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Κείμενο 1  

Ελεύθερος χρόνος: Το «δώρο» του κορωνοϊού 

Η ταχύτατη αλλαγή του τρόπου ζωής, την οποία επέφερε η εξάπλωση του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα 

οξύμωρο σχήμα. Από τη μια πλευρά προκαλεί φόβο, από την άλλη προσφέρει στον καθένα ως μόνη λύση την 

παραμονή στο σπίτι, με την ταυτόχρονη ελευθερία να κάνει κάποια από τα πράγματα που δεν μπορούσε μέχρι 

σήμερα. Την αντίφαση αυτή επισημαίνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ελένη Πατίδου, 

κοινωνική και κλινική ψυχολόγος. 

 Εγκλωβισμένοι σε υποχρεώσεις, ωράρια, ευθύνες και δραστηριότητες στην προ κορωνοϊού 

καθημερινότητα, οι περισσότεροι και οι περισσότερες ως τώρα διαμαρτύρονταν, ως επί το πλείστον, για την 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Εκείνου του χρόνου που δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες 

του - πρακτικές, συναισθηματικές, κοινωνικές. Επαγγελματικά ραντεβού, γρήγοροι ρυθμοί και στρες στη 

δουλειά, χρονοβόρες μετακινήσεις, καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών στερούσαν ως τώρα από τους 

γονείς τη δυνατότητα να περάσουν ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους. […]  

Περιγράφοντας αναλυτικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η παραμονή στο σπίτι, η ψυχολόγος διευκρινίζει 

ότι είναι δυνατή η ικανοποίηση αναγκών σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι το πρακτικό, καθώς όποιος 

παραμένει στο σπίτι μπορεί να γυμναστεί ώστε να εκτονώνει την ενέργειά του και να παραμένει υγιής, να 

μαγειρέψει, να ψυχαγωγηθεί, να διαβάσει, να ασχοληθεί με την περιποίηση του σώματος ή την εξάσκηση του 

πνεύματος.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εκείνο των συναισθημάτων, ο διαθέσιμος χρόνος προσφέρει διέξοδο σε 

ανθρώπους που λόγω των ξέφρενων ρυθμών της καθημερινότητας δεν βρήκαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή να 

επεξεργαστούν απωθημένα συναισθήματα όπως, για παράδειγμα, το πένθος και η λύπη για μια απώλεια, η 

αποξένωση από τον ή την σύντροφο, η έλλειψη επικοινωνίας με τους εφήβους ή τα παιδιά. "Υπάρχουν 

συναισθήματα μέσα μας που μπορεί να έχουν καθηλωθεί και να δημιουργούν προβλήματα. Όπως όταν μια πληγή 

αιμορραγεί, επιστρατεύονται τα αιμοπετάλια και το πλάσμα για την επούλωσή της, έτσι και τα συναισθήματα 

που φέρνουμε στην επιφάνεια, αναγνωρίζουμε και επεξεργαζόμαστε, ενισχύουν την ψυχολογική μας κατάσταση 

και δυναμώνουν τη διάθεσή μας αλλά και τη ζωή μας", σχολιάζει.  
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Στο τρίτο επίπεδο, εκείνο των σχέσεων με τους άλλους, είναι εφικτή η επανεξέταση του τρόπου με τον 

οποίο ο καθένας σχετίζεται με τον διπλανό του. Σε ένα ζευγάρι, τα δύο μέλη μπορούν να διαπραγματευτούν και 

να συμφωνήσουν για τον χρόνο και το είδος μιας κοινής δραστηριότητας. Κάτι τέτοιο μπορεί να δώσει στον 

καθένα την ευκαιρία της εξυπηρέτησης μιας κοινής ανάγκης, με σεβασμό στον προσωπικό χρόνο του καθενός, 

τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του.  

Διασκευασμένο κείμενο https://www.skai.gr/news/ygeia 

Κείμενο  2 

Τα βιβλία μάς βοηθούν να μη βιαζόμαστε!  

«Βιάζομαι!… Δεν έχω χρόνο!… Αντίο!…» Ακούμε τέτοιες κουβέντες κάθε μέρα, όχι  

μόνο στη Λιθουανία, που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά και σε πολλά μέρη του 

κόσμου. Συχνά, επίσης, ακούμε να λέγεται ότι ζούμε στην εποχή της υπέρμετρης 

πληροφόρησης, της ταχύτητας και της βιασύνης.  

Αν όμως πάρεις στα χέρια σου ένα βιβλίο, νιώθεις αμέσως διαφορετικά. Φαίνεται πως 

τα βιβλία έχουν αυτή τη θαυμαστή ιδιότητα - μας βοηθούν να χαλαρώνουμε. Μόλις ανοίξεις  

ένα βιβλίο και βυθιστείς στα ήρεμα βάθη του, δεν έχεις πια τον φόβο πως όλα περνούν με 

ξέφρενη ταχύτητα κι εσύ δεν προλαβαίνεις να δεις τι  γίνεται.  Ξαφνικά, αρχίζεις  να πιστεύεις 

ότι δε χρειάζεται να τρέχεις με τόση βιασύνη για μια δουλειά μάλλον ασήμαντη. Στα βιβλία 

όλα  συμβαίνουν ήσυχα, με μία τάξη καθορισμένη με ακρίβεια. Ίσως επειδή οι  σελίδες τους 

είναι αριθμημένες, ίσως γιατί οι σελίδες κυλούν απαλά και γαλήνια καθώς τις γυρίζεις. Στα 

βιβλία, όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, συναντούν με ηρεμία τα όσα πρόκειται να συμβ ούν.  

Το σύμπαν ενός βιβλίου είναι ορθάνοιχτο, συνδυάζει μ’ επιτυχία την πραγματικότητα 

με τη φαντασία. Και καμιά φορά αναρωτιέσαι αν ήταν σ’ ένα βιβλίο ή στη ζωή που πρόσεξες  

πόσο όμορφα πέφτουν από τη στέγη ενός σπιτιού οι σταγόνες του λιωμένου χιονιού ή  πόσο 

ευχάριστος είναι στα μάτια ο τοίχος του γείτονα καλυμμένος με βρύα. Το ξέρεις από ένα 

βιβλίο ή στην πραγματικότητα ότι τα κόκκινα μούρα δεν είναι όμορφα μόνο αλλά και πικρά; 

ήταν σ’ ένα βιβλίο ή στην πραγματικότητα που ήσουν ξαπλωμένος ένα καλοκαίρι στο γρασίδι 

ή που καθόσουν σταυροπόδι και κοιτούσες τα σύννεφα να ταξιδεύουν στον ουρανό;  

Τα βιβλία μάς βοηθούν να μη βιαζόμαστε, τα βιβλία μάς μαθαίνουν να παρατηρούμε το 

καθετί,  τα βιβλία μάς προσκαλούν, ακόμα και μας υποχρεώνουν  καμιά φορά να καθίσουμε  για 

λίγο. Συνήθως διαβάζουμε καθιστοί, με το βιβλ ίο στο τραπέζι ή στα γόνατά μας , έτσι δεν 

είναι;   

Και δεν έχετε ζήσει άλλο ένα θαύμα - εκείνο που όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, το βιβλίο 

διαβάζει εσάς; Ναι,  βέβαια, τα βιβλία έχουν την ικανότητα να διαβάζουν.  Διαβάζουν το 

μέτωπό σας, τα φρύδια σας, τις άκρες των χειλιών σας, που γυρίζουν προς τα πάνω από χαρά, 
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προς τα κάτω από λύπη. Πρώτ’ απ’ όλα, όμως, τα βιβλία διαβάζουν τα μάτια σας. Και 

κοιτάζοντας μέσα στα μάτια σας, βλέπουν . ..  Ε, ξέρετε τι βλέπουν!  

Είμαι βέβαιος ότι τα βιβλία ποτέ δε βαριούνται όταν βρίσκονται στα γόνατά μας. 

Κάποιος που απολαμβάνει το διάβασμα - παιδί ή μεγάλος - μας κινεί το ενδιαφέρον πολύ 

περισσότερο από κάποιον που δε νοιάζεται για τα βιβλία, κάποιον που κυνηγάει διαρκώς το 

ρολόι, που δεν έχει ποτέ καιρό να καθίσει,  που δεν καταφέρνει να παρατηρήσει πολλά απ’ όσα 

υπάρχουν γύρω μας. Για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, η ευχή μου σε όλους μας 

είναι: «Να υπάρχουν ενδιαφέροντα βιβλία για τους αναγνώστες και ενδιαφέ ροντες αναγνώστες 

για τα βιβλία!»  

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 02.04.2019 –  Μήνυμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων 

για τη Νεότητα (IBBY) [μτφρ. Λότη Πέτροβιτς –  Ανδρουτσοπούλου]  

 

 

Κείμενο 3  

[Στο κείμενο ο αφηγητής αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια. Συγκεκριμένα ζει στην Αθήνα, 

στην Πλατεία Κυριακού τη δεκαετία του 1950 όταν στην Αθήνα δεν υπήρχαν πολυκατοικίες και 

λεωφόροι αλλά σπίτια μικρά, κτισμένα γύρω από μια αυλή, αλάνες και χωματόδρομοι που 

γέμιζαν από παιδιά.]   

Η πολυκατοικία κατάργησε στην αρχή την αυλή και,  αργότερα, την αλάνα. Η άσφαλτος 

και τ’ αυτοκίνητα κατάργησαν το «στενάκι». Πολυκατοικία, άσφαλτος και αυτοκίνητο 

κατάργησαν ένα σωρό παιχνίδια, που βγάζαν το παιδί απ’ το σπίτι και το κάναν ευτυχισμένο.  

Ένα παιχνίδι  που χάθηκε είναι οι βόλοι. Βόλοι φτιαγμ ένοι από πηλό, βαμμένοι πράσινοι,  

κόκκινοι,  μαύροι,  μπλε. Τους πουλούσαν στα ψιλικατζίδικα με το κομμάτι,  κι ήταν μεγάλη 

χαρά να ’χεις  δέκα -δεκαπέντε κομμάτια στην τσέπη σου ή στο σακουλάκι σου: μια παλιά 

κάλτσα, χωρίς τρύπες, γερή κάλτσα, που έριχνες τους  βόλους σου στο βάθος της και ησύχαζες. 

Δεν υπήρχε περίπτωση να σου πέσουν απ’ την τσέπη.  

Οι βόλοι αυτοί,  με πηλό καλά ψημένο, δεν έσπαγαν όταν έπεφταν στο χώμα, πολλές 

φορές και από ένα μέτρο. Γίνονταν όμως κομμάτια όταν σου έπεφταν από την τσέπη στο 

πεζοδρόμιο ή στην άσφαλτο.  Είχαν επίσης ένα άλλο μειονέκτημα: με την χρήση, ξέβαφαν. Κι 

έτσι, συχνά παίζαμε με βόλους «ξεπλυμένους», γδαρμένους, μισοφαγωμένους, άσκημους!  

Τρία ήταν τα παιχνίδια που παίζαμε τότε με βόλους: το τριγωνάκι,  το πας ή μπαζ και τα 

λακκουβάκια. Στο τριγωνάκι -το παιχνίδι μου- η διαδικασία ήταν η εξής:  Χαράζαμε στο χώμα 

ένα τρίγωνο. Μέσα σ’ αυτό το τρίγωνο οι παίκτες βάζαμε από δυο -τρεις βόλους ο καθένας. Σε 

μια απόσταση 4 -5 μέτρων, στηνόταν ο «μπάστακας»∙ δηλαδή, μια μεγάλη πέτρα. Αυτ ό ήταν 

το σημείο από το οποίο ξεκινούσε το παιχνίδι .  
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Τα παιδιά έριχναν τους βόλους τους προς τον «μπάστακα», και όποιος βόλος έφτανε πιο 

κοντά στην πέτρα έδινε το δικαίωμα σ’ αυτόν που έπαιξε να έχει την πρωτιά. Ας πούμε, λοιπόν, 

ότι  είχα εγώ την πρωτιά: έσκυβα στο χώμα, γονάτιζα με το δεξί μου πόδι και έβαζα το βόλο 

μου ανάμεσα στο δείκτη, τον αντίχειρα και το μεσαίο δάχτυλο του χεριού μου. Από κει και 

ύστερα, με τον αντίχειρα σαν ένα είδος επικρουστήρα, χτυπούσα το βόλο και τον εκσφενδόνιζα 

προς το τριγωνάκι, με σκοπό ένα και μόνο: να χτυπήσω έναν άλλο βόλο και να τον βγάλω έξω 

από το τριγωνάκι. Αν αποτύγχανα σε κάποια προσπάθεια μου, ερχόταν η σειρά του δεύτερου 

παιδιού στο «μέτρημα» για να παίξει.   

Λευτέρης Παπαδόπουλος, Οι παλιοί συμμαθητές, έκδ. Καστα νιώτης  

 

ΘΕΜΑ  Α. Αφού διαβάσετε το Κείμενο 1  να αναφέρετε συνοπτικά ποια είναι τα επίπεδα 

αναγκών που καλύπτει η παραμονή στο σπίτι (60 -80 λέξεις) .  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με τα κείμενα  1 και 2, τις παρακάτω 

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση, τη λέξη Σωστό ,  αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος ,  αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο:  

α. H μόνη αλλαγή που επέφερε ο κορωνοϊός στη ζωή των ανθρώπων ήταν ο φόβος και η ανησυχία 

(Κειμ.1).  

β. Ο ελεύθερος χρόνος καλύπτει όλες τις επιθυμίες των ανθρώπων (Κειμ.1). 

γ. Το περιεχόμενο των βιβλίων κινείται μόνο στην σφαίρα της φαντασίας (Κειμ.2). 

δ. Τα βιβλία είναι τόσο δημοφιλή διότι υποστηρίζουν τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας 

(Κειμ.2). 

ε. Τα βιβλία αποτελούν καθρέφτη του ίδιου μας του εαυτού (Κειμ.2). 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Β2. Να εντοπίσετε δύο τρόπους ανάπτυξης στην τέταρτη παράγραφο του Κειμένου 1 

(Σε ένα δεύτερο επίπεδο … σχολιάζει.) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με στοιχεία 

από το κείμενο. (μονάδες 6). Γιατί ο συντάκτης επέλεξε τον καθένα ν  από αυτούς; (μονάδες 4)  

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Β3.  Σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων να εξηγήσετε γιατί ο συγγραφέας  του Κειμένου 

2 πιστεύει ότι «τα βιβλία έχουν την ικανότητα να διαβάζουν».  

Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ  Β4.   

α .  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στην κύρια πρόταση του 

αποσπάσματος  του Κειμένου 1  που ακολουθεί.  (μονάδες 1,5 ).  Γιατί ο συντάκτης επέλεξε την 

ενεργητική σύνταξη; (μονάδες 1,5 ). Τι αλλαγές παρατηρείτε στο ύφος μετά την μετατ ροπή της  

σε παθητική; (μονάδες 1 ): Η ταχύτατη αλλαγή του τρόπου ζωής, την οποία επέφερε η εξάπλωση 

του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα οξύμωρο σχήμα .  

β .  Να σχολιάσετε τον τίτλο του Κειμένου 1 συνδέοντάς τον με το περ ιεχόμενο του κειμένου 

(μονάδες 2) και συνεκτιμώντας αντίστοιχα το επικοινωνιακό του αποτέλεσμα (μονάδες 2 ).  

γ. Να σχολιάσετε τη χρήση των σημείων στίξης στις παρακάτω φράσε ις του Κειμένου 2 .   

1. «Να υπάρχουν ενδιαφέροντα βιβλία για τους αναγνώστες και ενδιαφέροντες αναγνώστες 

για τα βιβλία !»  

2. Κάποιος που απολαμβάνει το διάβασμα - παιδί ή μεγάλος - μας κινεί το ενδιαφέρον.  

(μονάδες 2) 

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Γ  

α. Ποιο είναι το είδος του αφηγητή που επιλέγει ο συγγραφέας  στο Κείμενο 3; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση δυο κειμενικούς δείκτες (μονάδες 3).  

β. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το κύριο θέμα που αναδεικνύεται στο Κείμενο 3; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας στηριζόμενοι σε τουλάχιστον τρεις (3) κειμενικο ύς δείκτες 

και να το σχολιάσετε  (100-200 λέξεις)/(μονάδες 12).  

 

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Δ  

Διαβάσατε τα  Κείμενα  1 και  2 στο διαδίκτυο και προβληματιστήκατε. Με αφορμή τον 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβ λίου (2 Απριλίου) και λαμβάνοντας υπόψη ότι  ο 

κορωνοϊός μας έχει «δωρίσει» αρκετό ελεύθερο χρόνο ,  αποφασίζετε  να γράψετε ένα άρθρο 

στην ιστοσελίδα του σχολείου σας με στόχο να κινητοποιήσετε τους συμμαθητές σας να 

αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ελεύθερες ώρε ς της καραντίνας. Αφού καταγράψετε τρόπους 

δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου , να επισημάνετε οφέλη που θα προέκυπταν 

από την  ενασχόληση των συνομήλικων σας με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων  (350-400 

λέξεις) .  

Μονάδες 30  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


