
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

1) Στο παρακάτω κείμενο:        (μον. 8) 

• Να δώσετε έναν τίτλο. 

• Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της 2ης και 3ης παραγράφου. 

• Ποιο θετικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής ξεχωρίζει στο 

κείμενο; Υπογραμμίστε το σημείο που εντοπίσατε την απάντηση. 

• Από τις λέξεις με έντονα γράμματα, να φτιάξετε καινούριες με 

πρόθημα ή επίθημα, και τα δύο, ή σύνθετη. Να δηλώσετε πως 

δημιουργήσατε λέξη τελικά. 

 

   Οι άνθρωποι που ακολουθούν συστηματικά τη Μεσογειακή διατροφή, έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να ζήσουν παραπάνω χρόνια, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική 

επιστημονική έρευνα. Η μελέτη διαπίστωσε για πρώτη φορά ότι η συγκεκριμένη 

διατροφή σχετίζεται με αυξημένο μήκος των τελομερών (ή τελομεριδίων) των 

χρωμοσωμάτων, ενός βασικού βιοδείκτη για το προσδόκιμο ζωής. 

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του 

Νοσοκομείου Brigham and Women’s της Μασαχουσέτης, ανέλυσαν δείγματα αίματος 

από περίπου 4.700 υγιείς γυναίκες και παράλληλα, εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειές 

τους. 

   Η ανάλυση έδειξε ότι όσες γυναίκες έκαναν Μεσογειακή διατροφή, είχαν μακρύτερα 

τελομερή από τις υπόλοιπες. Τα τελομερή είναι επαναλαμβανόμενα τμήματα του DNA, 

που βρίσκονται στις άκρες των χρωμοσωμάτων (όπως οι πλαστικές άκρες στα 

κορδόνια των παπουτσιών) και σταδιακά -καθώς τα κύτταρα διαιρούνται όλο και 

περισσότερο- μικραίνουν με το πέρασμα της ηλικίας. Όσο ταχύτερα μικραίνουν τα 

τελομερή, τόσο πιο γρήγορη είναι η γήρανση ενός οργανισμού, ενώ το αντίθετο 

συμβαίνει όταν τα τελομερή φθείρονται αργά. Το στρες, η χρόνια φλεγμονή, η 

παχυσαρκία και το κάπνισμα είναι παράγοντες που επιταχύνουν τη συρρίκνωση των 

τελομερών. Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε πολλές άλλες που έχουν γίνει μέχρι 

σήμερα και οι οποίες αναδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη της Μεσογειακής διατροφής 

για την υγεία, όπως την μείωση του κινδύνου για καρδιά και καρκίνο και γενικότερα 



 

 

για πρόωρο θάνατο. 

   Όπως αναφέρθηκε, «τα ευρήματά μας έδειξαν πως η υγιεινή διατροφή γενικά 

αυξάνει το μήκος των τελομερών. Όμως η πιο έντονη συσχέτιση παρατηρήθηκε στις 

γυναίκες εκείνες που ακολουθούν την Μεσογειακή διατροφή». Μάλιστα, ακόμη και 

μικρές αλλαγές στη διατροφή, στην κατεύθυνση της Μεσογειακής δίαιτας, φαίνεται να 

έχουν θετική επίδραση στο μήκος των τελομερών. 

   Η Μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει πολλά φρούτα, λαχανικά, όσπρια, 

ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και πλήρη δημητριακά, μέτρια ποσότητα ψαρών και 

γαλακτοκομικών, λίγα κορεσμένα λίπη και τακτική αλλά με μέτρο κατανάλωση 

αλκοόλ, ιδίως κόκκινου κρασιού μαζί με το φαγητό. 

 

 

 

2) Να κάνετε τη χρονική αντικατάσταση.     (μον. 4) 
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3) Στις παρακάτω προτάσεις, να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους 

όρους.        (μον. 4) 

 

• Φάνηκε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. 

• Σου έφερα τα μάλλινα κουβάρια που ζήτησες. 

• Η Παναγιώτα, η φίλη σου, είναι πολύ γλυκιά. 

• Με κοίταξε με άγριο βλέμμα και έφυγε. 

• Διορίστηκε καθηγητής σ’ένα σχολείο και είναι πανευτυχής. 

• Είδα προχτές τον περιπτερά, τον κο Γιώργο. 

 

 

 



 

 

4) Να γράψετε μια επιστολή στον διευθυντή του σχολείου σας, στην οποία θα εξηγείτε 

για ποιο λόγο τα προϊόντα του κυλικείου σας δεν είναι ποιοτικά. Ύστερα, να 

προτείνετε αλλαγές τόσο για τα προϊόντα του κυλικείου, αλλά και ό,τι άλλο 

νομίζετε ότι θα χρειαζόταν στο σχολείο για να τρέφονται σωστά οι μαθητές κατά 

τη διάρκεια των σχολικών ωρών (200 λ.).    (μον. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


