
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2022 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Α1. α) Οι διατροφικές συνήθειες σήμερα, λόγω της αστικοποίησης, έχουν επιπτώσεις στον 

πλανήτη καθώς επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων θα 

οδηγήσει σταδιακά στην εξάντλησή τους, ενώ παράλληλα η σπατάλη των τροφίμων 

διαταράσσει την οικολογική ισορροπία.  

β)  

• Προστακτική έγκλιση : « κατανάλωσε» 

• Α΄ πληθυντικό πρόσωπο: «μπορούμε» 

• Μεταφορική έκφραση (με χρήση εισαγωγικών) : « να «μαγειρέψουμε» έναν καλύτερο 

κόσμο»  

2η δραστηριότητα 

Α2. α)  

• Θεματική πρόταση : «Η τροφή μας … περιβάλλον» 

• Λεπτομέρειες : « Για κάθε μπουκιά …ενέργεια» 

• Κατακλείδα : « Τελικά …. υγιείς» 

β)  

• Θέτουμε τις βάσεις → Ορίζουμε τις βάσεις  

• Ενημερώνοντας μαθητές → Γνωστοποιώντας στους μαθητές – Πληροφορώντας τους 

μαθητές 

• Επιχειρεί να αλλάξει → Αποπειράται – Προσπαθεί να αλλάξει  

3η δραστηριότητα 

Α3.  

Αγαπητοί σύνεδροι, 

• Ο πλανήτης κινδυνεύει γιατί:  

- υπερκαταναλώνουμε τους πόρους του και οδηγείται σε αδυναμία κάλυψης των διατροφικών 

αναγκών μας. 

- το 1/3 των τροφών καταλήγουν στα σκουπίδια, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. 

• Η υγεία του σύγχρονου ανθρώπου απειλείται, γιατί: 
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- η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και λίπη, επιβαρύνουν την υγεία 

και συνδέονται με πολλές ασθένειες. 

• Οφείλουμε να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, ώστε:  

- να εξασφαλίσουμε την υγεία και την σωστή λειτουργία του σώματός μας 

- να γίνει ο πλανήτης βιώσιμος  

Ευχαριστώ για το χρόνο σας 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 

Β1.  

• Επίμονος – μεθοδικός – δημιουργικός : « Διπλοκλειδωνόταν …. στο εργαστήριο.» 

• Με πλούσια φαντασία: « Πού έβρισκε…μαύρο τριαντάφυλλο.» 

• Αισιόδοξος : « - Μια πάστα ….ο Γιωργάκης.» 

• Ταπεινόφρων αλλά και περήφανος για τα δημιουργήματά του: « Εκείνος τα 

έχασε…γίνονται αυτά.» 

 

2η δραστηριότητα 

Β2. α)  

• «Στον Ξενοφώντα έμοιαζε ακατανόητο» 

• «….πίστευε πως μόνο στις γυναίκες γίνονται αυτά.» 

• «…μα ο Γιωργάκης το είχε για ευαγγέλιο.» 

β) « Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά,…» : ο αφηγητής χρησιμοποιεί μεταφορά προκειμένου 

να συνδέσει την τροφή με την ομορφιά της ζωής και να διεγείρει συναισθηματικά τον 

αναγνώστη. 

«…μα ο Γιωργάκης το (τεφτέρι) είχε ευαγγέλιο» : ο αφηγητής παρομοιάζει το τεφτέρι με τις 

συνταγές του Γιωργάκη με ευαγγέλιο, ώστε να αποδώσει στο αντικείμενο την αξία που έχει για 

τον ιδιοκτήτη του. Είναι γι’ αυτόν πολύτιμο και ιερό.  

 

3η δραστηριότητα 

Β3.  

Ο Γιωργάκης μέσω της τέχνης του, της ζαχαροπλαστικής, εκφράζει την δημιουργικότητά 

του αλλά και την αισιόδοξη στάση του απέναντι στα δεινά που αντιμετωπίζει τόσο με την 

αναπηρία του όσο και με τον πόλεμο. Με πάθος και θέληση για ζωή, βασισμένος στη φαντασία 
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του και στις μυστικές συνταγές του, προσφέρει τα γλυκά του και επικοινωνεί με τους πελάτες 

του, αντλώντας δύναμη από το θαυμασμό τους.  

Ακολουθεί η προσωπική άποψη του/της μαθητή/ιας.  

  

Τις απαντήσεις των θεμάτων επιμελήθηκε η φιλόλογος Σίψα Μαρία 
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