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ΠΔΜΠΣΖ 2 ΗΟΤΝΗΟΤ 2022 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Α. ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Α1)α. Σν απόζπαζκα αλαθέξεηαη ζηηο επηπηώζεηο ηεο ζύγρξνλεο δηαηξνθήο αιιά θαη ζηελ νξζή 

δηαηξνθηθή ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αθαηάζρεηε θαηαλάισζε ιηπαξώλ 

ηξνθίκσλ θαη δσηθνύ ιίπνπο, επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο, πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. Παξάιιεια, ν 

ππεξπιεζπζκόο ηεο γεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζπαηάιε ησλ πόξσλ ηνπ πιαλήηε ιόγσ ηεο 

ππέξκεηξεο θαηαλάισζεο επηβαξύλνπλ πεξαηηέξσ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Αλακθίβνια, ην 

γεγνλόο όηη κεγάιν κέξνο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ θαηαιήγνπλ ζηα απνξξίκκαηα, ελώ ν 

ππνζηηηζκόο πνιιώλ αλζξώπσλ νμύλεηαη, θαζηζηά ηνλ άλζξσπν ππεύζπλν γηα ηελ θαηάιιειε 

δηαηξνθή ηνπ.. 

 

Α1)β.  1) Ρεκαηηθά πξόζσπα: Η ρξήζε ά πιεζπληηθνύ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ «αιιάδνπκε, 

κπνξνύκε, εμαζθαιίδνπκε» ζε ζπλδπαζκό κε β΄ εληθό ξεκαηηθό πξόζσπν «θαηαλάισζε, πεηάμεηο, 

εμηζνξξνπήζεηο» .  

           2) εκείν ζηίμεο: «κεγάιε δηαθνξά!» , «ηειεπηαία κπνπθηά!» , «θαη ηνλ πιαλήηε!». Χξήζε 

ζαπκαζηηθνύ. 

           3) Μεηαθνξηθέο εθθξάζεηο: «λα καγεηξέςνπκε έλαλ θαιύηεξν θόζκν». 

 

Α2)α. Θεκαηηθή πεξίνδνο: «Η ηξνθή καο… πεξηβάιινλ.» 

           ρόιηα: «Γηα θάζε… ελέξγεηα.» 

           Καηαθιείδα: «Σειηθά… πγηείο.». 

Α2)β. «Θέηοσμε ηηο βάζεηο» => βάδνπκε, ηνπνζεηνύκε 

          «Δνημερώνονηας καζεηέο» => πιεξνθνξώληαο 

          «Δπιτειρεί λα αιιάδεη» => πξνζπαζεί  

http://www.romvos.edu.gr/
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Α3) Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: Οκηιία ζε καζεηηθό ζπλέδξην 

 

Αμηόηηκνη ζύλεδξνη,  

 

Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Γηαηξνθήο, σο εθπξόζσπνο  ηνπ ζρνιείνπ κνπ, ζα ήζεια λα 

ζαο κεηαθέξσ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζύγρξνλεο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Έρνπκε άξαγε αλαινγηζηεί, σο κειινληηθνί πνιίηεο, ηηο επηβιαβείο 

ζπλέπεηεο ηεο ζύγρξνλεο δηαηξνθήο ηόζν ζην πεξηβάιινλ όζν θαη ζηνλ άλζξσπν;  

 

  Δίλαη γεγνλόο όηη ε ππέξκεηξε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντόληα θαη 

νη ηξνθέο πινύζηεο ζε θνξεζκέλα ιηπαξά επηθέξνπλ θηλδύλνπο ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία.  

 

Δλδεηθηηθά:  

 πζθεπαζίεο θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ σο βάζε κε θηιηθά πξνο 

ην πεξηβάιινλ πιηθά  

 Μόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα νξγαληθά απόβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο 

ηξνθώλ  

 Βάλαπζε εθκεηάιιεπζε ησλ δώσλ, ρξήζε αθαηάιιεισλ νπζηώλ γηα καδηθή παξαγσγή  

 Σαρέσο απμαλόκελνο όγθνο παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ 

 

Δπηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν  

 

Από ηελ άιιε, αγαπεηνί ζύλεδξνη, όινη βηώλνπκε ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηεο ζύγρξνλεο δίαηηαο  

ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

 Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθαινύληαη από ην ζεκεξηλό ηξόπν δηαηξνθήο ( ζάθραξν, 

παρπζαξθία, ρνιεζηεξίλε, θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα) 

 Ψπρνζσκαηηθέο παξελέξγεηεο 

 Σάζε ησλ λέσλ λα απνξξίπηνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο γηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα 

εμαηηίαο ηνπ δπηηθνύ πξνηύπνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γξήγνξν θαη έηνηκν θαγεηό. 

 

Αλακθίβνια, νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο δηακνξθώλνπλ κία δπζνίσλε εμέιημε ηόζν γηα ην 

πεξηβάιινλ όζν θαη γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Με δεδνκέλν όηη ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε ην 

πεξηβάιινλ θαη όρη ην πεξηβάιινλ ηνλ άλζξσπν, κήπσο λα επαλεμεηάζνπκε ηηο επηινγέο καο γηα 

έλα πνηνηηθόηεξν ηξόπν δηαβίσζεο;  

 

 

αο επραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο   

 

 



  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Β1)  Όπσο γίλεηαη θαλεξό από ην θείκελν, ν Γησξγάθεο είλαη έλαο εξγαηηθόο άλζξσπνο 

αθνζησκέλνο ζηε δνπιεηά ηνπ κε κεξάθη θαζώο αθηέξσλε πνιιέο ώξεο ζηηο θξέκεο πνπ εηνίκαδε. 

Δθεπξεηηθόο θαη δεκηνπξγηθόο θαζώο ήηαλ θάζε κήλα έθηηαρλε κία λέα πάζηα. Παξέκελε ηαπεηλόο 

παξά ηελ κεγάιε αληαπόθξηζε ηνπ θόζκνπ θαη απηό θαίλεηαη από ηελ αληίδξαζή ηνπ ζηελ 

ππόθιηζε ηνπ Νηειαξηζύ. 

 

Β2)α. Ο αθεγεηήο σο παληνγλώζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη αξρηθά ηηο ζθέςεηο ηνπ 

Ξελνθώληα πνπ αθνξνύλ ηνπο ζηξαηηώηεο («ηνλ Ξελνθώληα έκνηαδε αθαηαλόεην πνπ νη 

ζηξαηηώηεο μόδεπαλ ιεθηά ζε γιπθά»), ζρνιηάδεη ηνλ Γάιιν Νηειαξηζύ («γάιινο γηαηξόο πνπ 

ήμεξε λα γιεληά θαη λα μνδεύεη») θαη ηέινο είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ηελ δξάζε ηεο θπξα-

Λέλεο, ηεο κεηέξαο ηνπ Γησξγάθε («Αθόκα θαη ε θπξα-Λέλε ην ζρνιίαζε, απηό ηνπ έιεηπε ηνπ 

Λαξηζύ, Παξίζηα θαη βιαθείεο. αλ ηνπ παηδηνύ κνπ ηελ θξέκα δελ έρεη πνπζελά.». 

   β. «Μηα πάζηα θάλεη ηε δσή πην γιπθηά,…»: μεηαθορά  

Χξεζηκνπνηείηαη εδώ ε κεηαθνξά γηα λα θαλεξώζεη πόζν επεξγεηηθή ήηαλ κία πάζηα γηα ηελ δσή 

ησλ αλζξώπσλ θαζώο ηελ έθαλε πην γιπθηά. Πξνζζέηεη ζην θείκελν δσληάληα, ακεζόηεηα, 

πνηεηηθόηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. 

«…κα ν Γησξγάθεο ην (ηεθηέξη) είρε γηα επαγγέιην»: παρομοίωζη 

Η θξάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνκνηάζεη ην ηεθηέξη ηνπ Γησξγάθε ζην νπνίν θξαηά ηηε 

ζπληαγέο ηνπ κε ην επαγγέιην, ώζηε λα θαλεξώζεη πόζν ζεκαληηθό ήηαλ γηα εθείλν θαη πόζν πνιύ 

ην πξόζερε. Έηζη ην θείκελν γίλεηαη πην παξαζηαηηθό θαη άκεζα αληηιεπηό. 

 

Β3) Ο Γησξγάθεο είλαη θαλεξό πσο κέζσ ηεο ηξνθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δαραξνπιαζηηθήο 

εθθξάδεη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ εθεπξεηηθόηεηα ηνπ θαζώο θάζε κήλα δεκηνπξγνύζε θαη 

θάηη λέν. Αθηέξσλε πνιύ ρξόλν θαη αληινύζε επραξίζηεζε, μεπεξλώληαο παξάιιεια θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδε ηόζν ζσκαηηθά όζν θαη από ηηο ζπλζήθεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. πκπιεξσκαηηθά, έλησζε πσο κε ηνλ ηξόπν απηό πξνζθέξεη θαη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο 

ηνπ, θάλνληαο ηε δσή ηνπο έζησ γηα ιίγν πην γιπθηά θαη δεκηνπξγνύζε πην ζηελέο ζρέζεηο καδί ηνπο 

θαζώο κέζσ ησλ γιπθώλ ηνπ ην γλώξηδαλ θαη αλαγλώξηδαλ ηελ αμία ηνπ. 

Μηα ηέηνηα ζηάζε δσήο, πξνζσπηθά, κε βξίζθεη ζύκθσλε/ν. Κάζε άλζξσπνο νθείιεη λα εθθξάδεηαη 

όπσο εθείλνο ληώζεη θαη λα αθηεξώλεη ην ρξόλν θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ όπνπ ηνλ επραξηζηεί. Γηα κέλα 
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ε ηξνθή δηαζέηεη κεγάιε αμία. Ο άλζξσπνο αδηακθηζβήηεηα είλαη άκεζα εμαξηώκελνο από απηή. 

Από πξνζσπηθή εκπεηξία βεβαηώλσ πσο κηα ηξνθή θαιή είλαη ηθαλή λα αιιάμεη ηελ ςπρηθή 

δηάζεζε.    

(κάθε απάνηηζη, επαρκώς ηεκμηριωμένη, είηε αθορά ηη μία ζηάζη είηε ηην άλλη, είναι αποδεκηή) 

 

 

 

τολιαζμός Θεμάηων 

Σα ζέκαηα ήηαλ βαηά, κε ζαθήλεηα ησλ δεηεκάησλ γηα θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο ππνςεθίνπο 

πνπ είραλ κειεηήζεη ηελ ύιε ζθαηξηθά ηόζν ζηε ζεσξία όζν θαη ζηνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο.  

 

 

 

σγγραθή Απανηήζεων 

ηάθης Φσρρόποσλος, Δλένη Μπιζδούλη  


