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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Οι κακές διατροφικές συνήθειες που δημιούργησε η πανδημία 

Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος άρθρου που είναι δημοσιευμένο 

στην ιστοσελίδαa www.ertnews.gr  από την συντάκτρια Ευμορφία Δημητρακοπούλου. 

Η πανδημία, που ήρθε πριν από ενάμιση χρόνο, προκάλεσε περισσότερα 

προβλήματα στην υγεία του πληθυσμού από όσα είναι εμφανή. Με την επέλασή της 

αποκτήθηκαν νέες διατροφικές συνήθειες. Έτσι, τα αποτελέσματα του εγκλεισμού
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και των περιορισμών μετρούνται στη ζυγαριά. 

Ο Μιχάλης Χουρδάκης, καθηγητής ιατρικής διατροφής στο Α.Π.Θ, μας 

υπενθυμίζει τις κακές συνήθειες της πανδημικής απομόνωσης. Αν και πολλοί 

ενέταξαν την άσκηση στο καθημερινό τους πρόγραμμα, δεν κατάφεραν να 

ισοφαρίσουν τα αρνητικά της σπιτικής απραξίας. 

Οι μελέτες που διενήργησε ο καθηγητής Χουρδάκης και συνάδελφοί του 

παγκοσμίως έδειξαν αύξηση του βάρους και της παιδικής παχυσαρκίας. Επίσης 

παρατηρήθηκε αύξηση των ανθυγιεινών συνηθειών. Οι έρευνες δείχνουν αυξημένες 

μη υγιείς συνήθειες, δηλαδή περισσότερα τσιμπολογήματα, σνακ και ανθυγιεινά 

συμπληρώματα διατροφής. Σύντομα, αναμένονται τα αποτελέσματα για την αύξηση 

του καπνίσματος και του αλκοόλ κατά την ίδια περίοδο. 

«Ακόμη δεν έγινε η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, καθώς ακόμη 

ισχύουν πολύ αυστηροί όροι για τα γυμναστήρια και τις άλλου είδους δραστηριότητες 
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 η ενέργεια με την οποία κάποιος υποχρεώνεται να παραμείνει για κάποιο χρόνο περιορισμένος σε 

κλειστό χώρο 
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σε γήπεδα, οπότε είναι δύσκολο να αντιστραφεί η κατάσταση δεδομένου ότι ο ιός θα 

συνεχίσει να ταλαιπωρεί την κοινωνία και μελλοντικά» σημείωσε ο καθηγητής 

Χουρδάκης. 

Τέλος, ανέφερε ενδεικτικά ότι η άμυνα του οργανισμού είναι αποτέλεσμα του 

συνδυασμού πολλών πραγμάτων και απαιτεί χρόνο. Δεν κτίζεται μέσα σε αυτό το 

διάστημα της πανδημίας. Η σωστή διατροφή επί 365 ημέρες τον χρόνο βοηθά να 

κτιστεί ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα
2
, με πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως

επιβάλλει η μεσογειακή διατροφή. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1.  Ποιες είναι οι συνέπειες της πανδημίας στις καθημερινές μας συνήθειες, 

σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή ιατρικής διατροφής Μιχάλη Χουρδάκη; (50-60 

λέξεις) 

Μονάδες 15 
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 Μηχανισμός του σώματός μας υπεύθυνος για την άμυνα του οργανισμού μας. 
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Δεύτερη δραστηριότητα 

Α.2.1. Να εντοπίσετε τις παρακάτω ονοματικές φράσεις μέσα στο κείμενο και να 

γράψετε ποια είναι η συντακτική τους λειτουργία. 

i) νέες διατροφικές συνήθειες

ii) της σπιτικής απραξίας

iii) τις κακές συνήθειες

iv) την ίδια περίοδο

Μονάδες 10 

Α.2.2 Να εντοπίσεις τις παρακάτω τονισμένες συνδετικές λέξεις μέσα στο κείμενο 

και να γράψεις ποιες σχέσεις δηλώνουν έτσι, αν και, επίσης, δηλαδή, ακόμη. 

Μονάδες 5 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α.3. Με αφορμή το άρθρο που διάβασες, αποφασίζεις να γράψεις κι εσύ ένα άρθρο 

στη σχολική σου εφημερίδα, για να δώσεις συμβουλές σε αυτούς που απέκτησαν 

κακές διατροφικές συνήθειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Να χρησιμοποιήσεις 

στοιχεία από το κείμενο 2 (διατροφική πυραμίδα).  Το κείμενό σου να έχει έκταση 

200-250 λέξεις περίπου.

Μονάδες 20 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η αυλή μας 

Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου «Η αυλή μας» (1998). 

Παρουσιάζεται η καθημερινότητα της αφηγήτριας στο διαμέρισμά της σε μία 

πολυκατοικία.  

Ζούμε στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας. Κι εγώ τώρα 

κάθουμαι σε πολυκατοικία. Έχω ένα εσωτερικό δυάρι στον τρίτο όροφο. Εσωτερικά 
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τα λένε τώρα τα διαμερίσματα που δε βλέπουν στο δρόμο αλλά στην αυλή. Μα και η 

αυλή πια δε λέγεται αυλή αλλά ακάλυπτος χώρος. 

Στις περισσότερες απ' αυτές τις πολυκατοικίες, που χτίζονται η μια ύστερα απ' 

την άλλη, σπάνια θα δεις παράθυρο. Είναι όλο μπαλκονόπορτες και βγαίνουν σ' ένα 

μπαλκόνι που ζώνει
3
 την πολυκατοικία ένα γύρο και θυμίζει κατάστρωμα βαποριού.

Έτσι λοιπόν, μπαλκονόπορτα και κάμαρα, και η κάθε κάμαρα μοιάζει διάδρομος. 

Πώς επιπλώνεται, πώς κατοικείται αυτός ο χώρος, δεν έχεις ανάγκη να το σκεφτείς 

εσύ. Το αποφάσισε προκαταβολικά ο αρχιτέκτονας. Σου έβαλε την πρίζα για την 

τηλεόραση εκεί που πρέπει να την τοποθετήσεις, σου έβαλε τις απλίκες
4
 εκεί που θα

μπει το «καθιστικό», δηλαδή ο καναπές, το χαμηλό τραπέζι και οι δυο τεράστιες 

πολυθρόνες της μόδας. 

Δεν υπάρχει κατάλληλη γωνιά για να εγκαταστήσει η νοικοκυρά την «κόχη»
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της. Εκεί που θα κουρνιάσει να πιει το καφεδάκι της, να πάρει τη γάτα στην αγκαλιά 

της και να αφουγκραστεί την ανάσα του σπιτιού της. Ίσως γι' αυτό η σημερινή 

γυναίκα δεν αγαπά το σπίτι της. Ξένο πράμα. Όλα τυποποιημένα, όλα 

προμελετημένα. Η απόσταση που μπορείς να απλώσεις το πόδι σου και το χέρι σου. 

Πόσο πρέπει να σκύψεις το κεφάλι σου όταν σηκώνεσαι όρθιος μέσα στην μπανιέρα, 

έτσι που να μην κουτουλήσεις στο σώμα του καλοριφέρ που κρέμεται στον τοίχο. 

Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Μέσα στις πολυκατοικίες οι 

άνθρωποι γίνανε αγγλοπρεπείς
6
. Βλέπεις κάποιον στη σκάλα ή στο ασανσέρ και δε σε

χαιρετά. Στέκεται μπροστά σου σαν κολόνα πάγου, φοβάσαι να τον χαιρετήσεις κι 

εσύ. Δεν ξέρεις καλά καλά συγκάτοικος είναι ή ξένος. […] 

Τα μούτρα των συγκατοίκων μου ας μην τα ξέρω. Ξέρω όμως τη φωνή τους, 

το βήχα τους. Ξέρω της διπλανής μου τον αναστεναγμό και το βογκητό. Βογκά τα 

βράδια όταν πέφτει στο κρεβάτι της, βογκά και τη νύχτα. Φαίνεται πως έχει άλατα 

στις κλειδώσεις της και πονεί. Κάθε πρωί στις έξι ακούω το ξυπνητήρι της. Όλα αυτά 

ακούονται γιατί το κρεβάτι της είναι δίπλα στο δικό μου και μας χωρίζει ένας τοίχος. 

Από το λουτροκαμπινέ συνορεύω με το διαμέρισμα που η πόρτα του είναι απέναντι 

στην πόρτα του δικού μου διαμερίσματος. […] 

3
 Περικυκλώνει  

4
 Φωτιστικά που τοποθετούνται στον τοίχο 

5
 Προεξοχή. Εδώ χρησιμοποιείται μεταφορικά για να χαρακτηρίσει το αγαπημένο μέρος του σπιτιού 

6
 Εδώ χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει τους ψυχρούς, τους απόλυτα τυπικούς 

ανθρώπους 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Β.1.  Να καταγράψεις τις σκέψεις της αφηγήτριας για το διαμέρισμά της και τη σχέση 

με τους ενοίκους της πολυκατοικίας της. Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου με 

αποσπάσματα του κειμένου. (60-70 λέξεις) 

Μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Β.2.1. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 2 «τα μούτρα των συγκατοίκων 

μου…του δικού μου διαμερίσματος» η αφηγήτρια περιγράφει κάτι ή αφηγείται μία 

ιστορία; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.  

Μονάδες 5 

Β.2.2. Να εντοπίσεις δύο ονοματικές φράσεις στο παρακάτω απόσπασμα οι οποίες να 

περιέχουν ουσιαστικό και επίθετο και να τα κλίνεις παράλληλα.  

«Σου έβαλε την πρίζα για την τηλεόραση εκεί που πρέπει να την τοποθετήσεις, σου 

έβαλε τις απλίκες
7
 εκεί που θα μπει το «καθιστικό», δηλαδή ο καναπές, το χαμηλό

τραπέζι και οι δυο τεράστιες πολυθρόνες της μόδας.» 

Μονάδες 5 

Β.2.3. Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω ουσιαστικά ως δικατάληκτα/ τρικατάληκτα 

και ως ανισοσύλλαβα/ ισοσύλλαβα. 

I. Εποχή

II. Όροφος

III. Κατάστρωμα

IV. Τηλεόραση

V. Πόδι

Μονάδες 5 

7
 Φωτιστικά που τοποθετούνται στον τοίχο 
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Τρίτη δραστηριότητα 

Β.3. Η αφηγήτρια θεωρεί πως το μέρος του σπιτιού που θα την έκανε να νιώσει 

όμορφα μέσα στο διαμέρισμά της είναι «Εκεί που θα κουρνιάσει να πιει το καφεδάκι 

της, να πάρει τη γάτα στην αγκαλιά της, και να αφουγκραστεί την ανάσα του σπιτιού 

της». Ποιο είναι για σένα το αγαπημένο μέρος του δικού σου σπιτιού; Να το 

περιγράψεις και να πεις γιατί το θεωρείς ξεχωριστό. (80-100 λέξεις) 

Μονάδες 20 
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