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Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑ.Λ. 

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Α1. α) Στις δύο παραγράφους καταγράφονται οι επιπτώσεις που επιφέρουν οι σύγχρονες διατροφικές μας συνήθειες 

στον πλανήτη. Η αδιαμφισβήτητη επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω της υπερκατανάλωσης και παράλληλα της 

στροφής σε ανθυγιεινές τροφές είναι η πρώτη συνέπεια που αποτυπώνεται. Το δεύτερο πρόβλημα συνδέεται με την 

άνιση κατανομή των τροφών και την σπατάλη τους από τους λαούς του «δυτικού πολιτισμού», γεγονός που προκαλεί 

σκέψεις για το αν η φύση στο άμεσο μέλλον θα μπορέσει να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του πλανήτη.  

 

β)  Ζητήθηκαν 3 διαφορετικά μέσα πειθούς: 

Μεταφορικές εκφράσεις, π.χ. «μαγική συνταγή της μεσογειακής διατροφής»  

Αντίθεση, π.χ. «Μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά» 

Χρήση β’ ενικού προσώπου, π.χ. «Κατανάλωσε υπεύθυνα» 

Προτρεπτικό/ διδακτικό ύφος μέσω της προστακτικής έγκλισης, «Στήριξε το έργο μας» 

Έντονη χρήση του θαυμαστικού, π.χ. «… υγεία σε εμάς και τον πλανήτη»  

 

2η δραστηριότητα 

Α2. α)  Θεματική πρόταση « Η τροφή μας … υγιές περιβάλλον» 

Λεπτομέρειες « Για κάθε μπουκιά … νερό, ενέργεια»  

Πρόταση κατακλείδα « Τελικά … για να είμαστε υγιείς»  

 

β) θέτουμε = βάζουμε, τοποθετούμε 

ενημερώνοντας = πληροφορώντας, κατατοπίζοντας 

επιχειρεί = επιδιώκει, προσπαθεί, αποπειράται  

 

 



 
3η δραστηριότητα 

Λόγω του επικοινωνιακού πλαισίου απαιτείται προσφώνηση και 

αποφώνηση, το ύφος πρέπει να είναι επίσημο και τυπικό, προτείνεται η χρήση γ’ προσώπου κυρίως κατά την 

παράθεση των επιχειρημάτων. 

Επιτρέπεται η χρήση ρητορικών ερωτήσεων, η χρήση με φειδώ α’ και β’ προσώπου καθώς και προσφωνήσεις στο κύριο 

σώμα της ομιλίας προκειμένου να δοθεί μια σχετική προφορικότητα. 

Λόγοι για να υπάρξει αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες της σύγχρονης κοινωνίας:  

 Αύξηση σωματικού βάρους και εμφάνιση προβλημάτων υγείας λόγω της αλόγιστης κατανάλωσης ανθυγιεινών 

τροφών 

 Οι κάτοικοι των δυτικών χωρών απολαμβάνουν πληθώρα τροφίμων κάνοντας σπατάλες ενώ συγχρόνως άλλοι 

λαοί υποσιτίζονται  

 Προώθηση υλιστικής στάσης ζωής, πλασματικές ανάγκες – καταναλωτική φρενίτιδα η οποία προκαλεί 

ψυχοφθόρα αισθήματα , αποπροσανατολισμός από το βαθύτερο νόημα της ζωής  

 Το μέτρο και η λιτότητα είναι έννοιες συνυφασμένες με την ελληνική παράδοση (μεσογειακή διατροφή). Η 

απομάκρυνση από αυτές τις έννοιες ενισχύει κι άλλο την ξενομανία (αμερικανικό πρότυπο διατροφής). 

 Εξάντληση φυσικών πόρων –αφαίμαξη της φύσης.  

 Για την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή των τροφίμων σπαταλούνται τεράστιες ποσότητες ενέργειας 

και καυσίμων. (μεγάλες ποσότητες πλαστικού στο περιβάλλον)  

 Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες η επιστήμη επεμβαίνει βίαια στη φυσική ισορροπία (μεταλλαγμένα τρόφιμα) 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η δραστηριότητα 

Β1. Ο Γιωργάκης στο συγκεκριμένο απόσπασμα  εμφανίζει ένα ιδιαίτερα δραστήριο χαρακτήρα παρά την σωματική του 
αναπηρία. Συγκεκριμένα, από την πρώτη παράγραφο είναι έκδηλη η δημιουργικότητα και η φαντασία του («Τα έπλαθε 

σε χρώματα ροζ, βιολετί … στόλιζε τις πάστες») , γεγονός που υποδηλώνει και την ρομαντική του πλευρά (Πρόσθετε 

τα ονόματά τους  …τριαντάφυλλο). Βέβαια, εμφανής είναι και η ταπεινοφροσύνη του και ο λαϊκός χαρακτήρας 
(«Εκείνος τα έχασε … μόνο στις γυναίκες γίνονται αυτά»). Στο τέλος, παρόλο που διαφαίνεται ο αντισυμβατικός του 
χαρακτήρας «έριχνε κόκκινο πιπέρι» είναι  και οργανωτικός «κρατούσε τεφτέρι». 
 
 

2η δραστηριότητα 

Β2. α) Τρία σημεία του κειμένου που αποδεικνύουν τον τύπο του αφηγητή (ετεροδιηγητικός- παντογνώστης)  
Σκέψεις «πίστευε ότι μόνο στις γυναίκες γίνονται αυτά» 
Συναισθήματα «οι ξένοι έμεναν άφωνοι»  
Δράσεις: «Τι έβραζε , τι έβραζε ,τι ανακάτευε»  
 
β) «Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά…» μεταφορά  
«Μα ο Γιωργάκης το (τεφτέρι) είχε για ευαγγέλιο» παρομοίωση  
 
Η μεταφορά δίνει ζωντάνια στο ύφος και φωτίζει παραστατικά ένα στοιχείο. Επιπλέον προσδίδεται ποιητικότητα η 
οποία επηρεάζει συναισθηματικά τον αναγνώστη (προκαλεί την τέρψη του). 



 
Με την παρομοίωση ο λόγος γίνεται πιο σύνθετος, προβάλλονται οι 
βαθύτερες σκέψεις μεταξύ των πραγμάτων ώστε να αποκαλυφθεί η αξία που 
είχε για τον Γιωργάκη το τεφτέρι. Τέλος, ο συγγραφέας με ένα έμπρακτο 
τρόπο προσπαθεί να κάνει κατανοητότερο το περιεχόμενο. 
 
3η δραστηριότητα 

Η απάντηση του ερωτήματος ανήκει στην προσωπική κρίση του μαθητή. 


