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Κείμενο 1  

ΜΠΑΤΗΣ Ο ΓΟΥΡΛΗΣ 

 ΤΡΕΧΑΤΑ κατέβηκαν τα ένδεκα εξαδέλφια στην αυλή, το ένα σπρώχνοντας το άλλο, το 
καθένα βαστώντας ποιος ένα κουλούρι, ποιος μια φέτα ψωμί ή μια παστελαριά. 
 Τη λέγανε «αυλή» τα παιδιά της θείας Αργίνης, μα ήταν μάλλον περιβολάκι, με λιλάδια 
στους δρόμους και πικροδάφνες τούφες τούφες, και στο βάθος μια στέρνα μαρμαρένια για νερό. 
 Η Αλεξάνδρα η εξαδέλφη έτρωγε αργά και σιωπηλά το κουλούρι της και κάθε λίγο γύριζε 
στην Πουλουδιά, που της είχε προσκολληθεί και την κοίταζε από το κεφάλι στα πόδια με βαρεμό, 
σα να της έλεγε: «Δεν πας παρακάτω;» 
 Μα η Πουλουδιά, που ντρέπουνταν τις δυο μεγάλες εξαδέλφες και που δεν καταδέχουνταν 
τον Μπανανάκη και τον Αλέκο που έπαιξαν τόπι αναμεταξύ τους, δεν ήξερε με ποιον να πάγει. 
Γιατί η  Αλεξάνδρα η αδελφή, σαν πιο μεγάλη, έκανε τη σοβαρή και κουβέντιαζε με την Κατίνα, 
ενώ ο Γιάννης έκανε χίλιες τρέλες, για να θαμπώσει τον Αντώνη και την Κλειώ, που στα παιχνίδια 
ήταν η  
πιο τρελή απ' όλους. Ο Αλέξανδρος πάλι, το κόμμα της, ο σύντροφός της, κάθουνταν στο πεζούλι 
της πόρτας με τη Λουκία και κάθε λίγο την αγκάλιαζε και τη φιλούσε, παιχνίδι που το βαριούνταν 
η Πουλουδιά. 
 Δεν ήξερε λοιπόν τι να κάνει. Και δειλά, για ν' αρχίσει κουβέντα, είπε της εξαδέλφης 
Αλεξάνδρας: 
— Παίζεις σκοινάκι; 
Γύρισε πάλι η εξαδέλφη Αλεξάνδρα και την κοίταξε από πάνω ως κάτω και ρώτησε συρτά: 
— Πόσων χρονών είσαι; 
Αποκρίθηκε η Πουλουδιά, μεγαλώνοντας λίγο τον εαυτό της: 
— Οκτώ. Και συ; 
— Εννιά, αποκρίθηκε ακατάδεχτα η εξαδέλφη Αλεξάνδρα μεγαλώνοντας και αυτή κατά λίγους 
μήνες την ηλικία της. Και γυρνώντας τη ράχη της στην εξαδέλφη της, πήγε παρακάτω. 
 Ένιωσε βαριά η Πουλουδιά την απόσταση που τη χώριζε από την εξαδέλφη Αλεξάνδρα 
και, ταπεινωμένη, μόνη πάλι, πήγε στο βάθος του περιβολιού, κατά τη στέρνα, όπου πάλευαν τ' 
αγόρια με την Κλειώ. Πάλευε με τα όλα της η Κλειώ, γιατί, αν και τον Αντώνη τον έκανε εύκολα 
ζάφτι, τον Γιάννη όμως δύσκολα τον έβαζε κάτω και ήταν κατακόκκινη και η ξανθή πλεξούδα της 
είχε ξεφτίσει και το φόρεμα της ήταν τσαλακωμένο. 
— Πουλουδιά! φώναξε. Έλα να με βοηθήσεις! Μα τ' αγόρια δεν την καταδέχθηκαν. 
— Μ' αυτήν, τώρα, τη μικρή θα τα βάλομε; έκαναν. Και σταμάτησαν την πάλη. 
Πέταξε πίσω η Κλειώ τα μαλλιά της από το ζεσταμένο της πρόσωπο και γελώντας φώναξε του 
Αντώνη: 
— Άιντε! Σου πάγω στοίχημα πως δεν είσαι άξιος να πηδήξεις πάνω από τη στέρνα! 
 Να πεις του Αντώνη «Δε σ' έχω άξιο», ήταν σα να τον σπιρουνίζεις. 
 Πήρε τη φόρα του, έτρεξε, πήδηξε... κι έπεσε πλουφ! μέσα στη στέρνα. Η Κλειώ έμπηξε τα 
γέλια, μαζί κι ο Γιάννης. Μα τον είδε η Αλεξάνδρα αδελφή, από τις ροδοδάφνες όπου κουβέντιαζε 
με την Κατίνα, και τρεχάτη έφθασε, καταταραγμένη. 
— Αχ, Αντώνη! Τι θα πει η θεία; Φορείς τα κυριακάτικά σου!  
 Το νερό δεν ήταν βαθύ κι εύκολα τον έσυραν έξω η Κλειώ και ο Γιάννης. Μα σε τι χάλια! 
Τα μαλλιά του σα λαδωμένα, κολλημένα στο πρόσωπό του, τα ρούχα του μούσκεμα ως μέσα, η 
μεταξωτή του γαλάζια γραβάτα σα σκοινί κρέμουνταν άμορφη μπροστά του και λάσπες παντού 
λέρωναν την αφράτη προ ολίγου λινή του φορεσιά.  
 Η Αλεξάνδρα αδελφή είχε δάκρυα στα μάτια. 
— Και τώρα; έκανε αναπολώντας τη μελλούμενη κατσάδα. Η Αλεξάνδρα εξαδέλφη είχε πλησιάσει 
και, στρέφοντας ακατάδεχτα το κεφάλι της, είπε: 
— Αυτό δεν είναι τίποτα! Καλά που δεν έσπασε το κεφάλι του! 
 Η παρατήρηση αυτή παρηγόρησε την Αλεξάνδρα αδελφή. Όχι όμως και τον Αντώνη που 
προτιμούσε χίλιες φορές να είχε σπάσει το κεφάλι του, παρά ν' αντιμετωπίσει το θυμό της θείας. 
 

Πηνελόπη Δέλτα, Τρελαντώνης, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1983,  σσ. 107-110 
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Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΜΠΑΤΗΣ Ο 
ΓΟΥΡΛΗΣ» του μυθιστορήματος της Πηνελόπης Δέλτα Τρελαντώνης. Αναφερθείτε 
σε αυτό για να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
 
 

Ερώτηση 1η : 
 

 «Γύρισε πάλι η εξαδέλφη Αλεξάνδρα και την κοίταξε από πάνω ως κάτω…».   Γιατί; 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

            
α. δεν  την είχε ξαναδεί 

β. δεν είχε καταλάβει την ερώτηση 

γ. δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί της 

δ. εκνευρίστηκε, γιατί η Πουλουδιά τη διέκοψε από το παιχνίδι της με τους άλλους 

 
(5 μονάδες)  

 
 
 
Ερώτηση 2η :  
 
Χαρακτηρίστε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις προτάσεις που συμπληρώνουν την 

παρακάτω πρόταση:  

 

Η Πουλουδιά νιώθει άβολα εκείνη την ημέρα στην «αυλή», γιατί: 

              

α. Η αδελφή της  Αλεξάνδρα δείχνει ότι δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί μαζί της   

β. Ο Μπανανάκης και ο Αλέκος, που έπαιζαν τόπι, δεν την ήθελαν στο παιχνίδι 

τους 

 

γ. Η εξαδέλφη της,  Αλεξάνδρα δεν την καταδεχόταν, επειδή ήταν μικρότερη  

δ.  Ο Γιάννης και ο Αντώνης, που παλεύουν με την Κλειώ, θεωρούν ότι είναι 

πολύ μικρή για να τα βάλουν μαζί της. 

 

 

(8 μονάδες)  
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Ερώτηση 3: 
 
Να προσδιορίσετε την ημέρα (της εβδομάδας) και την ώρα της ημέρας (περίπου), που 

έτρεξαν τα παιδιά στην «αυλή» για να παίξουν. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

αναφέροντας στοιχεία του κειμένου.                                               

(10 μονάδες) 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                                                          
 
 
 

Ερώτηση 4η : 
 

 Η αδελφή Αλεξάνδρα αφηγείται το περιστατικό με τον Αντώνη στη θεία της 

προσπαθώντας να τον δικαιολογήσει και να τον υπερασπιστεί (80 λέξεις).  

(12 μονάδες) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
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KEIMENO 2 

Νέα παιχνίδια 

 

Πηγή: http://www.educartoon.gr/cartoons/νέες-τεχνολογίες-ίντερνετ/ 

                                                                  
 

 

 

Μια  ομάδα από παιδαγωγούς, διδάσκοντες στη Μέση Εκπαίδευση σε συνεργασία με 

καθηγητές Πανεπιστημίου, καλλιτέχνες και συγγραφείς προτείνουν την αξιοποίηση 

σκίτσου και κόμικς στη διδασκαλία των μαθημάτων. Σχετικό υλικό δημοσιεύεται μέσω 

διαδικτύου με γενικό τίτλο «Η Γελοιογραφία στην Εκπαίδευση». Το παραπάνω σκίτσο είναι 

δείγμα από αυτό το υλικό και φέρει τον τίτλο «Νέα Παιχνίδια».   

Χρησιμοποιήστε το, για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :  

 

 

 

http://www.educartoon.gr/cartoons/νέες-τεχνολογίες-ίντερνετ/
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Ερώτηση 1η :  

Σε τι αποσκοπεί ο σκιτσογράφος με το συγκεκριμένο του σκίτσο;  

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.  

 

Α. Να παρακινήσει τα παιδιά να γνωρίσουν νέα παιχνίδια με τη χρήση των ηλεκτρονικών  

     τους συσκευών 

 

Β. Να καταδείξει την αναχρονιστικότητα του ποδοσφαίρου ως παιχνιδιού 

 

Γ. Να προβληματίσει  για τον τρόπο ψυχαγωγίας των παιδιών στη σύγχρονη εποχή  

 

Δ. Να υποστηρίξει ότι τα παιδιά εξακολουθούν να πηγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους για 

αθλητικές δραστηριότητες. 

(5 μονάδες) 

 

 

Ερώτηση 2η : 

 Είναι εύστοχος, κατά τη γνώμη σας, ο τίτλος του συγκεκριμένου σκίτσου;  Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας με αναφορές στο ίδιο το σκίτσο  (μέχρι 60 λέξεις). 

  (10 μονάδες) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  
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Ερώτηση 3η : 

Εντοπίστε και καταγράψτε δύο που υπάρχουν στο σκίτσο.  

(10 μονάδες)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

 

Ερώτηση 4η :  

Για να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα κείμενα 1 

και 2. 

Ποιο από τα 11 παιδιά του κειμένου 1 « ΜΠΑΤΗΣ Ο ΓΟΥΡΛΗΣ», κατά τη γνώμη σας, θα 

μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του παιδιού με τη μπάλα του κειμένου 2 «Νέα 

Παιχνίδια»; Αιτιολογήστε την επιλογή  σας.  

(10 μονάδες) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Κείμενο 3 
 

 

Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 

Γράφημα 5. Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο με συχνότητα ≥2 φορές την 

εβδομάδα, ανά φύλο (%) 

 

Ακρόαση μουσικής 

Αθλητικές δραστηριότητες 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια στον Η/Υ 

«Κατέβασμα» μουσικής από ίντερνετ 

Επεξεργασία εικόνων στον Η/Υ 

Ανάγνωση βιβλίων 

Χορός 

Ζωγραφική 

Φωτογραφία 

Μέλος μουσικού συγκροτήματος 

Προγραμματισμός στον Η/Υ 

Συναυλίες, θέατρα, μουσεία 

Μουσικό όργανο 

Σύνθεση μουσικής 

Μαθήματα μουσικής 

Εκκλησιαστικές δραστηριότητες 

Συγγραφή διηγημάτων, ποιημάτων 

Μέλος χορωδίας 

Ηθοποιία 

Προσκοπισμός 
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Οι έφηβοι ρωτήθηκαν σχετικά με τις δραστηριότητές που κάνουν στον ελεύθερο χρόνο 

τους. Η ακρόαση μουσικής, ο αθλητισμός και η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

στον υπολογιστή εμφανίζονται ως οι δημοφιλέστερες ασχολίες τους ανεξαρτήτως φύλου 

ή ηλικίας. Ειδικότερα, σε ποσοστό 72,9% οι έφηβοι ακούν μουσική τουλάχιστον 2 φορές 

την εβδομάδα, ενώ με την ίδια συχνότητα αναφέρουν ενασχόληση με τον αθλητισμό και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή σε ποσοστά 61,9% και 44,8%, αντίστοιχα. 

Ακολουθούν σε ποσοστά το «κατέβασμα» μουσικών κομματιών από το ίντερνετ (34,4%), η 

επεξεργασία φωτογραφιών στον υπολογιστή (19,6%), η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων 

(18,2%), ο χορός (14,2%), η ζωγραφική (11,7%), η φωτογραφία (10,8%), η μουσική (10,1%) 

–ως μέλος συγκροτήματος– και ο προγραμματισμός (9,8%). Σε χαμηλότερα ποσοστά (5% 

ή λιγότερο) αναφέρθηκαν οι επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα ή συναυλίες, η ενασχόληση με 

κάποιο μουσικό όργανο, η σύνθεση μουσικής, τα μαθήματα μουσικής, οι εκκλησιαστικές 

δραστηριότητες, η συγγραφή διηγημάτων ή ποιημάτων, η συμμετοχή σε χορωδία, η 

ηθοποιία και ο προσκοπισμός. 

Τα κορίτσια ανέφεραν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα αγόρια ακρόαση μουσικής, 

και δραστηριότητες καλλιτεχνικής φύσης (χορός, διάβασμα, φωτογραφία, ζωγραφική, 

μουσικό όργανο, χορωδία, συγγραφή) (Γράφημα 5). Αντίθετα, τα αγόρια ανέφεραν σε 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια ενασχόληση με τον αθλητισμό και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, προγραμματισμό και εκκλησιαστικές δραστηριότητες. 

 

Η «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων 

μαθητών» διεξάγεται στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Health Behaviour in 

School-Aged Children» (HBSC, www.hbsc.org) υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας. H έρευνα επαναλαμβάνεται ανά τετραετία σε περισσότερες από 40 

χώρες παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των εφήβων και τους 

κινδύνους που απειλούν την υγεία τους. Οι πληροφορίες αυτές κατευθύνουν τις πολιτικές 

πρόληψης των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Στη χώρα μας τo πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΕΠΙΨΥ από το 1998 με την 

επιστημονική ευθύνη της Ομοτ. Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ά. Κοκκέβη. 

Στην έρευνα του 2014 συμμετείχε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.141 μαθητών 

εφηβικής ηλικίας (ΣΤ΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από 245 σχολικές μονάδες. 

Οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μέσα στις τάξεις 

τους. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε χάρη στη μερική οικονομική ενίσχυση από τη UNICEF και στην 

εθελοντική συμβολή μελών και φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

Ηλεκτρονική πρόσβαση των ευρημάτων της έρευνας στην ιστοσελίδα: www.epipsi.gr 

Πληροφορίες: 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 

Τ.Θ. 66517 | Παπάγου | Αθήνα 

Tηλ.: 210.61.70.014 | Φαξ: 210.65.37.273 | URL: www.epipsi.gr 

 

  

http://www.epipsi.gr/
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Να ανατρέξετε στο παραπάνω κείμενο, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 

 

Ερώτηση 1η : 

Να καταγράψετε όλους τους τρόπους πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με 

τις πληροφορίες που παρέχονται στο κείμενο.                                   

(4 μονάδες) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερώτηση 2η : 

Χαρακτηρίστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες 
(Λ), σύμφωνα με το κείμενο. (Σημείωσε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) 

 
(8 μονάδες) 

 
 Σ  Λ 

 

1 

Τα κορίτσια ασχολούνται με τη φωτογραφία σε χαμηλότερο 

ποσοστό συγκριτικά με τα αγόρια. 

  

 

2 

Το 63,6% των κοριτσιών ασχολούνται με αθλητικές 

δραστηριότητες. 

  

 

3 

Το ποσοστό των αγοριών  που ασχολείται με 

εκκλησιαστικές δραστηριότητες είναι μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο των κοριτσιών. 

  

 

4 

Το γράφημα αποτυπώνει τις δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο με συχνότητα ≤ 2 φορές την εβδομάδα, 

ανά φύλο.  
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Ερώτηση 3η : 

Σε ποια από τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο γράφημα παρατηρείται η 

μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και σε ποια η μικρότερη;   

( 6 μονάδες) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 4η : 

Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα;  

          (12 μονάδες) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ΒΑΘΜΟΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ ΒΑΘΜΟΣ  Β΄  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ        
 
 
 

                                                 
 

 

 

 

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ            ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                                 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ             ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                

                             …………………………………………….                                          …………………………………… 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ      ………………………………………………          ΥΠΟΓΡΑΦΗ         ……………………………………….                                    



 

 

 
 
H  Επιστημονική Επιτροπή: 

 
 Κωττούλα Μαρία (Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων) 

 

 Μεταξάκη Φωτεινή (Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων) 
 

  Μπαλτά Βενετία (Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων) 
 

  Γιαννικόπουλος Γιώργος( φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 Γκιόκα Αγγελική (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

  Κουτούση Μαρία (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

  Λαλιώτου Ευσταθία (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


