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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Είναι γνωστό ότι η σωστή διατροφή είναι προϋπόθεση για την εξασφάλιση της υγείας, αλλά 

και της μακροζωίας. Η σχέση διατροφής και υγείας είχε γίνει αντιληπτή από την αρχαιότητα, 

όταν ο Ιπποκράτης -πατέρας της ιατρικής- τη θεώρησε «κλειδί» της καλής υγείας. Εύκολα 

λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι οι σωστές διατροφικές συνήθειες, από την παιδική κιόλας 

ηλικία, που χτίζεται ο ανθρώπινος οργανισμός, εξυπηρετούν στη διατήρηση της καλής 

υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. 

 Ο πρωταγωνιστικός αυτός ρόλος της διατροφής εκφράζεται με την απόλυτη συνάρτηση που 

υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν και το σώμα μας. Ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να εξηγήσει 

τη συνάρτηση αυτή είναι ο τρόπος λειτουργίας των μηχανών. Όπως οι μηχανές χρειάζονται 

τα κατάλληλα καύσιμα για να λειτουργούν για αρκετό καιρό, έτσι είναι απαραίτητο το σώμα 

και ο οργανισμός να λαμβάνουν σωστές και ισορροπημένες ποσότητες διατροφής για να 

εξασφαλιστεί η καλή τους λειτουργία. 

Τι εννοούμε όμως λέγοντας ισορροπημένη διατροφή; Μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει 

να εξασφαλίζει την επαρκή πρόσληψη ενέργειας (θερμίδων) ανάλογα με την ηλικία και την 

δραστηριότητα, καθώς επίσης και την επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών (βιταμινών 

και ιχνοστοιχείων) για την ανάπτυξη, την καλή φυσική κατάσταση και τη διατήρηση της 

υγείας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις συνέπειες μιας μη ισορροπημένης διατροφής, της 

οποίας συνέπειες είναι οι διατροφικές διαταραχές. 

Στις αναπτυγμένες χώρες, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ίσως το σπουδαιότερο πρόβλημα 

για παιδιά ηλικίας 1-8 ετών, ενώ στις υπό ανάπτυξη χώρες η πιο συχνή διαταραχή είναι ο 

υποσιτισμός.  Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι γονείς ότι έχουν την ευθύνη της 

διατροφής των παιδιών τους. Με άλλα λόγια τα παιδιά εξαρτώνται αποκλειστικά από 

εκείνους. Πρέπει επομένως  να γνωρίζουμε ότι οι διατροφικές συνήθειες που αποκτώνται 

στην πρώτη παιδική ηλικία θα ακολουθούν το παιδί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του – θα γίνουν 

συνείδηση. Αν και δεν είναι πάντα εύκολο να ακολουθείται η σωστή διατροφή, χρειάζεται 

να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα μπορούμε να δώσουμε στον οργανισμό μας το 

απαραίτητο για να έχει μια σωστή και ισορροπημένη λειτουργία. Αυτό είναι κυρίως στο χέρι 

μας, αλλάζοντας ακόμα και συνήθειες χρόνων, όταν όμως πρόκειται για τα παιδιά μας, θα 



 

 

πρέπει με τη δική μας βοήθεια και καθοδήγηση να γίνει η σωστή διατροφή μέρος της 

καθημερινότητάς τους. 

Ευάγγελου Ζουμπανέα diatrofi.gr,26 Μαρτίου 2015 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α1. Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά σε ένα κείμενο 60-80 λέξεων. 

Μονάδες 8 

 

Α2. α. Να εντοπίσετε τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στην πρώτη παράγραφο.  

Μονάδες 3 

 

       β. Να καταγράψετε το επιχείρημα της τέταρτης παραγράφου. 

Μονάδες 4 

 

Α3. α. Να σχολιάσετε τη λειτουργία των παρακάτω σημείων στίξης : 

i. Ιπποκράτης -πατέρας της ιατρικής- τη θεώρησε (διπλή παύλα) 

ii. τη θεώρησε «κλειδί» της καλής υγείας (εισαγωγικά) 

ii. την επαρκή πρόσληψη ενέργειας (θερμίδων) (παρένθεση) 

Μονάδες 3 

 

β. Να σχολιάσετε τη λειτουργία της ερώτησης στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. 

Μονάδες 2 

 

Α4. α.Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

 

β. «Ένα απλό παράδειγμα  μπορεί να εξηγήσει τη συνάρτηση αυτή» 

  Να μετατρέψετε τη σύνταξη στο αντίθετο είδος. Ποια αλλαγή παρατηρείτε όσον αφορά 

στο ύφος; 

Μονάδες 2 

 

Α5. α.Με το β’ συνθετικό κάθε λέξης να σχηματίσετε μία νέα λέξη, απλή ή σύνθετη 

προϋπόθεση, διατροφής, ιχνοστοιχείων, καθοδήγηση 

Μονάδες 2 

 

β. Να εντοπίσετε δύο όρους συνοχής στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου. Ποια σχέση 

συνοχής σηματοδοτεί καθεμία; 

Μονάδες 3 

 

Α6. Σε σελίδα του προσωπικού σας ημερολογίου αναφέρεστε σε φαινόμενα που 

αποδεικνύουν πως καθημερινά οι άνθρωποι  θέτουν την υγεία τους, και τελικά τη ζωή τους,  



 

 

σε κίνδυνο και παρουσιάζετε τις σκέψεις σας για τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτό. Το 

κείμενό σας να έχει έκταση 200-250 λέξεων. 

Μονάδες 20 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μαζί με αυτή τη σειρά των αναμνήσεων, περνούσε ταυτόχρονα από το νου του και μία άλλη 

σειρά αναμνήσεων -πώς εξελίχθηκε και επιδεινώθηκε η αρρώστια του. Και εκεί επίσης όσο 

πιο πίσω γύριζε τόσο πιο πολλή ζωή υπήρχε. Πιο πολλά από τα καλά της ζωής και πιο πολλή 

ζωή. Αυτά τα δύο ενώνονταν και γίνονταν ένα. «Όπως ο πόνος χειροτέρευε συνέχεια, έτσι 

και η ζωή μου χειροτέρευε» σκεφτόταν. «Υπάρχει ένα λαμπερό σημείο εκεί πίσω, στην αρχή 

της ζωής, και μετά όλα γίνονται όλο και πιο μαύρα και προχωρούν όλο και πιο γρήγορα- 

αντιστρόφως ανάλογα προς το τετράγωνο της απόστασης από το θάνατο» σκεφτόταν ο Ιβάν 

Ιλιτς. Και πέρασε από το νου του το παράδειγμα της πέτρας που πέφτει με αυξανόμενη 

ταχύτητα. Η ζωή, μία σειρά από όλο και μεγαλύτερα δεινά, τρέχει όλο και πιο γρήγορα προς 

το τέλος της- το πιο τρομερό μαρτυριο. «Πετάω...» ρίγησε, μετατοπίστηκε και προσπάθησε 

να αντισταθεί, αλλά είχε αντιληφθεί ήδη ότι η αντίσταση είναι αδύνατη, και πάλι με μάτια 

κουρασμένα αλλά χωρίς να μπορεί να πάψει να βλέπει αυτά που απλωνόταν μπροστά του 

κοίταζε την πλάτη του καναπέ και περίμενε- περίμενε εκείνη την τρομερή πτώση και το σοκ 

και την καταστροφή. «Η αντίσταση είναι αδύνατη!» είπε στον εαυτό του. «Αν μπορούσα 

τουλάχιστον να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά! Αλλά κι αυτό είναι αδύνατο. Θα ήταν 

δυνατή μία εξήγηση, αν μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έζησα όπως έπρεπε να ζήσω. Αλλά 

είναι αδύνατον να το πεις αυτό.» Και θυμήθηκε όλη τη νομιμότητα, την ορθότητα και την 

ευπρέπεια της ζωής του. «Αυτό πάντως σίγουρα δεν μπορεί να το πει κανείς» σκέφτηκε και 

τα χείλη του χαμογελούσαν ειρωνικά, σα να μπορούσε κάποιος να δει αυτό το χαμόγελο και 

να ξεγελαστεί από αυτό. «Δεν υπάρχει εξήγηση! Αγωνία, θάνατος... Για ποιο λόγο;». 

Λ.Τολστόι, Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, εκδ.Το ποντίκι,σελ. 84-85 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Β1. Να παρουσιάσετε τη συναισθηματική κατάσταση του ήρωα, όπως αυτή διαφαίνεται 

μέσα από το κείμενο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. 

Μονάδες 15 

Β2. Να βρείτε ένα σημείο όπου αξιοποιούνται ως αφηγηματικοί τρόποι ο εσωτερικός 

μονόλογος και ο ελεύθερος πλάγιος λόγος. Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση τους; 

Μονάδες 5 

Β3.Να χαρακτηρίσετε τον αφηγητή με βάση τη συμμετοχή του στην ιστορία και την εστίαση. 

     Μονάδες 5 

Β4. α Nα εντοπίσετε στο κείμενο: μία  μεταφορά, μία παρομοίωση και μία προσωποποίηση.   

β. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο που σας δόθηκε. 

Μονάδες 5 



 

 

Β5. «.... «Η αντίσταση είναι αδύνατη!» είπε στον εαυτό του. «Αν μπορούσα τουλάχιστον να 

καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά! Αλλά κι αυτό είναι αδύνατο. (...) «Δεν υπάρχει εξήγηση! 

Αγωνία, θάνατος... Για ποιο λόγο;». 

Με αφορμή το παραπάνω απόσπασμα  συντάσσετε ένα γράμμα το οποίο θα στείλετε στον 

ήρωα της ιστορίας. Στο γράμμα σας εξηγείτε πως αξίζει κανείς να υπομένει τις δυσκολίες της 

ζωής, όσο αντίξοες κι αν είναι οι συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει, καθώς είναι πολλά 

εκείνα που μπορεί να κερδίσει κατά τη διάρκειά της. Το κείμενό σας να έχει έκταση 150 

περίπου λέξεων. 

Μονάδες 20 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


