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Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 
 
Α1.  

α) Στο απόσπασμα του κειμένου αναφέρονται τα προβλήματα που προκαλούνται στον πλανήτη από τις 

διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η επικράτηση 

ανθυγιεινών διατροφικών μοντέλων, που συνδέονται με την αστικοποίηση, επηρεάζει αρνητικά το 

περιβάλλον. Ακόμη, η υπερκατανάλωση τροφίμων συνδέεται με την υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων του 

πλανήτη, την ίδια στιγμή που πολλά τρόφιμα καταλήγουν στα σκουπίδια. Μάλιστα, το πρόβλημα εντείνεται 

σημαντικά από τις προβλέψεις για την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού της Γης στο μέλλον. 

β) Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συντάκτης στην τελευταία παράγραφο για τη συναισθηματική διέγερση του 

αναγνώστη είναι: 

- α’ πληθυντικό πρόσωπο: δεν κληρονομούμε 

- β’ ενικό πρόσωπο: αντί να πετάξεις … σκέψου 

- προστακτική: θυμήσου 

- αντίθεση: Μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά! 

- εισαγωγικά με μεταφορική φράση: «γεμάτο το πιάτο μας» 

 

2η δραστηριότητα 

Α2. α)  

Θεματική περίοδος: Η τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές φυσικό περιβάλλον 

Σχόλια/λεπτομέρειες: Για κάθε μπουκιά … νερό, ενέργεια 

Κατακλείδα: Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς … για να είμαστε υγιείς. 

 

β) θέτουμε = βάζουμε 

    ενημερώνοντας = πληροφορώντας 

    επιχειρεί = προσπαθεί 

 

 

3η δραστηριότητα 

Αξιότιμοι σύνεδροι, 

Πρόλογος 

     Με αφορμή το σημερινό μαθητικό συνέδριο για την Παγκόσμια Η μέρα Διατροφής, ως εκπρόσωπος του 

σχολείου μου, μου δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξω τις σκέψεις μου για το θέμα της διατροφής σήμερα. Κρίνω 

ότι ειδικά εμείς οι νέοι οφείλουμε να αλλάξουμε ριζικά τις διατροφικές μας συνήθειες, προκειμένου να 

σώσουμε τον πλανήτη και να βελτιώσουμε την υγεία μας. 
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Κύριο μέρος 

α) Για την υγεία του πλανήτη 

- μείωση μαζικής εκτροφής ζώων που μολύνει το περιβάλλον 

- διαφύλαξη της βιοποικιλότητας με δράσεις και προστασία ζώων προς εξαφάνιση 

- μείωση ή και απαγόρευση της δημιουργίας γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων 

- ενίσχυση της μεσογειακής διατροφής που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον 

- υποστήριξη της αγοράς τοπικών προϊόντων με σκοπό τη μείωση του κόστους των καυσίμων στις 

μεταφορές 

- προτίμηση στα εποχιακά προϊόντα που δεν χρειάζονται ενίσχυση από φυτοφάρμακα και αγροχημικά 

- προτεραιότητα στην κατανάλωση φυτικών προϊόντων, καθώς ο ρυθμός αναγέννησής τους είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από αυτόν των ζωικών προϊόντων 

- περιορισμός της κατασπατάλησης του νερού από τα βιομηχανικά εκτροφεία 

- περιορισμός της αλόγιστης κατανάλωσης, που εξαντλεί τις πρώτες ύλες και την ενέργεια  

- περιορισμός των τροφίμων που πετιούνται στα σκουπίδια  

β) για την υγεία του ατόμου 

- κατανάλωση φρούτων και λαχανικών κι όχι εμπορευματοποιημένου φαγητού (junk food) και ενίσχυση της 

μεσογειακής διατροφής για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, την καλή υγεία και την ευεξία του 

ανθρώπινου σώματος 

- απόκτηση καλής διάθεσης, αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας, γεγονός που εξομαλύνει τις επαφές και την 

επικοινωνία με τον κοινωνικό μας περίγυρο 

- απόκτηση αρμονικής και ισορροπημένης σχέσης με το σώμα μας / αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών / 

αποτροπή φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω παχυσαρκίας 

- αρμονική ανάπτυξη σώματος, πνεύματος και ψυχής 

- απόλαυση του φαγητού χωρίς άγχος για μελλοντικά προβλήματα υγείας 

Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τονίσω πως ο τρόπος με τον οποίο 

τρεφόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον πλανήτη και την υγεία μας. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να 

υιοθετήσουμε μια βιώσιμη διατροφή, για να ζήσουμε σε ένα εξίσου βιώσιμο περιβάλλον, το οποίο θα 

παραδοθεί «υγιές» και στις επόμενες γενιές. 

Αποφώνηση  

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Ο Γιωργάκης ασχολιόταν με τη ζαχαροπλαστική, την οποία αγαπούσε ιδιαίτερα από μικρός. Παρά την 

αναπηρία του και τις αντιξοότητες ήταν αισιόδοξος για τη ζωή («Δε σταματούσε η ζωή, επειδή ήταν 

πόλεμος») και πίστευε πως οι «γλυκές» απολαύσεις («Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά») δίνουν νόημα 

στη ζωή του ανθρώπου. Γι’ αυτό ήταν πολύ εργατικός και αφοσιωμένος στην «τέχνη» του 

(«διπλοκλειδωνόταν μες στο μαγαζί») και δημιουργούσε πρωτότυπα γλυκά («έριχνε κόκκινο πιπέρι στη 

σοκολάτα»)   με κέφι, μεράκι και φαντασία («πρόσθετε τα ονόματά τους … μαύρο τριαντάφυλλο»), ενώ ήταν 

ταπεινός στις υπερβολικές αντιδράσεις των πελατών του («Εκείνος τα έχασε») 

 

Β2. α) Τα έπλαθε σε χρώματα, ροζ, βιολετί, γαλάζιο, πράσινο και στόλιζε τις πάστες 

Εκείνος τα έχασε, πρώτη φορά κάποιος έκανε υπόκλιση μπροστά του, πίστευε πως μόνο στις γυναίκες 

γίνονται αυτά. 

Με τον καιρό είχε γίνει κουρελόχαρτο, μα Γιωργάκης τα είχε για ευαγγέλιο. 

 

Β2. β) «Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά»: μεταφορά, με ποιητική γλώσσα φωτίζει την αξία ενός γλυκού 

στη ζωή του ανθρώπου και διεγείρει συναισθηματικά τον αναγνώστη. 

«… μα ο Γιωργάκης το είχε για ευαγγέλιο»: παρομοίωση, παρομοιάζει το σημειωματάριο-τεφτέρι με 

ευαγγέλιο, θέλοντας να τονίσει πόσο ιερές ήταν για τον Γιωργάκη οι συνταγές του. 

 

Β3. Ο ήρωας του κειμένου αντιμετωπίζει την τροφή, και ιδιαίτερα τα γλυκά που έφτιαχνε, ως μέσο 

δημιουργικής έκφρασης, προσφοράς και ανάπτυξης σχέσεων. Ο ίδιος μέσα από τη ζαχαροπλαστική του 

αποκάλυπτε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, το πάθος του και τη θέληση για ζωή, ενώ χαιρόταν που 

προσέφερε, έστω και πρόσκαιρες, γευστικές απολαύσεις στους πελάτες του. Προσωπικά συμφωνώ με 

αυτήν τη στάση ζωής, καθώς θεωρώ ότι η τροφή μέσα από τις μυρωδιές, τις εναλλαγές γεύσεων και τα 

χρώματα που προσφέρει ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μας. Παράλληλα, με το φαγητό 

εκδηλώνεται και μία αίσθηση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο για την επιβίωσή του ή ακόμα και ως 

πράξη αγάπης στους κοντινούς μας ανθρώπους. Τέλος, κρίνω ότι το φαγητό αποτελεί συνεκτικό δεσμό των 

ατόμων, αφού μέσα από το κυριακάτικο τραπέζι ή άλλες εκδηλώσεις κοινωνικοποιούνται και ανταλλάσσουν 

σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες. 

 
 
 

 

 


