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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2022 
HMEΡΗΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ  

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
1θ Δραςτθριότθτα  

Α1. α) Ο ςυντάκτθσ του Κειμζνου 1 κεωρεί ότι οι διατροφικζσ μασ ςυνικειεσ 

προκαλοφν τθ ςταδιακι εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων, εξαιτίασ τθσ παραγωγισ 

μεγάλου όγκου τροφίμων, γεγονόσ που κα επιδεινωκεί ςτο μζλλον δθμιουργϊντασ 

ζντονθ επιςιτιςτικι κρίςθ. Επιπλζον εκτιμά ότι  θ ςταδιακι  αφξθςθ του πλθκυςμοφ, 

ςε ςχζςθ με τθν ανιςοκατανομι των πόρων, επιτείνει το πρόβλθμα του 

υποςιτιςμοφ ενόσ μεγάλου μζρουσ ανκρϊπων τθ ςτιγμι που πολλά παραγόμενα 

τρόφιμα καταλιγουν ςτα ςκουπίδια από άςτοχο προγραμματιςμό. 

*Λζξεισ 70 ] 

Από τθ διατφπωςθ τθσ άςκθςθσ δεν υπιρχε περιοριςμόσ λζξεων. 

 

β. Μποροφμε να αξιοποιιςουμε τρία διαφορετικά μζςα πεικοφσ από τα παρακάτω. 

 Για το κάκε μζςο καλό είναι να επιλζξουμε διαφορετικό χωρίο από το κείμενο, 

παρόλο που ζνα χωρίο μπορεί να αντιςτοιχεί ςε παραπάνω από ζνα μζςα. Για κάκε 

μζςο πεικοφσ χρειαηόταν μόνο μία αναφορά ςε  χωρίο του κειμζνου. 

                                 Μζςα πεικοφσ για τθν επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα  

 Μεταφορικζσ εκφράςεισ: Δεν κλθρονομοφμε τον κόςμο/ τον δανειηόμαςτε 

από τα παιδιά μασ / να κρατιςουμε «γεμάτο το πιάτο»/ μποροφμε να 

«μαγειρζψουμε» ζναν καλφτερο κόςμο  
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 Τπερβολζσ: να κρατιςουμε «γεμάτο το πιάτο»/ μποροφμε να 

«μαγειρζψουμε» ζναν καλφτερο κόςμο 

 Αντικζςεισ: Μικρζσ αλλαγζσ μποροφν να κάνουν μεγάλθ διαφορά! / αντί να 

πετάξεισ το περιςςευοφμενο φαγθτό ςτα ςκουπίδια, ςκζψου πόςοι εφκολοι 

τρόποι υπάρχουν για να το αξιοποιιςεισ μζχρι τθν τελευταία μπουκιά 

 Ρθματικά πρόςωπα 

- Χριςθ α΄ πλθκυντικοφ: κλθρονομοφμε/δανειηόμαςτε / μποροφμε να 

κρατιςουμε / μποροφμε να «μαγειρζψουμε»/να  αλλάξουμε/να 

εξαςφαλίςουμε 

              - Χριςθ β ενικοφ: Κατανάλωςε/ ανακάλυψε/κυμιςου/ςκζψου/ςτιριξε 

 Εγκλίςεισ: Χριςθ προτρεπτικισ προςτακτικισ: Κατανάλωςε /ανακάλυψε  

/κυμιςου / ςκζψου / ςτιριξε 

 θμεία ςτίξθσ 

- Ειςαγωγικά :«γεμάτο το πιάτο»/ «μαγειρζψουμε» 

             - Θαυμαςτικό : Μικρζσ αλλαγζσ μποροφν να κάνουν μεγάλθ διαφορά!/ για 

να το αξιοποιιςεισ μζχρι τθν τελευταία μπουκιά!/ ζναν καλφτερο κόςμο για 

όλουσ! /να εξαςφαλίςουμε υγεία ςε εμάσ και τον πλανιτθ! 

τα ςθμεία ςτίξθσ κα μποροφςε ςτθν απάντθςθ να ςυμπεριλθφκεί και το κόμμα  

που δθμιουργεί το αςφνδετο ςχιμα το οποίο ςυμβάλλει ςτθν επίκλθςθ ςτο 

ςυναίςκθμα: Κατανάλωςε υπεφκυνα, ανακάλυψε τα οφζλθ τθσ βιϊςιμθσ 

διατροφισ για τθν υγεία ςου και το περιβάλλον, κυμιςου τθ μαγικι ςυνταγι τθσ 

μεςογειακισ διατροφισ. 

Στθν άςκθςθ δεν χρειαηόταν αιτιολόγθςθ των επιλογϊν του Υποψθφίου. 

 

2θ δραςτθριότθτα 

Α2. α)Θεματικι περίοδοσ: Η τροφι μασ προζρχεται από τθ φφςθ και εξαρτάται από 

ζνα υγιζσ περιβάλλον.  

Λεπτομζρειεσ/ ςχόλια: Για κάκε μπουκιά που φτάνει ςτο πιάτο μασ, χρειάηεται γθ 

για να καλλιεργθκεί, νερό, ενζργεια. 

 Κατακλείδα: Τελικά, αν το ςκεφτεί κανείσ, θ τροφι μάσ ςυνδζει με τθ Γθ και μασ 

δείχνει ότι τθν χρειαηόμαςτε ακμαία για να είμαςτε υγιείσ. 
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β)                                                                                                      υνώνυμα  

Θζτουμε δθμιουργοφμε, διαμορφϊνουμε, 
 βάηουμε 

ενθμερώνοντασ πλθροφορϊντασ, κατατοπίηοντασ 
 

επιχειρεί προςπακεί, αποπειράται, επιδιϊκει, 
 ςτοχεφει, φιλοδοξεί 

 

3θ δραςτθριότθτα  

Επικοινωνιακό πλαίςιο: Πρόκειται για ομιλία ςε επίςθμθ περίςταςθ 

Απαιτεί προςφώνθςθ, ενδιάμεςθ αναφορά ςτο Κοινό και  Αποφώνθςθ 

Πρόλογοσ:  Αναφορά τθσ  ιδιότθτάσ  ςασ  ωσ ομιλθτι, του κζματοσ με το οποίο κα 

αςχολθκείτε κακϊσ και τθσ κζςθσ που κα υποςτθρίξετε: είναι αναγκαία θ αλλαγι 

των διατροφικϊν ςυνθκειϊν για το καλό του πλανιτθ και των ανκρϊπων, αφενόσ 

γιατί βριςκόμαςτε ςε αδιζξοδο και αφετζρου γιατί τα οφζλθ κα είναι πολλαπλά. 

Κφριο Μζροσ : Στοιχεία που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 

Α. Για το καλό του πλανιτθ 

 Προςταςία των φυςικϊν πόρων, δικλίδεσ αςφαλείασ για τθ διατιρθςθ και 

τθν ανανζωςθ των πθγϊν ενζργειασ, μθχανιςμοί άμυνασ απζναντι ςτθν 

καταςπατάλθςθ. 

 Διαφφλαξθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ 

 Αντιμετϊπιςθ του υποςιτιςμοφ, μείωςθ των διατροφικϊν ανιςοτιτων, 

περιοριςμόσ των κανάτων από αςιτία και των αντίςτοιχων προβλθμάτων 

υγείασ για τουσ  κατοίκουσ των ταλαιπωρθμζνων  χωρϊν του πλανιτθ 

 Άμβλυνςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων, αποφυγι κοινωνικϊν εντάςεων 

και αναταραχϊν ακόμα και πολεμικϊν ςυρράξεων. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του πλανιτθ 

Β.  Για το καλό των ανκρώπων 

 Απόκτθςθ ςωματικισ ευεξίασ  

 Συμβολι ςτθ διαμόρφωςθ και διατιρθςθ πνευματικισ και ψυχικισ υγείασ  

 Άμυνα απζναντι ςε αςκζνειεσ, ιςχυροποίθςθ ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

 Εξαςφάλιςθ μακροηωίασ 

 Εξοικονόμθςθ χρθμάτων  

 Επαναπροςδιοριςμόσ των προτεραιοτιτων του ανκρϊπου ςτθ ηωι 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ 
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Επίλογοσ : Σφντομθ αναφορά ςε διαςφάλιςθ προχποκζςεων για υλοποίθςθ των  

                     διατροφικϊν αλλαγϊν - υιοκζτθςθ υγιοφσ διατροφικισ κουλτοφρασ 

 

B. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1θ Δραςτθριότθτα  

Β1. Ο  ιρωασ του αποςπάςματοσ, ο Γιωργάκθσ, είναι αιςιόδοξοσ και κετικά 

ςκεπτόμενοσ (Δεν ςταματοφςε θ ηωι). Γίνεται φανερό πωσ  αγαπάει το επάγγελμά 

του, κακϊσ είναι ιδιαίτερα  δθμιουργικόσ, με πρωτοποριακζσ ιδζεσ ςτον τομζα του 

(Ποφ ζβριςκε τόςεσ ιδζεσ) και ξεχωριςτό μεράκι (Κάκε πρωί άλλαηε τθ βιτρίνα). 

Είναι ζνασ ευχάριςτοσ άνκρωποσ που προτιμά να βλζπει τθ κετικι πλευρά τθσ ηωισ 

και να τθ μοιράηεται με τουσ ανκρϊπουσ γφρω του. (66 λζξεισ) 

 

2θ Δραςτθριότθτα  

Β2. α. Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα ο αφθγθτισ είναι παντογνϊςτθσ, κακϊσ 

φαίνεται πωσ γνωρίηει τα πάντα, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα των θρϊων αλλά 

και τθ δράςθ των προςϊπων. 

Επιλζξαμε αντιπροςωπευτικά ςθμεία του κειμζνου με ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και 

δράςθ διαφορετικϊν προςϊπων. Ο υποψιφιοσ κα μποροφςε να επιλζξει άλλα 

ςθμεία. 

 «Διπλοκλειδωνόταν μεσ ςτο μαγαηί και ζβαηε τθν κρζμα του να βράηει.» 

 «όςο κι αν πάςχιηαν οι υπόλοιποι ηαχαροπλάςτεσ να βρουν το μυςτικό, δεν 

τα κατάφερναν.» 

 «Οι ξζνοι ζμεναν προςϊρασ άφωνοι. ζκλειναν τα μάτια για να απολαφςουν 

τθν πρϊτθ κουταλιά.»  

 «Ο Ντελαριςφ μάλιςτα – γάλλοσ γιατρόσ που ιξερε να γλεντά και να 

ξοδεφει» 

 «Στον Ξενοφϊντα ζμοιαηε ακατανόθτο…»  

 «Εκείνοσ τα ζχαςε πρϊτθ φορά κάποιοσ ζκανε υπόκλιςθ μπροςτά του»  

 «…πίςτευε πωσ μόνο ςτισ γυναίκεσ γίνονται αυτά»  

 «αυτό του ζλειπε του Λαριςφ, Παρίςια και βλακείεσ. Σαν του παιδιοφ μου 

την κρζμα δεν ζχει πουθενά.» 
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β. «Μια πάςτα κάνει τθ ηωι πιο γλυκιά : Μεταφορά 

 Η ςυγγραφζασ αξιοποιϊντασ το ςυμβολικό νόθμα τθσ λζξθσ «γλυκιά» κζλει 

να δθλϊςει πωσ εν μζςω των δφςκολων ςυνκθκϊν ηωισ λόγω του πολζμου, 

μία πάςτα κα μποροφςε να βελτιϊςει τθ διάκεςθ του ιρωα αλλά και των 

ανκρϊπων γφρω του. Ο λόγοσ ζτςι αποκτά ηωντάνια και παραςτατικότθτα. 

«…μα ο Γιωργάκθσ το (τεφτζρι)είχε για ευαγγζλιο»: Παρομοίωςθ 

 Μζςω τθσ παρομοίωςθσ θ ςυγγραφζασ επιχειρεί να καταςτιςει ςαφι τθ 

ςθμαςία που είχε το τεφτζρι με τισ ςυνταγζσ για τον ιρωα, ςυγκρίνοντάσ το 

με κάτι ιερό, όπωσ είναι το ευαγγζλιο. 

3θ Δραςτθριότθτα  

Β3. Ο ιρωασ του αποςπάςματοσ αντιμετωπίηει τθ ηαχαροπλαςτικι όχι απλϊσ ωσ 

επάγγελμα αλλά ωσ τρόπο επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ηωισ του ίδιου και των 

ςυνανκρϊπων του ςτο πλαίςιο τθσ δφςκολθσ πραγματικότθτασ του πολζμου, 

αξιοποιϊντασ τθν ωσ μζςο ζκφραςθσ τόςο τθσ δθμιουργικότθτασ όςο και τθσ 

κοινωνικότθτάσ του. Είναι αλικεια πωσ μζςω τθσ παραςκευισ φαγθτϊν και γλυκϊν 

ο άνκρωποσ ζχει τθ δυνατότθτα να ενεργοποιεί τθ φανταςία του, να υλοποιεί τισ 

ιδζεσ του, να εκφράηεται, να δθμιουργεί, να ξεφεφγει από τα προβλιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ, να δείχνει τον ενδιαφζρον του για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, να 

τουσ φροντίηει, εκδθλϊνοντασ προσ αυτοφσ τθ ςτοργι και τθν τρυφερότθτά του. Η 

ευχαρίςτθςθ που αντλεί κανείσ από αυτι τθ διαδικαςία ςυνεπϊσ πολλαπλαςιάηεται 

όταν αυτόσ μοιράηεται τα αποτελζςματά τθσ με άλλουσ ανκρϊπουσ. Είτε πρόκειται 

για ζνα παραδοςιακό οικογενειακό τραπζηι είτε για εκελοντικι προςφορά ςε όςουσ 

το ζχουν ανάγκθ, το γεφμα είναι πθγι χαράσ και γι’ αυτό αποτελοφςε ανζκακεν 

ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των ανκρϊπων. 

(Λζξεισ 151) 

Φιλολογικόσ Κλάδοσ 

Φροντιςτθριακοφ Οργανιςμοφ 

ΣΠΟΥΔΗ 

Ζφθ Ριηά                        Διμθτρα Σαφίλθ 

Ζλςα Χατηιςαρθ         ταυροφλα Κανιμά 

Αγγελικι Παπαϊωάννου      άντρα Οςόγια 

 


