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                                                    Α΄ ΟΜΑΓΑ 
 

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ: «Δπητείρεζε ... δηάζωζες γηα ηο οηθογελεηαθό ηραπέδη» 
 
          [ ... ] Σηελ Αγγιία ηνπιάρηζηνλ (όρη όηη θαη νη Έιιελεο πάµε πίζσ) ε ηειεόξαζε 

είλαη µνλίµσο αvoηxηή, αθόµε θαη ζηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ,  ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ λα 

θξαηνύλ ζσζηά νύηε ην µαραηξνπίξνπλν, νη ηηλέηηδεξ παίξλνπλ ην θαγεηό ηνπο από 

ηελ θαηάςπμε, ην βάδνπλ ζην θνύξλν µηθξνθπµάησλ θαη ρσξίο λα µηιήζνπλ ζε 

θαλέλαλ θαηεπζύλνληαη πξνο ην ππλνδσµάηηό ηνπο ... Aιήζεηα, εζείο πόηε θάγαηε γηα 

ηειεπηαία θνξά ζαλ αιnζηλή νηθνγέλεηα;  

Δπηπρώο πνπ ππάξρνπλ θαη νη εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηεµίνπ ηνπ Φάξβαξλη, νη 

νπνίνη ιέλε όηη, όηαλ ηξώµε µαδί, ζπµβάιινπµε ζηελ αλάπηπμn ηνπ παηδηνύ, ζηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ, ζην ιεμηιόγηό ηνπ, πνιύ πεξηζζόηεξν από ην ρξόλν πνπ ηνπο 

αθηεξώλνπµε γηα παηρλίδη ή αλάγλσζε βηβιίσλ. Λέγεηαη µάιηζηα όηη, αλ ζπλερίζνπµε 

έηζη, ζα απέρεη από ην θάπληζµα, ην αιθνόι ή ηα λαξθσηηθά.  

Τη άιιν µαζαίλνπµε από ηελ έξεπλα; Μπνξεί ζην ζπίηη λα ηξώλε όινη µαδί 

ζπαλίσο, πεγαίλνπλ όµσο ηνπιάρηζηνλ µία θνξά ην µήλα ζε εζηηαηόξηα. Κάηη είλαη θη 

απηό. Δίλαη; Λέλε όηη όηαλ ηξώµε δε µηιάµε. Έηζη όπσο πάλε ηα πξάγµαηα, µάιινλ 

επηβάιιεηαη, αξθεί λα µε µηιάµε µε ην ζηόµα αλνηρηό. Η έξεπλα ηεο Raising Kids 

δείρλεη όηη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '50 θαη ηνπ '60, νη πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο µνηξάδνληαλ 

ην ίδην ηξαπέδη ηνπιάρηζηνλ πέληε µε έμη θνξέο ηελ εβδνµάδα. Μηιάµε γηα µηα επoxή 

πνπ δελ uπήξρε θεληξηθή ζέξµαλζε θαη n θνπδίλα ζεσξείην ην πην δεζηό δσµάηην ηνπ 

ζπηηηνύ, πόινο έιμεο γηα µηθξνύο θαη µεγάινπο.  

Οη ςπρνιόγνη ιέλε πσο όζνη βηώζαµε ηελ θαζεµεξηλόηεηα µε ηελ νηθνγέλεηά 

µαο θαη ηηο λόζηηµεο ζπληαγέο ηεο µαµάο, µεζεµέξη - βξάδπ, είλαη πηζαλόηεξν λα 

ζειήζoπµε θαη λα θαηαθέξνπµε λα θξαηήζνπµε ηελ παξάδνζε θαη γηα ηε δηθή µαο 

νηθνγέλεηα πνπ έρεη µεγαιώζεη πηα. Αλ όρη γηα όιεο ηηο εµέξεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

θπξηαθάηηθν ηξαπέδη, µε πεξηζζόηεξν πνηνηηθό ρξόλν, αλάµεζα ζην ςεηό θαη ζην 

γαιαθηνµπνύξεθν ...  

 
 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. α) Πνηα είλαη, ζύκθσλα κε ηηο έξεπλεο, ηα νθέιε από ηε «δηάζσζε» ηνπ  

        νηθνγελεηαθνύ ηξαπεδηνύ; 

    β) Γξάςηε πιαγηόηηηινπο ζηηο 4 παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ.  

                                                                                                                    (κολάδες 5) 



 

 

 

 

2. α) Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα βξείηε ηηο εγθιίζεηο  

        ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ξεκάησλ: 

 Γελ είκαη ζίγνπξνο αλ γξάθηεθε ζηε ζρνιή. 

 Θα δηαβάζσ ην κάζεκά κνπ θαη ύζηεξα ζα έξζσ. 

 Μαθάξη λα ήκνπλ πινύζηνο! 

 Κάλε ό,ηη ζέιεηο. 

 Θα κνπ άξεζε λα πήγαηλα θαλέλα ηαμίδη ζην εμσηεξηθό. 

 

 

     β) Να βξείηε ηνπο ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ θαη λα επηζεκάλεηε ηε ρξνληθή βαζκίδα  

         θαη ην πνηόλ ηνπο:   

 

ΡΗΜΑ ΥΡΟΝΟ ΥΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΓΑ ΠΟΙΟΝ 

γλσξίδνπλ    

βηώζακε    

ζα απέρεη    

 

                                                                                                                 (κολάδες 2,5) 

 

3. α) Να ζρεκαηίζεηε ζύλζεηα από ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη λα ηα ραξαθηεξίζεηε σο  

        πξνο ην είδνο ηνπο: 

 

Α’ / Β’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ ΤΝΘΔΣΗ ΛΔΞΗ ΔΙΓΟ 

ρξόλνο   

βηβιίν   

Κπξηαθή   

 

         

    β) Να ρσξίζεηε ηα ζπλζεηηθά ησλ παξαθάησ ιέμεσλ θαη λα ζρεκαηίζεηε λέεο  

        ζύλζεηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηώληαο ην έλα ζπλζεηηθό απηώλ ησλ ιέμεσλ θαη   

        αιιάδνληαο ην άιιν ζπλζεηηθό: 

      

ΤΝΘΔΣΗ ΛΔΞΗ Α’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ Β’ ΤΝΘΔΣΙΚΟ ΝΔΑ ΤΝΘΔΣΗ 

θαηάςπμε    

ππλνδσκάηην    

καραηξνπίξνπλν    

 

                                                                                                              (κολάδες 2,5) 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

«Η κεηέξα κνπ εξγάδεηαη». «Η κεηέξα κνπ δελ εξγάδεηαη». Δπηιέγνληαο όπνηα από 

ηηο δύν θξάζεηο ζέιεηε, γξάςηε έλα θείκελν 3 παξαγξάθσλ κε ηε κνξθή 

εκεξνινγίνπ, όπνπ ζα παξνπζηάδεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα 



 

 

αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο όηη ε κεηέξα ζαο εξγάδεηαη ή 

όρη.                                                                                                            

                                                                                                               (κολάδες 10) 

 

           


