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Ειρήνη - Πόλεμος
Α. Κείμενο
Η Χιροσίμα, πόλη της Ιαπωνίας, έγινε παγκόσμια γνωστή, όταν κατά τη διάρκεια
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (6 Αυγούστου 1945) ρίχτηκε εναντίον της από
αμερικανικό αεροπλάνο η πρώτη ατομική βόμβα. Η έκρηξή της προκάλεσε την
ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή της πόλης και το θάνατο ή τραυματισμό
τουλάχιστον 150.000 ανθρώπων.
« Κατά το βράδυ έφτασε η πρώτη πομπή από φυγάδες από τη Χιροσίμα. Τι
σκηνές! Μια γυναίκα μ’ ένα καταματωμένο επίδεσμο, ξυπόλητη, με σχισμένο
φόρεμα, προχωρούσε αργά κρατώντας γερά στο χέρι της το παιδί της που
ούρλιαζε. Ένας άντρας μ’ ένα παιδί στη ράχη, με γεμάτο το πρόσωπό του από
φουσκάλες, τόσο που δεν μπορούσε να δει- ο άντρας ο ίδιος είχε το κορμί του
γιομάτο τραύματα και τρίκλιζε. Μια ηλικιωμένη γυναίκα μ’ ένα μικρό πακέτο
στο χέρι. Σκούπιζε με το χέρι της τον βρόμικο από τη σκόνη και το αίμα ιδρώτα,
που πήγαινε να τρέξει από τα μάτια της, ενώ στα δυο της πόδια φορούσε δυο
διαφορετικές γκέτες - ποιος ξέρει από πού. Ενώ μουρμούριζε βαδίζοντας ξαφνικά
τινάχτηκε, έπεσε χάμω, και με τα χέρια γαντζωμένα στο χώμα και το βλέμμα
στον ουρανό άρχισε να ουρλιάζει σαν μωρό. Ένας άντρας που φαινόταν να ’ναι
εργάτης, με το ένα χέρι δεμένο. Απ’ τον ώμο του κρεμόταν ένα μικρό σακούλι με
ψωμί. Προχώρησε πίσω από την ηλικιωμένη γυναίκα, έριξε μια φευγαλέα ματιά
σ’ αυτή και στο δέμα της και πήγε σε μια αψίδα που βρισκόταν εκεί γύρω».
Τετσούο Μιγιάτα (το 1945 ήταν δεκαεφτά χρόνων)

Β. Ερωτήσεις
1. Τι συναισθήματα σου προκαλεί η συγκεκριμένη μαρτυρία;
(Μον. 2,5)
2. Να βρείτε τα συστατικά στοιχεία της παραγράφου και να δώσετε έναν
πλαγιότιτλο.
(Μον. 1,5)
3. Κατατάξτε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου σε ονοματικές και
επιρρηματικές.
(Μον. 4)
4. Να εντοπίσετε στο κείμενο δυο λέξεις με αντίστοιχες παρώνυμες.
(Μον. 2)
Γ. Παραγωγή γραπτού λόγου
«Ειρήνη είναι η μέσα και ανάμεσα στους λαούς ηρεμία και συναδέλφωση, όταν
όπλα σιγούν».
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θεμελιώνεται το ύψιστο αυτό αγαθό

του ανθρώπου και ποιες οι συνέπειες της στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας; Το κείμενό σας πρόκειται να το εκφωνήσετε ως εκπρόσωπος της
τάξης σας την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνης. (απαιτείται προσφώνηση και
αποφώνηση-είναι εισήγηση)
(Μον. 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

