ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διαβάςτε το παρακάτω κείμενο που αναφζρεται ςε μια κοινωνικι πρωτοβουλία και για κάκε
μία από τισ 16 ερωτιςεισ επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ:
Ο Άλλοσ άνκρωποσ

Η κοινωνικι κουηίνα «Ο Άλλοσ Άνκρωποσ» ξεκίνθςε να μαγειρεφει ςτουσ δρόμουσ τθσ
Ακινασ (και όχι μόνο) από το 2011 με μια γκαηιζρα και μόλισ ζναν άνκρωπο, τον Κωνςταντίνο
Πολυχρονόπουλο. Μζρα με τθ μζρα ζγιναν περιςςότεροι και μαηί ενϊκθκαν με ςτόχο να
δθμιουργιςουν μια ανοιχτι κουηίνα προςφοράσ.
Θ ιδζα ιταν και είναι ότι όλοι οι άνκρωποι, άςτεγοι, περαςτικοί χωρίσ διακρίςεισ κα ζχουν
ζνα γεφμα ςτο δρόμο. Σο φαγθτό το χρθςιμοποιοφμε ςαν δοφρειο ίππο, για να μπορζςουμε να
ενϊςουμε ανκρϊπουσ διαφορετικοφσ και να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ. Είμαςτε ίςοι γφρω
από τθν ςτρογγυλι κατςαρόλα, χωρίσ ντροπι, όπωσ χαρακτθριςτικά ο ίδιοσ λζει.
Πριν αςχολθκϊ με τθν κοινωνικι κουηίνα, δοφλευα για 25 χρόνια ςτον τομζα τθσ
προβολισ προϊόντων. Σο 2009, ςτθν αρχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ζχαςα τθν δουλειά μου. Σθν
περίοδο τθσ επαγγελματικισ μου αδράνειασ, ιρκα αντιμζτωποσ με ζνα περιςτατικό που
ουςιαςτικά με ϊκθςε να δθμιουργιςω τθν ομάδα του «Άλλου Ανκρϊπου». Ιταν Δεκζμβριοσ του
2011 όταν, ςτουσ δρόμουσ των λαϊκϊν αγορϊν, παρατιρθςα ζνα κλιβερό φαινόμενο. Είδα
ανκρϊπουσ να ψάχνουν ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων για οτιδιποτε φαγϊςιμο. Δφο πιτςιρίκια
τςακϊνονταν μπροςτά από ζναν κάδο για τα ςκουπίδια που πετοφςαν οι άνκρωποι τθσ λαϊκισ
αγοράσ. Δεν με πείραξε τόςο το γεγονόσ, όςο ότι ιμουν εκεί και δεν ζκανα τίποτα. Κανζνασ δεν
ζκανε τίποτα. Ζνιωςα ότι ιμαςταν χειρότεροι από ηϊα. Αποφάςιςα λοιπόν να κάνω κάτι γι’ αυτό.
Θ εκτεταμζνθ φτώχεια ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ που με οδιγθςε να μαγειρεφω ςτο δρόμο και
να τρϊμε όλοι μαηί.
Θ πρϊτθ ςχεδόν αυτονόθτθ δράςθ ιταν να μαγειρζψουμε από το ςπίτι μασ φαγθτά, από
αυτά που τρϊμε και να τα μοιράςουμε ςτισ λαϊκζσ. Ηθτιςαμε από τουσ παραγωγοφσ να μασ
δώςουν ζνα προϊόν από τον πάγκο τουσ, για να ςυνεχίςουμε τθν επόμενθ μζρα. ιγά-ςιγά θ
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κουηίνα απζκτθςε εκελοντζσ και φτιάχτθκαν κι άλλεσ κουηίνεσ ςε πολλζσ γειτονιζσ τθσ Ακινασ και
όχι μόνο. Όλεσ αυτζσ οι δράςεισ ςτθρίηονται μόνο ςτισ προςφορζσ των απλϊν ανκρϊπων ςε
τρόφιμα και ςε χρόνο, κακώσ θ κουηίνα δεν είναι *ΜΚΟ και δεν χρθματοδοτείται από κανζναν
επίςθμο φορζα.
υμμετζχοντασ ςτισ δράςεισ τθσ κοινωνικισ κουηίνασ μασ ωφελείςαι πρϊτα ο ίδιοσ.
Εξαςκείσ το μυαλό ςου προςπακϊντασ να βρεισ νζεσ ιδζεσ, ανακαλφπτεισ κρυμμζνεσ ςου
δεξιότθτεσ και γνωρίηεισ νζουσ ανκρϊπουσ. τόχοσ είναι να επεκτακεί ςε ανκρϊπουσ, ομάδεσ,
ςυλλογικότθτεσ ςε κάκε γειτονιά. Είμαςτε όπωσ οι κόκκοι τθσ άμμου. Γιατί αυτόσ ο κόκκοσ άμμου,
που είναι ο «Άλλοσ Άνκρωποσ», είναι περιςςότερο από το τίποτα. Αν λοιπόν μαηευτοφν πολλοί
«κόκκοι άμμου», τότε κα ζχουμε ελπίδα να φτιάξουμε καλφτερο κόςμο με καλφτερουσ
ανκρϊπουσ, χωρίσ ρατςιςμό και φαςιςμό για να ηοφμε καλφτερα. Ζλα ςτθν παρζα του «Άλλου
Ανκρώπου», πρώτα για ςζνα και μετά για τουσ άλλουσ.
*Μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ
Πθγι: Το κείμενο αποτελεί διαςκευή του άρθρου «Ο "Άλλοσ Άνθρωποσ" είναι κάτι παραπάνω από ςυςςίτιο» με
ςυντάκτη τον Πάνο Κωδωνά. Δημοςιεφτηκε ς τισ 20 Σεπτεμβρίου 2020. Το άρθρο ανακτήθηκε από το ηλεκτρονικό
περιοδικό ποικίλησ news247 την 15η Ιανουαρίου 2022 από την ιςτοςελίδα:https://www.news247.gr/koinonia/oallos-anthropos-einai-kati-parapano-apo-ena-syssitio.8009474.html

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποια από τισ παρακάτω διατυπϊςεισ αποδίδει ακριβζςτερα το μινυμα τθσ εικόνασ;
Α. Θ κοινωνικι κουηίνα απαιτεί επαγγελματικό εξοπλιςμό.
Β. Θ κοινωνικι κουηίνα αποτελεί ςυλλογικι προςπάκεια.
Γ. Θ μαγειρικι είναι μία ευχάριςτθ εναςχόλθςθ για όλουσ.
Δ. Θ μαγειρικι ενϊνει και ενιςχφει τθν κοινωνικότθτα όλων.
2. φμφωνα με το κείμενο, «θ κοινωνικι κουηίνα»:
Α. αναλαμβάνει μόνο τθ ςίτιςθ των αςτζγων.
Β. λαμβάνει χορθγίεσ από το κράτοσ.
Γ. λειτουργεί αποκλειςτικά με δωρεζσ.
Δ. ξεκίνθςε από μία ομάδα πολιτϊν.
3. Πϊσ αντιλαμβάνεςτε τθ
ςτρογγυλι κατςαρόλα»:

φράςθ

του

κειμζνου:

«Είμαςτε ίςοι

γφρω

από

τθν

Α.Θ κοινωνικι κουηίνα κάνει πράξθ τθν κατάργθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Β. Οι άνκρωποι είναι ίςοι ανεξάρτθτα από τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ.
Γ. τθν κοινωνικι κουηίνα ςυμμετζχουν ιςότιμα και τα δφο φφλα.
Δ. Όςοι τρϊνε από τθν ίδια κατςαρόλα αιςκάνονται ότι είναι ίςοι.
4. φμφωνα με το κείμενο τι παρακίνθςε τον Κωνςταντίνο Πολυχρονόπουλο να ξεκινιςει τθν
προςπάκειά του;
Α. Θ επαγγελματικι του εμπειρία ςτθν προϊκθςθ προϊόντων.
Β. Σο γεγονόσ ότι ιταν άνεργοσ και είχε πολφ ελεφκερο χρόνο.
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Γ. Θ ςτζρθςθ που βίωναν πάρα πολλοί άνκρωποι γφρω του.
Δ. Θ προκυμία των παραγωγϊν να του δίνουν δωρεάν προϊόντα.
5. Πϊσ αντιλαμβάνεςτε τθν φράςθ του κειμζνου: «Έλα ςτθν παρζα του «Άλλου Ανκρϊπου»,
πρϊτα για ςζνα και μετά για τουσ άλλουσ»;
Α. Κακζνασ πρζπει να ςκζφτεται πρϊτα τον εαυτό του και μετά τουσ άλλουσ.
Β. Ο κάκε εκελοντισ νιϊκει καλά με τον εαυτό του, γιατί κερδίηει τθ ςυμπάκεια των άλλων.
Γ. Όποιοσ προςφζρει ςτουσ άλλουσ, εξελίςςεται πνευματικά και ςυναιςκθματικά.
Δ. Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνικι κουηίνα ωφελοφνται γιατί αποκτοφν φίλουσ.
6. Ποιο ιταν το όραμα του Κωνςταντίνου Πολυχρονόπουλου;
Α. Θ αντιμετϊπιςθ του ρατςιςμοφ και των διακρίςεων από τουσ κρατικοφσ φορείσ ςε
ςυνεργαςία με ΜΚΟ.
Β. Θ αντιμετϊπιςθ του προςφυγικοφ και άλλων κοινωνικϊν προβλθμάτων με πρωτοβουλίεσ
ιδρυμάτων.
Γ. Θ εξάλειψθ των ςφγχρονων κοινωνικϊν προβλθμάτων, όπωσ είναι θ πείνα και θ φτϊχεια.
Δ. Θ ςυλλογικι δράςθ ωσ ανάλθψθ ατομικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ με ςτόχο τον
περιοριςμό των διακρίςεων.
7. Ποιο από τα παρακάτω τρίπτυχα χαρακτθριςμϊν αποδίδουν ςυνδυαςτικά το φφοσ του
κειμζνου ςε όλθ του τθν ζκταςθ;
Α. απαιςιόδοξο, οικείο, προςωπικό
Β. ειρωνικό, τυπικό, χιουμοριςτικό
Γ. εξομολογθτικό, οικείο, προτρεπτικό
Δ. πλθροφοριακό, επιςτθμονικό, ςτομφϊδεσ
8. τθν 3θ παράγραφο του κειμζνου υπάρχει:
Α. αφιγθςθ και επιχειρθματολογία.
Β. αφιγθςθ και ρεαλιςτικι περιγραφι.
Γ. επιχειρθματολογία και μονόλογοσ.
Δ. επιχειρθματολογία και φανταςτικι περιγραφι.
9. Ζνασ από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αναπτφςςεται θ τελευταία παράγραφοσ είναι:
Α. με αιτιολόγθςθ.
Β. με διαίρεςθ.
Γ. με παραδείγματα.
Δ. με ςφγκριςθ-αντίκεςθ.
10. Ποια από τισ παρακάτω φράςεισ κα μποροφςε να αποτελζςει εναλλακτικό τίτλο για το άρκρο;
Α. Γεφςεισ ςτισ γειτονιζσ τθσ Ακινασ
Β. Κοινωνικι κουηίνα: Από το εγϊ ςτο εμείσ
Γ. Θ οδφςςεια ενόσ ανζργου
Δ. Όλοι μαηί γφρω από μια κατςαρόλα
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11. «Είδα ανκρϊπουσ να ψάχνουν ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων για οτιδιποτε φαγϊςιμο.» Θ
αντωνυμία «οτιδιποτε» είναι:
Α. αναφορικι.
Β. αόριςτθ.
Γ. δεικτικι.
Δ. ερωτθματικι.
12. «[...]θ κουηίνα [...] δεν χρθματοδοτείται από κανζναν επίςθμο φορζα.» Σο ριμα
«χρθματοδοτείται» είναι:
Α. Ριμα α’ ςυηυγίασ, α’ τάξθσ, πακθτικισ φωνισ και δθλϊνει το ςυνοπτικό ποιόν ενζργειασ.
Β. Ριμα α’ ςυηυγίασ, β’ τάξθσ, πακθτικισ φωνισ και δθλϊνει το ςυντελεςμζνο ποιόν
ενζργειασ.
Γ. Ριμα β’ ςυηυγίασ, α’ τάξθσ, πακθτικισ φωνισ και δθλϊνει το μθ ςυνοπτικό ποιόν
ενζργειασ.
Δ. Ριμα β’ ςυηυγίασ, β’ τάξθσ, πακθτικισ φωνισ και δθλϊνει το μθ ςυνοπτικό ποιόν
ενζργειασ.
13. «Η εκτεταμζνθ φτϊχεια ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ που με οδιγθςε να μαγειρεφω ςτο
δρόμο και να τρϊμε όλοι μαηί». ε ποια από τισ ακόλουκεσ επιλογζσ ζχει γίνει ςωςτά ο
χωριςμόσ των προτάςεων τθσ παραπάνω περιόδου;
Α. Θ εκτεταμζνθ φτϊχεια І ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ І που με οδιγθςε Іνα μαγειρεφω ςτο
δρόμο І και να τρϊμε όλοι μαηί.
Β. Θ εκτεταμζνθ φτϊχεια І ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ І που με οδιγθςε να μαγειρεφω ςτο
δρόμο І και να τρϊμε όλοι μαηί.
Γ. Θ εκτεταμζνθ φτϊχεια ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ І που με οδιγθςε І να μαγειρεφω ςτο
δρόμοІ και να τρϊμε όλοι μαηί.
Δ. Θ εκτεταμζνθ φτϊχεια ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ І που με οδιγθςε να μαγειρεφω ςτο
δρόμο І και να τρϊμε όλοι μαηί.
14. «[...]οι δράςεισ ςτθρίηονται μόνο ςτισ προςφορζσ[...] κακϊσ θ κουηίνα δεν είναι ΜΚΟ και
δεν χρθματοδοτείται από κανζναν επίςθμο φορζα[...]». Με βάςθ το απόςπαςμα επιλζξτε
τθν ορκι απάντθςθ ωσ προσ: α) το είδοσ των προτάςεων (κφρια ι δευτερεφουςα) και β) τον
τρόπο ςφνδεςισ τουσ.
Α. Οι προτάςεισ είναι δευτερεφουςεσ και θ ςφνδεςι τουσ παρατακτικι.
Β. Οι προτάςεισ είναι δευτερεφουςεσ και θ ςφνδεςι τουσ υποτακτικι.
Γ. Οι προτάςεισ είναι κφριεσ και θ ςφνδεςι τουσ παρατακτικι.
Δ. Οι προτάςεισ είναι κφριεσ και θ ςφνδεςι τουσ υποτακτικι.
15. «Τθν περίοδο τθσ επαγγελματικισ μου αδράνειασ, ιρκα αντιμζτωποσ με ζνα περιςτατικό».
Ποιο είναι το πιο ακριβζσ ςυνϊνυμο τθσ λζξθσ «αδράνεια» ςε ςχζςθ με το κείμενο;
Α. αεργία
Β. απραξία
Γ. θςυχία
Δ. ςταςιμότθτα
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16. «Η εκτεταμζνθ φτϊχεια ιταν ο εναρκτιριοσ μοχλόσ [...]» Ποιο είναι το πιο ακριβζσ αντϊνυμο
τθσ λζξθσ «εκτεταμζνθ» ςε ςχζςθ με το κείμενο;
Α. περιλθπτικι
Β. περιοριςμζνθ
Γ. ςυμπαγισ
Δ. ςφντομθ
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