
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΔΠΑΛ 
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ Γ΄ ΣΑΞΗ 

ΗΜΕΡΗΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΩΝ ΛΤΚΕΘΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΞΕΣΑΗ:              02/06/2022 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:          Νέα Ελληνικά 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑΣΩΝ 

                                                Α’ ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

                                                                ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

1
η
δπαζηηπιόηηηα 

Α1. α) Οη αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξώπσλ ζήκεξα, ζύκθσλα κε ην θείκελν, 

έρνπλ επηπηώζεηο όρη κόλν ζηελ πγεία καο, αιιά θαη ζηνλ πιαλήηε. Η κεηαβνιή ζηα δηαηξνθηθά 

κνληέια θαη ε ππεξβνιηθή  θαηαλάισζε ηξνθήο έρεη ζνβαξόηαην νηθνινγηθό θόζηνο. Πξώηα από 

όια, νη θπζηθνί πόξνη εμαληινύληαη. Η γε, ην λεξό θαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζίηηζε ηνπ 

παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ δελ   επαξθεί. Η γε δε ζα κπνξεί λα καο ζξέςεη! Επηπιένλ, ε ππεξβνιηθή 

ζπαηάιε ζηελ θαηαλάισζε ηξνθώλ, δεκηνπξγεί ηεξάζηην όγθν απνξξηκκάησλ, κε πεξαηηέξσ 

θόζηνο γηα ην πεξηβάιινλ. Αλεμέιεγθηεο πνζόηεηεο ζθνππηδηώλ νμύλνπλ ην νηθνινγηθό πξόβιεκα. 

β) Μέζα πειθούρ για ηην επίκληζη ζηο ζςναίζθημα:  

Μεηαθοπικέρ εκθπάζειρ: « ηνλ δαλεηδόκαζηε από ηα παηδηά καο», «ηε καγηθή ζπληαγή ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο». 

Τπεπβολέρ: «λα εμαζθαιίζνπκε πγεία ζε εκάο θαη ηνλ πιαλήηε», «γηα λα ην αμηνπνηήζεηο κέρξη 

ηελ ηειεπηαία κπνπθηά!» 

Ανηιθέζειρ: «Μηθξέο αιιαγέο κπνξνύλ λα θάλνπλ κεγάιε δηαθνξά!» 

Ρημαηικά ππόζωπα: «Δελ θιεξνλνκνύκε  α’ πιεζπληηθό πξόζσπν», «ζπκήζνπ  β’ εληθό 

πξόζσπν». 

Δγκλίζειρ: «ηήξημε  πξνζηαθηηθή», «Καηαλάισζε  πξνζηαθηηθή», «λα πεηάμεηο  

ππνηαθηηθή» 

ημεία ζηίξηρ: λα «καγεηξέςνπκε» έλαλ θαιύηεξν θόζκν, έλαλ θαιύηεξν θόζκν γηα όινπο! 

 

2
η
δπαζηηπιόηηηα 

Α2. α) Θεμαηική πεπίοδορ: «Η ηξνθή καο… πεξηβάιινλ» 

Λεπηομέπειερ / σόλια: «Γηα θάζε κπνπθηά…. ελέξγεηα» 

Καηακλείδα: «Σειηθά, αλ ην ζθεθηεί… γηα λα είκαζηε πγηείο» 

 

β) ςνώνςμα: 

Θέηοςμε: ηνπνζεηνύκε, βάδνπκε 

ενημεπώνονηαρ: πιεξνθνξώληαο, γλσζηνπνηώληαο 

επισειπεί: πξνζπαζεί, επηδηώθεη 
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3
η
δπαζηηπιόηηηα 

 

Α3. Δπικοινωνιακό πλαίζιο: νκηιία ζε καζεηηθό ζπλέδξην (πξνζθώλεζε, απνθώλεζε, αθόξκεζε 

από επηθαηξόηεηα, ηδηόηεηα νκηιεηή, ζπλδπαζκόο ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο) 

 

Πποζθώνηζη: Αγαπεηνί ζύλεδξνη, 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ: αθόξκεζε (καζεηηθό ζπλέδξην γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Δηαηξνθήο), ηδηόηεηα 

νκηιεηή (εθπξόζσπνο ζρνιείνπ), παξνπζίαζε θαθώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ → αλάδεημε 

αλαγθαηόηεηαο αιιαγήο δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ πξνο όθεινο ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ αλζξώπνπ. 

 

ΚΤΡΙΩ ΘΔΜΑ:  

Αλάγθε αιιαγήο δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ  

α. για ηην «ςγεία» ηος πλανήηη:  

 Πξνζηαζία ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ θαη θπζηθώλ πόξσλ (θαιιηεξγήζηκε γε, λεξό, πεγέο 

ελέξγεηαο) 

 Θζνξξνπία νηθνζπζηεκάησλ 

 Πξνζηαζία ρισξίδαο θαη παλίδαο 

 Μείσζε όγθνπ απνξξηκκάησλ  

 Μείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πεξηνξηζκόο ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ 

θαηλνκέλσλ 

 

 

 

β. για ηην ςγεία ηων ανθπώπων: 

πλεηδεηνπνίεζε άκεζεο ζύλδεζεο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο 

πγεία… 

 Σόλσζε ηνπ νξγαληζκνύαληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ, αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ, 

κνξθώλ θαξθίλνπ, ζαθραξώδνπο δηαβήηε 

 Αληηκεηώπηζε δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ (παρπζαξθία, λεπξηθή αλνξεμία) πεξηνξηζκόο 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

 Ψπρηθή ηζνξξνπία, εθηόλσζε άγρνπο, επεμία ελίζρπζε απηνπεπνίζεζεο θαη 

απηνεθηίκεζεο 

 Πλεπκαηηθή δηαύγεηα, νμύλνηα, αύμεζε ζπγθέληξσζεο 

 Αλάθηεζε ηεο ζρέζεο αλζξώπνπ θύζεο → επαληεξάξρεζε αμηώλ ζηε δσή (ηήξεζε κέηξνπ) 

 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ: αλαθεθαιαησηηθόο – ζπκπεξαζκαηηθόο 

Ζήηεκα παηδείαο ε αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ 
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                                                                                                     Αποθώνηζη:  

                                                                                    αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

 

 

                                                             Β’ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

1
η 

δπαζηηπιόηηηα 

Β1. O Γησξγάθεο, ν θεληξηθόο ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο, είλαη έλα παηδί πνπ παξά ηηο αληημνόηεηεο, 

βξίζθεη λόεκα ζηε δσή κέζα από ηε δαραξνπιαζηηθή. Η απνθαζηζηηθόηεηα θαη ε εξγαηηθόηεηά ηνπ 

(«πάιεπε κε ηα πιηθά ζην εξγαζηήξην») θαηαδεηθλύεηαη από ηνλ επίκνλν θαη πξνζεισκέλν ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν εξγαδόηαλ. Με εθόδην ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ πξσηνηππία («Πνύ έβξηζθε ηόζεο 

ηδέεο...Πξόζζεηε ηα νλόκαηά ηνπο ζηνλ θαηάινγν») θαη ην κεξάθη θαηάθεξε λα μερσξίζεη(«Οη μέλνη 

έκεηλαλ άθσλνη∙, Ο Νηειαξηζύ ... ππέβαιε επηζήκσο ηα ζέβε ηνπ ζηνλ δαραξνπιάζηε»). Επνκέλσο, 

νύηε ε αλαπεξία νύηε θαη ν πόιεκνο ηνλ εκπόδηζαλ  λα νδεγεζεί ζηελ απηνπξαγκάησζε.  

2
η 

δπαζηηπιόηηηα 

Β2. α) ην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ν αλαγλώζηεο ζρεκαηίδεη ηελ εληύπσζε όηη ν αθεγεηήο είλαη 

παληαρνύ παξώλ, γλσξίδεη ηα πάληα θαη ηα αθεγείηαη (παληνγλώζηεο αθεγεηήο). Σξία ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηνλ ηύπν ηνπ αθεγεηή είλαη: 

 « Σα έπιαζε ζε ρξώκαηα, ξνδ, βηνιεηί, γαιάδην, πξάζηλν θαη ζηόιηδε ηηο πάζηεο. Κάζε πξσί 

άιιαδε ηε βηηξίλα».  

 « Πνύ έβξηζθε ηόζεο ηδέεο θη έθηηαρλε θάζε κήλα θη από κία; Πξόζζεηε ηα νλόκαηά ηνπο 

ζηνλ θαηάινγν...».  

 «Εθείλνο ηα έραζε, πξώηε θνξά θάπνηνο έθαλε ππόθιηζε κπξνζηά ηνπ, πίζηεπε πσο κόλν 

ζηηο γπλαίθεο γίλνληαη απηά. 

 

β) Ο αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηα εμήο  εθθξαζηηθά κέζα: 

 «Μηα πάζηα θάλεη ηε δσή πην γιπθηά, ...»: Με ηε ζπγθεθξηκέλε μεηαθοπά ν αθεγεηήο 

επηδηώθεη λα πξνβάιιεη ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ απόιαπζε πνπ αηζζαλόηαλ ν Γησξγάθεο, 

όηαλ δνύιεπε, αιιά θαη  όηη ηνπ έδηλε λόεκα κέζα ζηελ ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

βίσλε.  

 

    « ...κα ν Γησξγάθεο ην (ηεθηέξη) είρε γηα επαγγέιην».: Με ηε ζπγθεθξηκέλε παπομοίωζη ν 

αθεγεηήο επηδηώθεη λα παξνκνηάζεη ην ηεθηέξη κε ην επαγγέιην γηα λα αηζζεηνπνηήζεη ηε 

ζρνιαζηηθόηεηα,  ηελ πξνζήισζε, ηελ επιάβεηα αιιά θαη ην κεξάθη κε ην νπνίν εξγαδόηαλ ν 

ήξσαο, θαλεξώλνληαο  πόζε ζεκαληηθή ήηαλ ε εξγαζία ηνπ γηα εθείλνλ.  
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3
η 

δπαζηηπιόηηηα 

Β3. ην απόζπαζκα ε ηξνθή απνηειεί γηα ηνλ ήξσα έλαλ ηξόπν έθθξαζεο θη επηθνηλσλίαο, έλα 

κέζν δηαθπγήο από ηηο δπζρέξεηεο, πνπ λνεκαηνδνηεί ηε δσή ηνπ. Με βξίζθεη ζύκθσλν / ε απηή ε 

ζηάζε δσήο, θαζώο θξίλσ ζεκαληηθό γηα θάζε άλζξσπν λα αμηνπνηεί ηηο δεμηόηεηεο θαη ηα ηαιέληα 

ηνπ, αληιώληαο από απηά δύλακε θαη απηνπεπνίζεζε, εθθξάδνληαο, παξάιιεια, ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε ηξνθή απνηειεί έλαλ θνξέα 

πνιηηηζκνύ, αιιά θη έλαλ ηξόπν λα έξρνληαη νη άλζξσπνη πην θνληά, λα επηθνηλσλνύλ, λα 

ραιαξώλνπλ θαη λα απνιακβάλνπλ ν έλαο ηε ζπληξνθηά ηνπ άιινπ. Γηα εκέλα, απηέο νη εκπεηξίεο 

κε αγαπεκέλα πξόζσπα είλαη αλεθηίκεηεο. Σόηε κόλν ε ηξνθή γίλεηαη πξαγκαηηθή απόιαπζε θαη 

ηόηε κπνξώ λα μεθεύγσ από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηε ζπλήζεηα ηνπ πξόρεηξνπ θαγεηνύ. ε 

ηέηνηεο ζηηγκέο, ην θαγεηό γίλεηαη έλδεημε ελδηαθέξνληνο, θξνληίδαο, πξνζθνξάο θαη αγάπεο. 

Άιισζηε, ην θαγεηό είλαη ζπλδπαζκέλν κε θάζε έθθαλζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο καο 

δσήο, κε ηε ιύπε θαη ηε ραξά, κε ηνλ πόλν ηεο απώιεηαο ή ηε γηνξηή.  

 


