
 
 

 

 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔΣ ΔΠΑΛ 2022 

Νέα Δλληνικά - Απαντήσεις θεμάτων  

 

ΟΡΟΗΜΟ Ραθήλαο 

Φηιόινγνη: Ειέλε Μπελά, Αγγειηθή Παλαγηώηαξνπ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Α1. α) Δύν πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ην θείκελν ζρεηηθά κε ην ηη πξνθαινύλ 

ζηνλ πιαλήηε νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο (2ε θαη 3ε παξάγξαθνο): 

 ππεξθαηαλαιώλνπκε θαη εμαληινύκε θπζηθνύο πόξνπο 

 ζπαηαιάκε θαη πεηάκε κεγάιν κέξνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη 

 

Α1. β) Σξία κέζα επίθιεζεο ζην ζπλαίζζεκα από ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν: 

 “... γηα λα αιιάμνπκε ηε ζπληαγή ηεο δηαηξνθήο καο θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε πγεία ζε εκάο θαη ηνλ πιαλήηε!” > ρξήζε ηνπ α’ 

πιεζπληηθνύ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ 

 “Καηαλάισζε ππεύζπλα, ...” > πξνηξεπηηθή πξνζηαθηηθή 

 “...κπνξνύκε λα “καγεηξέςνπκε” έλα θαιύηεξν θόζκν γηα όινπο...” > 

κεηαθνξά / ζρόιην κε ζεκείν ζηίμεο (εηζαγσγηθά θαη ζαπκαζηηθό) 

Α2. α) Δνκηθά κέξε πξώηεο παξαγξάθνπ: 

 Θεκαηηθή Πεξίνδνο: “Η ηξνθή καο ... πεξηβάιινλ.” 

 Λεπηνκέξεηεο: “Γηα θάζε κπνπθηά ... ελέξγεηα.” 

 Καηαθιείδα: “Σειηθά, ... πγηείο.” 

Α2. β) πλώλπκα: 

 ζέηνπκε: δεκηνπξγνύκε / ηνπνζεηνύκε / βάδνπκε 

 ελεκεξώλνληαο: πιεξνθνξώληαο 

 επηρεηξεί: πξνζπαζεί / επηδηώθεη 

 

 



Α3. 

Επηθνηλσληαθό πιαίζην: Οκηιία 

Πξνζθώλεζε: Αγαπεηνί ζύλεδξνη, 

Πξόινγνο: Με ηελ επθαηξία ηνπ καζεηηθνύ καο ζπλεδξίνπ γηα ηελ 

Παγθόζκηα Ηκέξα Δηαηξνθήο, επηζπκώ, σο εθπξόζσπνο ηνπ ζρνιείνπ κνπ, 

από ην βήκα απηό λα θαηαζέζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ πγεία ηνπ πιαλήηε 

θαη ηε δηθή καο.  

Κύξην Μέξνο: 

α’ δεηνύκελν: πγεία ηνπ πιαλήηε 

 θαηαζπαηάιεζε θαη εμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ (ππεξθαηαλάισζε 

θξέαηνο – ππεξαιίεπζε), αύμεζε ησλ ζθνππηδηώλ 

 ππεξιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο : κόιπλζε πεξηβάιινληνο, 

αύμεζε απνβιήησλ  

β’ δεηνύκελν: πγεία ηνπ αλζξώπνπ 

 απνκάθξπλζε από ηελ παξαδνζηαθή δηαηξνθή θαη επηθξάηεζε 

βιαβεξώλ δηαηξνθηθώλ κνληέισλ 

 αζζέλεηεο – παρπζαξθία 

Επίινγνο 

πκπεξαζκαηηθά, αγαπεηνί ζύλεδξνη, κόλν αλ αιιάμνπκε ηηο δηαηξνθηθέο 

καο ζπλήζεηεο ζα κπνξέζνπκε λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ πιαλήηε θαη ηνλ εαπηό 

καο.  

Απνθώλεζε: αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 
 

Β. ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Β1. Χαξαθηεξηζκόο ηνπ Γησξγάθε: 

 εθεπξεηηθόο / δεκηνπξγηθόο / επθάληαζηνο / εξγαηηθόο (Πνύ έβξηζθε 

ηόζεο ηδέεο ... θη από κία;) 

 κεζνδηθόο / ζπζηεκαηηθόο (θξαηνύζε ζεκεηώζεηο ... ηηο ζπληαγέο.) 

 ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αηζζεηηθή / θαιιηηερληθή θύζε / κε αγάπε γη απηό 

πνπ θάλεη (Σα έπιαζε ζε ρξώκαηα ... θαη ζηόιηδε ηηο πάζηεο.) 

Β2. α) Σξία ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ δείρλνπλ όηη ν αθεγεηήο είλαη 

παληνγλώζηεο: 

 “ηνλ Ξελνθώληα έκνηαδε αθαηαλόεην ... γιπθά” (ζθέςε) 

 “Οη μέλνη έκελαλ πξνζώξαο άθσλνη ... θνπηαιηά” (ζπλαίζζεκα) 

 “Δηπινθιεηδσλόηαλ ... λα βξάδεη” (δξάζε) 



Β2. β) Εθθξαζηηθά κέζα: 

 “Μηα πάζηα θάλεη ηε δσή πην γιπθηά”: Μεηαθνξά, κε ηελ νπνία ζέιεη 

λα δείμεη πσο ν Γησξγάθεο δηαηππώλεη ηελ πεπνίζεζε πσο ηδηαίηεξα 

ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ, ησλ ζηεξήζεσλ, ηνπ θόβνπ, 

αιιά θαη γεληθόηεξα ζηε δσή νη γιπθέο γεύζεηο αλαθνπθίδνπλ θαη 

πξνζθέξνπλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. 

 “... κα ν Γησξγάθεο ην (ηεθηέξη) είρε γηα επαγγέιην”: Παξνκνίσζε πνπ 

δείρλεη πόζν ζεκαληηθό ήηαλ γη απηόλ ην ζεκεησκαηάξην κε ηηο 

ζπληαγέο ηνπ. 

Β3.  

1. Επηβεβαίσζε ηνπ δεδνκέλνπ κε ρξήζε παξαζεκάησλ από ην ινγνηερληθό 

θείκελν (πρ. “Σα έπιαζε... πάζηαο” = δεκηνπξγηθόηεηα) 

2. πκθσλώ κε κηα ηέηνηα ζηάζε δσήο: 

 Η ηξνθή σο δεκηνπξγία  (παξέρεη αλεμάληιεηεο δπλαηόηεηεο 

αηζζεηηθήο απηνέθθξαζεο, πξσηνηππίαο) 

 Η ηξνθή σο πξνζθνξά (έθθξαζε αγάπεο, θηιίαο, θξνληίδα γηα ηνλ 

ζπλάλζξσπν ζε πεξηπηώζεηο πνιέκνπ, θηώρεηαο, ππνζηηηζκνύ) 

 Η ηξνθή σο αλάπηπμε ζρέζεσλ (ζύζθηγμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ -

νηθνγελεηαθά, θηιηθά, επαγγεικαηηθά ηξαπέδηα) 
 


