
ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κείμενο 1: Η διατροφή στις εξετάσεις 

 

 

Καθ' όλη την περίοδο της προετοιμασίας του μαθητή για τις πανελλήνιες 

εξετάσεις, τις πιο επίπονες και σημαντικές των μαθητικών χρόνων, η διατροφή έχει 

το δικό της εξέχοντα ρόλο. Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή βοηθάει το 

μαθητή να είναι πιο υγιής και ισχυρός, για να έχει καλύτερη απόδοση στο διάβασμά 

του. 

Έτσι, η περίοδος της προετοιμασίας απαιτεί κατάλληλο προγραμματισμό, όχι 

μόνο στο διάβασμα αλλά και στη διατροφή του μαθητή. Το διαιτολόγιο πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων στις κατάλληλες γι' αυτόν ποσότητες, 

δίνοντας έμφαση στα γαλακτοκομικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τροφές που πολλές 

φορές παραλείπονται ή δεν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες. 

Περικλείοντας όλες τις ομάδες τροφίμων στο καθημερινό διαιτολόγιο, μπορούν 

να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του μαθητή σε μακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, 

πρωτεΐνες και λίπη) και μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία), χωρίς να απαιτούνται εξωγενή συμπληρώματα. Σε καμιά περίπτωση 

δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή των ημερών των εξετάσεων, να 

ακολουθείται οποιουδήποτε είδους δίαιτα αδυνατίσματος. 

Η ισορροπία και το μέτρο στην επιλογή των τροφίμων συμβάλλουν σημαντικά 

στην απόδοση του μαθητή στο διάβασμα, αλλά ο ρόλος της διατροφής δεν 

περιορίζεται μόνο σ' αυτούς τους δύο παράγοντες. Η σωστή κατανομή των γευμάτων 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διάθεση και στην αυτοσυγκέντρωση. 

Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να βρίσκεται ο 

μαθητής σε μεγαλύτερη εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του. Αντίθετα, 

τα μεγάλα γεύματα προκαλούν   υπνηλία   και   μειώνουν   τη   συγκέντρωση   και   

την ικανότητα απομνημόνευσης και σκέψης του παιδιού. Έτσι, είναι προτιμότερο να 

καταναλώνονται μικρότερες ποσότητες τροφίμων ανά δύο-τρεις ώρες, ώστε ο 

μαθητής να μην αισθάνεται ούτε το αίσθημα της πείνας (λόγω πολύωρης αποχής από 

το φαγητό) ούτε το αίσθημα του υπερκορεσμού, που επίσης δε βοηθάει στο στόχο 

του. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προετοιμασίας του μαθητή για τις εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση 

και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του διαβάσματος 

και των άλλων υποχρεώσεων της ημέρας. Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα της πείνας 

κατά τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού 

το μεσημέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και μείωση της απόδοσης του μαθητή. 

Εξίσου σημαντικά, για ανάλογους λόγους, είναι και τα ενδιάμεσα γεύματα 

(πρόγευμα και απογευματινό), καθώς μετριάζουν την πείνα και προσφέρουν επιπλέον 

ενέργεια κατά τις πιο σημαντικές ώρες του διαβάσματος. Ιδανικά γι' αυτές τις ώρες 



είναι τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά και τα δημητριακά. Εξάλλου, αποτελούν και μια 

πολύ καλή ευκαιρία για ένα τονωτικό διάλειμμα! 

Η ημέρα που προηγείται των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική για την επίδοση 

του μαθητή. Έχει να καταπολεμήσει έναν πολύ μεγάλο εχθρό, το άγχος. Όλες οι 

δραστηριότητες αυτής της ημέρας πρέπει να είναι ευχάριστες για το παιδί, ώστε να 

αντιμετωπίσει το άγχος του και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Η διατροφή είναι 

ένας από τους παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν καθοριστικά προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Είναι προτιμότερο η προηγούμενη ημέρα να περιλαμβάνει κάποιο οικείο, και 

μάλιστα αγαπητό στο παιδί φαγητό, που θα του αυξήσει τη διάθεση και θα του 

προσφέρει ευχαρίστηση. Η επιλογή του φαγητού είναι καλό να γίνει από τον ίδιο το 

μαθητή με τη διακριτική καθοδήγηση του γονέα, καθώς είναι σημαντικό να είναι μεν 

γευστικό, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι ιδιαίτερα πικάντικο και βαρύ, ώστε να 

αποφευχθούν πιθανά στομαχικά προβλήματα. 

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει την τελευταία αυτή ημέρα το διαιτολόγιο να 

περιλαμβάνει κάποιο φαγητό που προκαλεί αποστροφή στο μαθητή, ακόμα κι αν είναι 

«δυναμωτικό». Επιπλέον, πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε καινοτόμο φαγητό  

που  δεν  έχει ξαναδοκιμάσει το  ίδιο  το  παιδί,  καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

ένα ξένο προς το παιδί τρόφιμο να του προκαλέσει δυσανεξία* ή στομαχικές 

διαταραχές, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου άγχους της ημέρας. 

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δείπνο, καθώς ένα βαρύ βραδινό 

μπορεί να επηρεάσει τη χαλάρωση και την ξεκούραση του μαθητή και, κατ' 

επέκταση, την απόδοσή του την επόμενη ημέρα. Τέλος, μια σημαντική διατροφική 

λεπτομέρεια που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι την τελευταία αυτή ημέρα πριν από 

τις εξετάσεις, η κατανάλωση καφέ, και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, θα πρέπει να 

αποφευχθεί. Είναι προτιμότερο ο μαθητής να αρκεστεί στο ένα φλιτζάνι ημερησίως, 

καθώς μεγαλύτερη ποσότητα πιθανόν να του προκαλέσει εκνευρισμό, ταραχή, 

ταχυκαρδία και αϋπνία. 

(Άρθρο από τον περιοδικό τύπο διασκευασμένο) 

Λεξιλόγιο 

δυσανεξία = η έντονη αντίδραση του οργανισμού σε ουσίες που δεν   μπορεί   να   

αφομοιώσει   και   να   μεταβολίσει φυσιολογικά. 

 

Κείμενο 2: Ρε ιλαρά, τράβα πλύνε κάνα πιάτο - Έλενα Ακρίτα 

 

Δικό μου είναι το παιδί, ό,τι θέλω το κάνω. Τέρμα. Κουβέντα δεν σηκώνω. 

Άμα ξυπνάω στραβά το μαλώνω, άμα έχω νεύρα το πλακώνω. «To ξύλο βγήκε απ’ 

τον παράδεισο», έλεγε ο μακαρίτης ο πατέρας μου. Μαύρο μ’ έκανε με τη λουρίδα και 

μια χαρά άνθρωπος βγήκα, τι λέμε τώρα. Και κάτι ακατανόητες  δυσλεξίες, κάτι 

μαθησιακά, εμείς τότε δεν τα είχαμε. Τότε ο ανορθόγραφος ήταν βλάκας, ο 

αδιάβαστος τεμπελόσκυλο κι ο υπερκινητικός σκατόπαιδο. Απλά πράγματα. 

Έτσι μεγαλώναμε, έτσι προκόψαμε. Αν δεν σε ξεφτιλίσει ο δάσκαλος μπροστά 

σ’ όλα τα παιδιά, πώς θα μάθεις γράμματα ρέεεειιι; Αν δεν βγάλει τη βίτσα να σου 

λιανίσει τα δάχτυλα, ξύλο απελέκητο θα μείνεις. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα μάθαμε, 

εμείς θα τ’ αλλάξουμε; Μπουνιές, κλωτσιές, νηστεία και προσευχή. Μ’ αυτό τον 



τρόπο γονείς και δάσκαλοι μας μεταλαμπάδευσαν τις μεγάλες αρχές του Ελληνισμού. 

Και γίναμε ωραίοι και γίναμε νοικοκυραίοι και γίναμε αθρώποι, μην τα θυμάμαι, ωραία 

χρόνια, αξέχαστα. 

Το παιδί είναι δικό μου, ρέεειιι. Δι-κό-μου. Κτήμα μου. Ιδιοκτησία μου. Δεν 

θα μου πεις εσύ πώς θα το μεγαλώσω. Μάθαμε τώρα, εκπαιδευτικοί, κράτος, 

παιδοψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, όλοι κάνουν τον δερβέναγα στα ξένα κουμάντα. 

Ήρθα εγώ, ρε γίδι, να σου πω πώς θα μεγαλώσεις το δικό σου το παιδί; Μπήκα εγώ 

σπίτι σου να σου πω μην καπνίζεις μπροστά του; Που θα με βγάλεις εμένα όξω να 

ξεροσταλιάζω στα μπαλκόνια. Λες και πάθαμε τίποτα εμείς που ο πατέρας μες στη 

μούρη μας τον ξεφύσαγε τον καπνό. Σε σπίτια ντουμάνια μεγαλώσαμε ρέεειιι. Γι’ αυτό 

γίναμε άντρες κι όχι φλώροι. 

Δικό μου είναι το παιδί, ό,τι θέλω το κάνω. Αν θα το εμβολιάσω ή όχι, δικιά 

μου δουλειά. Δικιά μου η ιλαρά-τραγωδία. Κι αν πάει σχολείο και κολλήσει ιλαρά τ’ 

άλλα παιδάκια, τι να πω, τόσο στόκοι είναι οι γονείς τους και δεν τα εμβολιάζουνε;  

Άλλο εγώ. Εμείς στο σόι μας είμαστε θεριά, πιάνουμε την πέτρα και τη στύβουμε, 

καταπίνουμε βίδες για κολατσό. Το δικό μου το παιδί έχει κράση σίδερο, ίδιος ο 

πάππους, που στα πανηγύρια μάσαγε τις κιγκαλερίες και τις έφτυνε. Σιγά μην πάθει 

ιλαρά τού Γαρδούμπακα τ’ αγγόνι, τι είναι ρε ο γιος μου, καμιά αδελφούλα, καμιά 

εμπριμέ με τα ουράνια τα τόξα, ουστ να μου χαθούν. Δεν κωλώνουμε εμείς, είμαστε 

Έλληνες, Έλληνες ρέεεειιι, εμείς διώξαμε τον Δράμαλη απ’ τα Δερβενάκια ρέεεειιι, 

χέσε με, ρε ιλαρά, τράβα πλύνε κάνα πιάτο. 

Ε μα πια, κάποιος πρέπει να σας την πει, γιατί μας τα πρήξατε κανονικά. Να 

μη δέρνω, να μην καπνίζω, να μη βρίζω, να μην οδηγώ πιωμένος. Αν δεν οδηγήσω 

πιωμένος, πώς θα γυρίζω σπίτι μου απ’ την Πάολα ρεεειιι; Τι λε, ρε γίδι, που θα 

μου στερήσεις εσύ εμένα όλες τις μικρόχαρες της ζωής – ξύλο, τσιγάρο και πιοτί; 

Είναι η γυναίκα ΜΟΥ, το παιδί ΜΟΥ, το σκυλί ΜΟΥ, το σπίτι ΜΟΥ. Και στο 

σπίτι ΜΟΥ κάνω κουμάντο εγώ. Αφού δεν μπορώ να κάνω στη δουλειά. Με βρίζουν 

και τους λέω ψιχαλίζει. Ο πρόεδρος ξεσπάει στον διευθυντή, ο διευθυντής στον 

προϊστάμενο, ο προϊστάμενος στον υπάλληλο, ο υπάλληλος στον κλητήρα, ο κλητήρας 

στο παιδί του και το παιδί του στον σκύλο. Έτσι τα βρήκαμε, εμείς θα τ’ αλλάξουμε; 

Και μη με παρεξηγάς, φίλε. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αν το παιδί μου πάθει 

ιλαρά, γονιός είμαι, το πονάω, δεν θα τ’ αφήσω έτσι. Με τα πρώτα συμπτώματα 

αμέσως θα τρέξω να προσκυνήσω την Αγία Παντόφλα. 

 

Ελαφρώς διασκευασμένο κείμενο της Ε. Ακρίτα, Τα Νέα, 23-9-2017 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κείμενο 3: Η ελιά - Κωστής Παλαμάς 

 

Είμαι του ήλιου η θυγατέρα 

η πιο απ’ όλες χαϊδευτή. 

Χρόνια η αγάπη του πατέρα 

σ’ αυτόν τον κόσμο με κρατεί. 



 

 

Όσο να πέσω νεκρωμένη, 

αυτόν το μάτι μου ζητεί· 

είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

Δεν είμ’ ολόξανθη, μοσχάτη 

τριανταφυλλιά ή κιτριά· 

 

 

θαμπώνω της ψυχής το μάτι, 

για τ’ άλλα μάτια είμαι γριά. 

Δε μ’ έχει αηδόνι ερωμένη, 

μ’ αγάπησε μία θεά· 

είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

 

 

Όπου κι αν λάχω κατοικία 

δε μ’ απολείπουν οι καρποί· 

ώς τα βαθιά μου γηρατεία 

δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή· 

μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη, 

 

 

κι είμαι γεμάτη προκοπή· 

είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

Φρίκη, ερημιά, νερά και σκότη, 

τη γη εθάψαν μια φορά· 

πράσινη αυγή με φέρνει πρώτη 

 

 

στο Νώε η περιστερά· 

όλης της γης είχα γραμμένη 

την εμορφιά και τη χαρά· 

είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

Εδώ στον ίσκιο μ’ αποκάτου 

 

 

ήρθ’ ο Χριστός ν’ αναπαυθεί, 

κι ακούστηκ’ η γλυκιά λαλιά του 

λίγο προτού να σταυρωθεί· 

το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη, 

έχει στη ρίζα μου χυθεί· 

 

είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου 1, χωρίς δικά σας σχόλια (100 - 120 

λέξεις). Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Ερώτημα 1ο 

 

Να  σχολιάσετε  σε  μία  παράγραφο   (60-80  λέξεων)  το νόημα του παρακάτω 

αποσπάσματος του κειμένου 1: "Όλες οι δραστηριότητες της ημέρας που προηγείται 

των εξετάσεων, πρέπει να είναι ευχάριστες για το παιδί, ώστε να αντιμετωπίσει το 

άγχος και να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του". Μονάδες 15 

 

Ερώτημα 2ο 

 

α) Να βρείτε με ποιον τρόπο οργανώνεται ο λόγος στην έκτη παράγραφο του 

κειμένου 1. Μονάδες 5 

β) Στο κείμενο 1 είναι έντονη η χρήση του α' ενικού προσώπου. Τι προσδίδει στο 

λόγο η χρήση αυτή; Μονάδες 5 

γ) Συγκρίνοντας το κείμενο 1 και το κείμενο 2, τι διαφορές παρατηρείτε ως προς το 

ύφος τους; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές από τα δύο 

κείμενα. Μονάδες 5 

  

Ερώτημα 3ο 

 

Το κείμενο 2 είναι ένα χρονογράφημα με ιδιαίτερο χιουμοριστικό και καυστικό τόνο. 

Να εντοπίσετε δύο στοιχεία που φανερώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Ποια είναι η 

λειτουργία τους στο κείμενο; Μονάδες 10. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί την προσωποποίηση και το α' ενικό πρόσωπο ως κυρίαρχο 

εκφραστικό μέσο. Να ερμηνεύσετε τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με το 

περιεχόμενο του ποιητικού κειμένου (100-200 λέξεις). Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Στην εφημερίδα του σχολείου σας να γράψετε ένα άρθρο (300-400 λέξεων) για τις 

επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου διατροφής στην ψυχική και σωματική υγεία του 

ανθρώπου, καθώς και για το κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η επιστροφή στην 

παράδοση. Μονάδες 30 
 



ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

 Ο όρος «χρονογράφημα», κατά το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, αναφέρεται σε ένα 
κείμενο κοινωνικού σχολιασμού, γραμμένο με χιουμοριστικό τρόπο. 

 Το χρονογράφημα αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας και 
απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Δημοσιεύεται σε εφημερίδες (ή περιοδικά). Φέρει την 
υπογραφή του γράφοντος (όνομα ή ψευδώνυμο) 

 Τα θέματα που πραγματεύεται είναι κυρίως κοινωνικά και σπανιότερα πολιτικά. 
Περιέχει αναπαραστάσεις συμβάντων και εικόνων της καθημερινής ζωής, 
εντυπώσεις, κρίσεις. Αφορμάται από ένα συγκεκριμένο και επίκαιρο θέμα, οι 
προβληματισμοί και οι παρατηρήσεις όμως που διατυπώνονται, συνήθως έχουν 
γενικότερο και διαχρονικό χαρακτήρα. Ενίοτε σε ένα χρονογράφημα ξεδιπλώνονται 
και φιλοσοφικές σκέψεις 

 Η έκτασή του είναι σύντομη και ο τρόπος γραφής είναι λακωνικός, συμπυκνωμένος, 
υπαινικτικός αλλά σαφής, αναφέρονται μόνο τα απαραίτητα.  

Σκοπός του χρονογραφήματος:  

➢ Ψυχαγωγικός, καθώς με το χιουμοριστικό και ανάλαφρο ύφος του αποτελεί μια 
«ψυχαγωγική» στήλη για το έντυπο 

➢ Επίσης, στόχος του είναι και να σχολιάσει, να προβληματίσει ή ακόμη και να 
διδάξει.  Σκοπός του γράφοντος στο χρονογράφημα δεν είναι να ενημερώσει, αλλά 
να εκφέρει άποψη για τα τεκταινόμενα. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το 
λόγο του ως σχολιογραφικό∙ σχολιάζει και αναλύει γεγονότα της επικαιρότητας 
και όχι σπάνια, ασκεί κριτική μέσω της επιχειρηματολογίας. Συνεπώς, το 
υποκειμενικό στοιχείο που μάλλον το διακρίνει, δεν συνάδει με την αντικειμενική 
και πιστή αναπαράσταση της είδησης όπως παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ. . Συχνά 
καταλάμβανε τις τρεις από τις έξι στήλες των πρώτων εφημερίδων και αργότερα, 
στις οκτάστηλες εφημερίδες, τις τέσσερις ή πέντε από τις οκτώ. Μεταγενέστερα, 
οπότε και άλλαξε ο σχεδιασμός των σελίδων, το χρονογράφημα μεταφέρθηκε 
κυρίως στην κορυφή της δεύτερης σελίδας ή και στην τελευταία. Η χωροταξική 
τοποθέτηση του χρονογραφήματος δείχνει και τη σημασία που είχε για το 
αναγνωστικό κοινό. Παλαιότερα το χρονογράφημα ήταν γραμμένο με 
διαφορετικά τυπογραφικά στοιχεία ώστε να διακρίνεται από την υπόλοιπη ύλη. 
Ο τίτλος του ήταν ιδιαίτερα σύντομος (2- 3 λέξεις) αλλά και ιδιαίτερα περιεκτικός 
και ελκυστικός  (Αν ,δηλαδή, μας ζητήσουν να γράψουμε χρονογράφημα-που δεν 
το πιστεύω-δεν ξεχνάμε τίτλο σύντομο και όσο το δυνατόν πιο ελκυστικόκαι 
συνυποδηλωτικό) 
 


