνθρωπο. 

Δώστε έμφαση στη δομή της έκθεσης και στη δομή κάθε παραγράφου που θα γράψετε. 

(οπωσδήποτε τέσσερις παράγραφοι). 

 (10 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


