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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΗΜΕΡΗΙΩΝ – ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

ΠΕΜΠΣΗ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Ενδεικτικζσ απαντήςεισ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

1η  δραςτηριότητα  

Α1. α) Στο απόςπαςμα του παραπάνω κειμζνου παρουςιάηονται τα προβλιματα που 

προκαλοφν ςτον πλανιτθ οι διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ. Ειδικότερα, αναφζρεται ότι θ 

κατανάλωςθ τροφισ είναι δυςανάλογθ τθσ παραγωγισ των φυςικϊν προϊόντων  και ςτο 

άμεςο μζλλον το πρόβλθμα κα διογκωκεί ςε ανθςυχθτικό βακμό. Επιπλζον, από τθ μια 

πλευρά  ζνα υψθλό ποςοςτό τροφίμων καταλιγει ςτα ςκουπίδια ,κακϊσ παρατθρείται 

υπερβολικι ςπατάλθ  και από τθν άλλθ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ανκρϊπων υποςιτίηεται  

β) Στθν τελευταία παράγραφο «Δεν κλθρονομοφμε … και τον πλανιτθ!» ο ςυντάκτθσ του 

κειμζνου καταφεφγει ςτθν επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα για να μασ πείςει. 

 Ο παραπάνω τρόποσ πεικοφσ επιβεβαιϊνεται   

α) με τη χρήςη α πληθυντικοφ προςώπου («Δεν κλθρονομοφμε») 

β) με τη χρήςη του θαυμαςτικοφ («να κάνουν μεγάλθ διαφορά!»)  

και γ) με τη χρήςη μεταφορικών εκφράςεων («μποροφμε να «μαγειρζψουμε» ζναν 

καλφτερο κόςμο») 

2η  δραςτηριότητα 

 Α2. α) Θεματική περίοδοσ: «Η τροφι μασ προζρχεται από τθ φφςθ και εξαρτάται από ζνα 

υγιζσ περιβάλλον.» 

Λεπτομζρειεσ: «Για κάκε μπουκιά που φτάνει ςτο πιάτο μασ, χρειάηεται γθ για να 

καλλιεργθκεί, νερό, ενζργεια» 
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Κατακλείδα: «Τελικά, αν το ςκεφτεί κανείσ, θ τροφι μάσ ςυνδζει με τθ Γθ και μασ δείχνει 

ότι τθν χρειαηόμαςτε ακμαία για να είμαςτε υγιείσ.» 

β) Θζτουμε : βάηουμε, τοποκετοφμε 

ενημερώνοντασ : πλθροφορϊντασ 

επιχειρεί : προςπακεί  

 

3η  δραςτηριότητα  

Α3.Επικοινωνιακό πλαίςιο: Ομιλία 

Αξιότιμα μζλη ,  

-Οφζλη τησ υγιεινήσ διατροφήσ για τον πλανήτη 

α. θ υιοκζτθςθ τθσ μεςογειακισ διατροφισ κα περιορίςει τθν κλιματικι  κρίςθ. => μείωςθ 

κατανάλωςθσ κρζατοσ , λιπαρϊν , ςακχάρων . 

β.  μείωςθ των μερίδων φαγθτοφ και αξιοποίθςθ του με πολλοφσ και διαφορετικοφσ 

τρόπουσ => περιορίηεται θ ςπατάλθ και θ απόρριψθ ςκουπιδιϊν. 

γ. περιοριςμόσ υπεραλίευςθσ  

δ. βελτίωςθ του οικοςυςτιματοσ και ςτακεροποίθςθ του κλίματοσ για τισ επόμενεσ γενιζσ 

-Οφζλη υγιεινήσ διατροφήσ για το άτομο 

α. ςωματικι υγεία=> μείωςθ κινδφνου αςκενειϊν και διατροφικϊν διαταραχϊν, όπωσ 

παχυςαρκία και νευρικι ανορεξία =>περιςςότερθ ενζργεια ςτθν κακθμερινότθτα, βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ του φπνου 

β. πνευματικι υγεία=> καλφτερθ ςυγκζντρωςθ και πνευματικι διαφγεια 

γ. ψυχικι υγεία=> ευφορία , καλφτερθ  διάκεςθ, ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και 

αυτοεκτίμθςθσ  λόγω τθσ βελτιωμζνθσ εικόνασ τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ 

Σασ ευχαριςτϊ για το χρόνο ςασ 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραςτηριότητα 

Β1. Το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα αναφζρεται ςτον Γιωργάκθ και ςτθν λαχτάρα του για τθ 

ηωι και τθν ηαχαροπλαςτικι.  Αν και επικρατοφν  ςυνκικεσ πολζμου και  ο πρωταγωνιςτισ 

ζχει αναπθρία ςτο πόδι ,παρουςιάηεται αιςιόδοξοσ, αγωνιςτισ και επίμονοσ ,κακϊσ 

εργαηόταν με ιδιαίτερο μεράκι. «Μα τι κάνει ο Γιωργάκθσ; Τι μποροφςε να κάνει; Δεν 

ςταματοφςε θ ηωι, επειδι ιταν πόλεμοσ.». Επίςθσ, ιταν ιδιαίτερα ευφυισ και 

δθμιουργικόσ «Ποφ ζβριςκε τόςεσ ιδζεσ κι ζφτιαχνε κάκε μινα κι από μία;». Διακατζχεται 
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από χαροφμενθ διάκεςθ ςυνεχϊσ και θ αγάπθ του για τθν δουλειά του αναγνωρίηεται από 

τουσ πελάτεσ του «Μια πάςτα κάνει τθ ηωι πιο γλυκιά, χαμογελοφςε ο Γιωργάκθσ.» και «Οι 

ξζνοι ζμεναν προςϊρασ  άφωνοι. ζκλειναν τα μάτια για να απολαφςουν τθν πρϊτθ 

κουταλιά.» Τζλοσ,  

 

2η  δραςτηριότητα  

Β2. α) Αν και θ αφιγθςθ γίνεται από παντογνϊςτθ αφθγθτι ο αναγνϊςτθσ ςχθματίηει τθν 

εντφπωςθ ότι ο αφθγθτισ είναι πανταχοφ παρϊν, γνωρίηει τα πάντα . Τα ςθμεία που 

καταδεικνφουν τον τφπο του αφθγθτι είναι: 

1.«Πάντωσ θ κρζμα του τον ζκανε διάςθμο, αυτι και τα ηαχαρωμζνα φιογκάκια του.» 

2.«Οι ξζνοι ζμεναν προςϊρασ άφωνοι. ζκλειναν τα μάτια για να απολαφςουν τθν πρϊτθ 

κουταλιά.» 

 3«.Εκείνοσ τα ζχαςε, πρϊτθ φορά κάποιοσ ζκανε υπόκλιςθ μπροςτά του, πίςτευε πωσ μόνο 

ςτισ γυναίκεσ γίνονται αυτά 

β) «Μια πάςτα κάνει τθ ηωι πιο γλυκιά, …» =>Με τη χρήςη τησ μεταφοράσ επιςθμαίνεται 

με παραςτατικότθτα θ αγάπθ του Γιωργάκθ για τθν ηαχαροπλαςτικι . Πιςτεφει ότι το γλυκό 

κάνει τθ ηωι πιο ευτυχιςμζνθ 

«… μα ο Γιωργάκθσ το (τεφτζρι) είχε για ευαγγζλιο»=> Με τη χρήςη τησ παρομοίωςησ 

ενιςχφεται θ ςθμαςία που είχαν  για τον Γιωργάκθ οι ςθμειϊςεισ που κρατοφςε για τισ νζεσ 

ιδζεσ των γλυκϊν του. 

3η δραςτηριότητα  

Β3.Η τροφι μπορεί να αποτελζςει μζςο δθμιουργικισ ζκφραςθσ, προςφοράσ και 

ανάπτυξθσ ςχζςεων. 

- θ μαγειρικι αποτελεί  δθμιουργικι δραςτθριότθτα => ενίςχυςθ διάκεςθσ , ορκι 

αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου  

- θ ςυγκζντρωςθ τθσ οικογζνειασ και των φίλων « για φαγθτό» ενιςχφει τισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ . 

- Το φαγθτό αποτελεί μια πράξθ αγάπθσ. Ετοιμάηεται με κόπο και πολλι φροντίδα 

για να ευχαριςτιςουμε ανκρϊπουσ που αγαπάμε. 

- Η γεφςθ, το άρωμα, ακόμθ και θ υφι των τροφϊν δθμιουργοφν ςυνειρμικζσ 

ςκζψεισ και όμορφεσ αναμνιςεισ  

Θεμιτι είναι θ αναφορά ςτο κείμενο με κειμενικοφσ δείκτεσ και παραπομπζσ. 

Η διδακτική ομάδα 

 


