
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  

ΘΜΕΡΘΙΩΝ – ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

ΠΕΜΠΣΘ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022  

ΕΞΕΣΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ  

Ενδεικτικζσ Απαντιςεισ 
 
1θ δραςτθριότθτα 
Α1. α) Αφοφ διαβάςετε με προςοχι τθ δεφτερθ και τρίτθ παράγραφο του κειμζνου 
«Το γεγονόσ … με άλλο μάτι», να παρουςιάςετε με δικά ςασ λόγια δφο (2) 
προβλιματα που κζτει το κείμενο ςχετικά με το τι προκαλοφν ςτον πλανιτθ οι 
διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ. (μον. 9) 
Θ περίλθψθ του αποςπάςματοσ πρζπει να ςτθριχκεί ςε δφο από τα παρακάτω 
ςθμεία: 

 απομάκρυνςθ από τθ μεςογειακι διατροφι – μετατόπιςθ προσ ςυνικειεσ 
πιο επιβαρείσ για το περιβάλλον 

 υπερκατανάλωςθ τροφισ 

 υπερπλθκυςμόσ 

 αντίφαςθ: αφξθςθ παραγωγισ με ταυτόχρονο πρόβλθμα υποςιτιςμοφ 
πλθκυςμϊν  

 
 
Α2. β) Στθν τελευταία παράγραφο «Δεν κλθρονομοφμε … και τον πλανιτθ!» ο 
ςυντάκτθσ του κειμζνου καταφεφγει ςτθν επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα για να μασ 
πείςει. Να αναγνωρίςετε τρία (3) διαφορετικά μζςα πεικοφσ (μεταφορικζσ 
εκφράςεισ, υπερβολζσ, αντικζςεισ, ρθματικά πρόςωπα, εγκλίςεισ, ςθμεία ςτίξθσ) 
δίνοντασ από ζνα παράδειγμα για το κακζνα. (μον. 6) 
μεταφορικζσ εκφράςεισ: μαγική ςυνταγή  
υπερβολζσ: ζναν καλφτερο κόςμο για όλουσ 
αντικζςεισ: «Μικρζσ αλλαγζσ μποροφν να κάνουν μεγάλη διαφορά» 
ρθματικά πρόςωπα: Β’ ενικό πρόςωπο «για την υγεία ςου... αντί να πετάξεισ» 
εγκλίςεισ: Προςτακτικι «Κατανάλωςε...ανακάλυψε» 
ςθμεία ςτίξθσ: Ειςαγωγικά «μαγειρζψουμε» Θαυμαςτικό «υγεία ςε εμάσ και τον 
πλανήτη!» 
 

2θ δραςτθριότθτα 
Α2. α) Στθν πρϊτθ παράγραφο του κειμζνου «Η τροφι μασ … είμαςτε υγιείσ» να 
εντοπίςετε τθ κεματικι περίοδο, τισ λεπτομζρειεσ/ςχόλια και τθν κατακλείδα. (μον. 
6)  



 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ παράγραφοσ αναπτφςςεται με τριμερι δομι. υγκεκριμζνα, 
υπάρχει κεματικι περίοδοσ («Η τροφή μασ προζρχεται από τη φφςη και 
εξαρτάται από ζνα υγιζσ περιβάλλον.») όπου εκτίκεται θ αρχικι κζςθ. Ζπειτα, 
χρθςιμοποιοφνται ςχόλια ι λεπτομζρειεσ («Για κάθε μπουκιά... ενζργεια») που 
επιβεβαιϊνουν τθν αρχικι τοποκζτθςθ. Σζλοσ, ςυναντάται κατακλείδα («Τελικά... 
υγιείσ») ωσ ανακεφαλαιωτικό ςυμπζραςμα. 
 
Α2. β) Στο απόςπαςμα «Θζτουμε τισ βάςεισ… κολατςιό ςτο ςχολείο» να γράψετε 
ζνα ςυνϊνυμο για κακεμία από τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ ςτισ παρακάτω 
προτάςεισ /φράςεισ: «Θζτουμε τισ βάςεισ», «ενθμερϊνοντασ μακθτζσ», «επιχειρεί 
να αλλάξει». (μον. 9) 
Θζτουμε τισ βάςεισ: Θεμελιϊνουμε/Σοποκετοφμε/Εδραιϊνουμε 
ενθμερϊνοντασ μακθτζσ: πλθροφορϊντασ 
επιχειρεί να αλλάξει: προςπακεί 
 
 

3θ δραςτθριότθτα 
Α3. Συμμετζχεισ, ωσ εκπρόςωποσ του ςχολείου ςου, ςε ζνα μακθτικό ςυνζδριο για 
τθν Παγκόςμια Ημζρα Διατροφισ (16 Οκτωβρίου). Αξιοποιϊντασ υλικό από το 
κείμενο και τισ προςωπικζσ ςου εμπειρίεσ, καλείςαι να γράψεισ μία ομιλία (200-250 
λζξεισ) για να πείςεισ τουσ ςυνζδρουσ να αλλάξουν τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ 
για τθν «υγεία» του πλανιτθ αλλά και τθ δικι τουσ.  

Μονάδεσ 20 
 

Επικοινωνιακό πλαίςιο Ομιλία 

Υφοσ Οικείο, ςοβαρό, επίκλθςθ ςτθ λογικι και το ςυναίςκθμα 

Δεδομζνο Οι διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ πια αποτελοφν κίνδυνο για 
εμάσ και τον πλανιτθ 

Ηθτοφμενο Γιατί να αλλάξουμε τθν κατάςταςθ αυτι; 

Προςφϊνθςθ Αγαπθτοί ςφνεδροι/ςυμμακθτζσ 

Πρόλογοσ  Ευχαριςτϊ για τθν τιμι 

 Υπόςχεςθ ςυντομίασ 

 Επικαλοφμαι τθν προςοχι 

 Παρουςίαςθ δεδομζνων 

 Εςτίαςθ ςτο ηθτοφμενο 

Κίνδυνοι για τον 
πλανιτθ 

 Υποβάκμιςθ του εδάφοσ από τθν υπερβολικι 
καλλιζργεια 

 Απειλι για το καλάςςιο οικοςφςτθμα από τθν 
υπεραλιεία 

 Κλιματικι αλλαγι από τθν αφξθςθ του ενεργειακοφ 
αποτυπϊματοσ 

Κίνδυνοι για εμάσ  Επιβαρφνεται θ ςωματικι μασ υγεία (π.χ. 



 

 

παχυςαρκία, προβλιματα κυκλοφορικά και πεπτικά) 

 Εντείνονται τα ψυχολογικά προβλιματα (π.χ. 
αίςκθμα κατωτερότθτασ) 

 Απειλείται θ παιδικότθτα (π.χ. παιδικόσ διαβιτθσ) 

Επίλογοσ  Ανακεφαλαίωςθ 

 Αιςιόδοξο μινυμα 

 Ενεργοποίθςθ όλων 

Αποφϊνθςθ Ευχαριςτϊ πολφ για τον χρόνο και τθν προςοχι ςασ 

 
 
 

1θ δραςτθριότθτα 
Β1. Να παρουςιάςετε ςε μία παράγραφο 50-60 λζξεων τον χαρακτιρα του 
Γιωργάκθ, όπωσ φαίνεται ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, τεκμθριϊνοντασ τθν 
απάντθςι ςασ με ςτοιχεία μζςα από το κείμενο.  

Μονάδεσ 15 
Θ απάντθςθ πρζπει να βαςιςτεί ςτα εξισ ςθμεία: 

 Ευχάριςτοσ με δίψα για ηωι και δθμιουργικότθτα: «Μια πάςτα κάνει τθ 
ηωι πιο γλυκιά, χαμογελοφςε ο Γιωργάκθσ.» 

 Σαπεινόσ: «υπζβαλε επιςιμωσ τα ςζβθ του ςτον ηαχαροπλάςτθ. Εκείνοσ τα 
ζχαςε» 

 Πάκοσ και αγάπθ για τθ δουλειά και τθν προςφορά του: τεφτζρι που «το 
είχε για ευαγγζλιο» 

 

2θ δραςτθριότθτα 
Β2. α) Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα ο αναγνϊςτθσ ςχθματίηει τθν εντφπωςθ ότι ο 
αφθγθτισ είναι πανταχοφ παρϊν, γνωρίηει τα πάντα (ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, 
δράςθ των προςϊπων) και τα αφθγείται (παντογνϊςτθσ αφθγθτισ). Να αναφζρετε 
τρία (3) ςθμεία του κειμζνου (φράςεισ – προτάςεισ), όπου φαίνεται αυτό. (μον. 9)  

 τον Ξενοφϊντα ζμοιαηε ακατανόθτο που οι ςτρατιϊτεσ ξόδευαν λεφτά ςε 
γλυκά 

 πίςτευε πωσ μόνο ςτισ γυναίκεσ γίνονται αυτά 

 Με τον καιρό είχε γίνει κουρελόχαρτο, μα ο Γιωργάκθσ το είχε για 
ευαγγζλιο 

 
 
Β2. β) «Μια πάςτα κάνει τθ ηωι πιο γλυκιά, …» «… μα ο Γιωργάκθσ το (τεφτζρι) είχε 
για ευαγγζλιο» Να αναγνωρίςετε ποιο από τα ακόλουκα εκφραςτικά μζςα, 
μεταφορά, παρομοίωςθ, αςφνδετο ςχιμα, χρθςιμοποιεί ο αφθγθτισ ςε κακεμία 
από τισ παραπάνω προτάςεισ (μον. 2) και ποιο είναι το νόθμά τουσ ςε κάκε 
περίπτωςθ (μον. 4); 



 

 

 «Μια πάςτα κάνει τθ ηωι πιο γλυκιά, …»: μεταφορά.  
Με τθ χριςθ τθσ αναδεικνφεται ο χαρακτιρασ του βαςικοφ πρωταγωνιςτι 
και θ ςτάςθ ηωισ του 

 «… μα ο Γιωργάκθσ το (τεφτζρι) είχε για ευαγγζλιο»: παρομοίωςθ. 
Παρομοιάηεται το ξεφτιςμζνο τεφτζρι με το ευαγγζλιο και παρουςιάηεται 
θ προςιλωςθ του Γιωργάκθ ςτθ δουλειά του που τθν αντιμετωπίηει ωσ 
κάτι ιερό 

 

3θ δραςτθριότθτα 
Β3. Ο νεαρόσ ιρωασ του αποςπάςματοσ φαίνεται να αντιμετωπίηει τθν τροφι ωσ 
μζςο δθμιουργικισ ζκφραςθσ, προςφοράσ και ανάπτυξθσ ςχζςεων. Σασ βρίςκει 
ςφμφωνουσ μια τζτοια ςτάςθ ηωισ; Να αναπτφξετε τθν απάντθςι ςασ ςε ζνα 
κείμενο 100-150 λζξεων αξιοποιϊντασ προςωπικά βιϊματα και εμπειρίεσ.  

Μονάδεσ 20 
(Τπενκυμίηεται πωσ όλεσ οι τεκμθριωμζνεσ απόψεισ γίνονται αποδεκτζσ) 
το απόςπαςμα παρουςιάηεται με ενάργεια θ ςτάςθ ηωισ τοφ πρωταγωνιςτι που 
βαςίηεται ςτθν παραδοχι πωσ το φαγθτό αποτελεί παράγοντα εκφραςτικότθτασ, 
δθμιουργικότθτασ και ενδυνάμωςθσ των κοινωνικϊν και διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων. Αυτι θ ςτάςθ με βρίςκει απολφτωσ ςφμφωνο όχι μόνο με βάςθ τθ 
προςωπικι μου ηωι αλλά και ςφμφωνα με τθν ευρφτερθ κζςθ τθσ γαςτρονομίασ 
ςτθν κοινωνία. Ανζκακεν το φαγθτό αποτελοφςε ςτοιχείο τθσ πολιτιςμικισ 
ταυτότθτασ και οι ςυνταγζσ μεταβιβάηονταν από τθ μια γενιά ςτθν επόμενθ με 
ευλάβεια. Μάλιςτα, οι δεξιοτζχνεσ μάγειρεσ δεν απολαφουν μόνο επαγγελματικι 
αναγνϊριςθ αλλά και κοινωνικι καταξίωςθ. Και ςε προςωπικό επίπεδο, ζχω 
ςυνδζςει το καλό φαγθτό με τισ πιο ευχάριςτεσ αναμνιςεισ. Οικογενειακά 
τραπζηια πλαιςιϊνουν τισ ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ τθσ χρονιάσ, όπωσ είναι τα 
Χριςτοφγεννα ι το Πάςχα, αλλά και αποτελοφν τθν αφορμι για να βρεκοφμε με 
τουσ αγαπθμζνουσ μασ και να ςυςφίξουμε τισ ςχζςεισ μασ. Μάλιςτα, ςυχνά 
αποτελοφν και ζναυςμα «ανταγωνιςμοφ», κακϊσ κακζνασ προςπακεί να 
εντυπωςιάςει τουσ υπόλοιπουσ με τισ μαγειρικζσ του ικανότθτεσ. 
 

Σισ απαντιςεισ επιμελικθκε ο κακθγθτισ: 
καρλάτοσ Κωνςταντίνοσ 

 


