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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Ανοιξιάτικη εκδρομή στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας 

Το διαςκευαςμζνο κείμενο που ακολουκεί είναι μζροσ άρκρου που είναι 

δθμοςιευμζνο ςτθν ιςτοςελίδα www.sight-being.com. Περιγράφεται το τοπίο τθσ 

Πάρνθκασ και προτείνονται δραςτθριότθτεσ για τουσ εκδρομείσ.  

 

Αν ψάχνεισ ιδζεσ για τισ εξορμιςεισ ςου όταν ο καιρόσ καλυτερεφει, τότε 

πρόςκεςε ςτθ λίςτα ςου μία εκδρομι ςτθν Ράρνθκα. Ρροςφζρεται για χαλαρι 

μονοιμερθ απόδραςθ για να απολαφςεισ ζναν μοναδικό φυςικό πλοφτο και 

διαδρομζσ για όλα τα γοφςτα!Ηλιόλουςτεσ μζρεσ ςε προςκαλοφν για βόλτα και 

πεηοπορία, για να χαηζψεισ τθ κζα τθσ πόλθσ, αλλά και για πίκνικ μζςα ςτθ φφςθ.  

Πλθ θ ορεινι ζκταςθ καλφπτεται από πυκνι βλάςτθςθ, ενϊ κα ςυναντιςεισ πεφκα 

ςτα χαμθλότερα και ζλατα ςτα ψθλότερα ςθμεία. Ρρζπει να επιςκεφτείσ αυτό το 

μζροσ! 

Κατά τθ διαμονι ςου αξίηει μία επίςκεψθ ςτα δφο καταφφγια, το Μπάφι και 

το Φλαμποφρι, όπου μπορείσ να χαλαρϊςεισ, να φασ κλαςικά βουνίςια πιάτα 

(λουκάνικα, φαςολάδα) και να ηεςτακείσ τισ πιο κρφεσ θμζρεσ. Αυτι είναι θ πιο 

απολαυςτικι δραςτθριότθτα, κυριολεκτικά. Στθν πορεία ςου προσ τα καταφφγια κα 

ζρκεισ ςε επαφι με τθν πλοφςια χλωρίδα και πανίδα τθσ Ράρνθκασ. Μάλιςτα ζχεισ 
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και πολλζσ πικανότθτεσ να ςυναντιςεισ τα υπζροχα “κόκκινα ελάφια” που 

αποτελοφν το ςφμβολο του βουνοφ!  

Ζνα μεγάλο δίκτυο μονοπατιϊν προςφζρεται τόςο για αρχάριουσ όςο και 

για ζμπειρουσ περιπατθτζσ1. Για παράδειγμα,μία όμορφθ κοντινι διαδρομι από τα 

καταφφγια  είναι το Μεςιανό Νερό, μία πανζμορφθ πθγι που προςφζρει υπζροχθ 

κζα και ςίγουρθ ξεκοφραςθ.Δεφτερθ επιλογι είναι θ διαδρομι από το Μπάφι ζωσ 

το οροπζδιο Μόλα, όπου κα ςυναντιςεισ άλλθ μία πζτρινθ πθγι.  

Τζλοσ, αν επιςκεφτείσ τθν Ράρνθκα τον χειμϊνα μθν αμελιςεισ να κοιτάξεισ 

το δελτίο καιροφ, κακϊσ ςε μζρεσ με πολλά χιόνια ο δρόμοσ για το βουνό κλείνει. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Πρϊτη δραστηριότητα 

Α1.  Να χαρακτθρίςεισ κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν ζνδειξθ ΣΩΣΤΟ 

(αν είναι ςωςτι) ι ΛΑΘΟΣ (αν είναι λανκαςμζνθ).  

 

I. Σφμφωνα με το κείμενο, δεν αξίηει να πασ εκδρομι ςτθν Ράρνθκα για μία 

μζρα. 

II. Στθν Ράρνθκα μπορεί να ςυναντιςεισ πεφκα και ζλατα.  

III. Στα δφο καταφφγια, Μπάφι και Φλαμποφρι, δεν μπορείσ να ςταματιςεισ για 

φαγθτό.  

IV. Μόνο ζμπειροι περιπατθτζσ μποροφν να κάνουν πεηοπορία ςτθν Ράρνθκα.  

V. Τον χειμϊνα, με τα πολλά χιόνια, ο δρόμοσ για τθν Ράρνθκα μπορεί να είναι 

κλειςτόσ.  

 
Μονάδες 15 

 
Δεφτερη δραστηριότητα 

 
Α.2.1. Με ποιον τρόπο αναπτφςςεται θ τρίτθ παράγραφοσ του κειμζνου;  «Ζνα 
μεγάλο δίκτυο μονοπατιϊν…άλλθ μία πζτρινθ πθγι». Να αιτιολογιςεισ τθν 
απάντθςι ςου.  

Μονάδες 4 
 

                                                           
1
 Στο κείμενο ςθμαίνει όςουσ περπατοφν διαδρομζσ ςτθ φφςθ, κυρίωσ. 



 

 

Α.2.2. Να γράψεισ τα αχϊριςτα μόρια και τισ λζξεισ από τισ οποίεσ ςχθματίηονται οι 
παρακάτω λζξεισ: 
 

I. Εξόρμθςθ 
II. Ρροςφζρω 

III. Αποτελϊ 
IV. Ξεκοφραςθ  
V. Διαμονι 

Μονάδες 5 
 

Α.2.3. Ροια είναι τα υποκείμενα των ρθμάτων που είναι υπογραμμιςμζνα και ποια 

μορφι ζχει το κακζνα; 

«όταν ο καιρόσ καλυτερεφει» 

«Ρρζπει να επιςκεφτείσ αυτό το μζροσ!» 

«Αυτι είναι θ πιο απολαυςτικι δραςτθριότθτα, κυριολεκτικά» 

Μονάδες 6 

Σρίτη δραστηριότητα 
Α.3. Γράφεισ ζνα γράμμα ςε μία φίλθ ςου ηθτϊντασ τθσ να πάτε μία εκδρομι ςε 

κοντινό μζροσ με τισ οικογζνειζσ ςασ. Τθσ προτείνεισ να πάτε ς’ ζνα ορεινό ι 

παρακαλάςςιο μζροσ. Ν’ αναφερκείσ ςε τοπία, μζρθ που κα επιςκεφτείτε κακϊσ 

και ςε δραςτθριότθτεσ που κα κάνετε. Το κείμενό ςου να ζχει ζκταςθ 200 λζξεισ 

περίπου.  

Μονάδες 20 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μυρτιϊτισσα, «[Εψζς τ’ αναθυμήθηκα]» 
Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα του ποιιματοσ Εψζσ τ’ 

ανακυμικθκα. Η ποιιτρια αναφζρεται ςτα παιδικά τθσ χρόνια ςτθν Πλάκα 

(ςυνοικία τθσ Ακινα, κάτω από τθν Ακρόπολθ).  

 

Εψζσ τ’ ανακυμικθκα2 πάλι τα χρόνια τα παλιά 

τα τριςαγαπθμζνα, 

                                                           
2
τα κυμικθκα 



 

 

κι ευτφσ3 μια ηζςτα γλφκανε τθ μαραμζνθ μου 

καρδιά 

κι ολάκερθν εμζνα. 

  

Να τα γρασίδια, τρυφερά, ςαλευτικά ςαν τα νερά4, 

που, ωσ ζγερνα ςτο χϊμα, 

ανάλαφρα με τφλιγαν και κάτωκζ5 μου τα ’νιωκα 

ςα μεταξζνιο ςτρϊμα. 

  

Κάτω από τθν Ακρόπολθ μ’ ζνα μολφβι και χαρτί 

γυρνάν οι ποιθτάδεσ, 

να και το ςμάρι των παιδιϊν6, που ξαπολνάνε τουσ 

αϊτοφσ7 , 

νάτοι κι οι πουλθτάδεσ8, 

  

που διαλαλοφν τραγουδιςτά το παςατζμπο τ’ αρμυρό 

*…+ 

Πλα φτωχά κι αγαπθτά, ο καφενζσ, ο ναργιλζσ 

και το ξερό λουκοφμι. 

 *…+  

Πρϊτη δραστηριότητα 

Β.1. Η ποιιτρια ζχει πολφ καλζσ αναμνιςεισ από τθν παιδικι τθσ θλικία που πζραςε 
ςτθν Ρλάκα. Με ποιεσ εικόνεσ μάσ δείχνει αυτζσ τισ γλυκιζσ μνιμεσ;  

Μονάδες 15 

Δεφτερη δραστηριότητα  

Β.2.1 «Εχκζσ ξανακυμικθκα πάλι τα χρόνια τα παλιά/ τα τριςαγαπθμζνα,/και μια 

ηζςτθ γλφκανε τθ μαραμζνθ μου/καρδιά/κι ολάκερθν εμζνα.» 

                                                           
3
 αμζςωσ 

4
κινοφμενα ςαν τα νερά 

5
 Από κάτω μου 

6
 Σμινοσ παιδιϊν, παρζα πολλϊν παιδιϊν 

7
 Ξαμολάνε τουσ χαρταετοφσ, πετάνε χαρταετοφσ 

8
 πωλθτζσ 



 

 

 

Να ξαναγράψεισ το παραπάνω απόςπαςμα ξεκινϊντασ ζτςι:  

Εχκζσ εμείσ ξανακυμθκικαμε ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μονάδες 5 

Β.2.2.  

«Να τα γραςίδια, τρυφερά, ςαλευτικά ςαν τα νερά9, 

που, ωσ έγερνα ςτο χϊμα, 

ανάλαφρα με τφλιγαν και κάτωκζ10 μου τα ’νιωθα 

ςα μεταξζνιο ςτρϊμα.» 

 

Ροιο είναι το υποκείμενο των ρθμάτων ζγερνα και ’νιωθα ; Γιατί παραλείπεται;  

Μονάδες 4 

 

Β.2.3 Να ςχθματίςεισ μία πρόταςθ με κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ: γρασίδι, 

χϊμα, φτωχά. 

Μονάδες 6 

 

 

 

Σρίτη δραστηριότητα 

Β.3. Με αφορμι το ποίθμα που διάβαςεσ  να γράψεισ ζνα κείμενο για τθ ηωι ςου 

ςτθν πόλθ. Είναι τόςο ευχάριςτθ όςο ιταν τθσ ποιιτριασ; Το κείμενό ςου να ζχει 

ζκταςθ 80-100 λζξεισ περίπου.  

Μονάδες 20 

 

 

 
                                                           
9
 Κουνιοφνται ςαν τα νερά 

10
 Από κάτω μου 


