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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΕΜΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

Α1. α) Οι διατροφικές μας συνήθειες, βάσει του υπερπληθυσμού του πλανήτη μας, της
αστικοποίησης και της προόδου, έχουν προσαρμοστεί σε ένα νέο καταναλωτικό μοντέλο
που μόνο ωφέλιμο δεν είναι για τον πλανήτη μας. Το «οικολογικό αποτύπωμά» μας είναι
βαρύτατο για τη φύση διότι καταναλώνουμε περισσότερα αγαθά από αυτά που μπορεί να
μας προσφέρει. Με αυτούς τους ρυθμούς, το μέλλον μοιάζει δυσοίωνο, αν υπολογίσουμε
πως ως το 2050 ο πληθυσμός της Γης θα αυξηθεί κι άλλο. Επιπλέον, φαίνεται πως λόγω
της υπερκατανάλωσης το 1/3 των παραγόμενων τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια
μας.

β) Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου κυριαρχεί η επίκληση στο συναίσθημα του
δέκτη και αισθητοποιείται με τους εξής τρόπους: (αναφέρονται ενδεικτικά)
-α’ ρηματικό πρόσωπο (α’ πληθυντικό): «Δεν κληρονομούμε…»
-μεταφορικές εκφράσεις: «μαγειρέψουμε»
-χρήση θαυμαστικού: «Μικρές αλλαγές…πλανήτη!»

2η δραστηριότητα

Α2. α) Δομή 1ης παραγράφου:
Θεματική περίοδος: «Η τροφή μας…περιβάλλον»
Λεπτομέρειες: «Για κάθε…ενέργεια»
Κατακλείδα: «Τελικά…υγιείς»

β) (αναφέρονται ενδεικτικά)
θέτουμε: βάζουμε
ενημερώνοντας: πληροφορώντας
επιχειρεί: επιδιώκει
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3η δραστηριότητα

Α3.
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία σε μαθητικό συνέδριο  ρηματικά πρόσωπα: α’/β’/γ’
Προσφώνηση – Αποφώνηση – 200-250 λέξεις

Προσφώνηση: Αγαπητοί (σύνεδροι και) συμμαθητές,

Πρόλογος: αναφορά στην αφορμή της ομιλίας και του ρόλου του ομιλητή – παρουσίαση
θέματος/προβλήματος: ανάγκη για αλλαγή των διατροφικών συνηθειών μας για να έχουμε υγιή
οργανισμό και υγιή πλανήτη – «είμαστε ό,τι τρώμε!»

Κύριο θέμα:
1) 1ο βήμα:

Αναφορά στην ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
Αναφορά στην άρρηκτη σύνδεση των επιλογών του κάθε πολίτη με το σύνολο και τον πλανήτη

2) 2ο βήμα:
Μπορούμε να δράσουμε ακολουθώντας τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής (σχετικά με

την κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης)
Ανακύκλωση και ορθός προϋπολογισμός στο φαγητό

Επίλογος: προτροπή για αλλαγή – αναφορά στην ατομική ευθύνη και στο αναγκαίο βήμα αλλαγής
συνηθειών του καθενός θα γίνει μια συλλογική δράση προστασίας της Γης – «ο πλανήτης ανήκει στα
παιδιά μας και από αυτά τον δανειζόμαστε»

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευελπιστώ για έναν καλύτερο κόσμο!

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

Β1. Ο Γιωργάκης, ο μικρός ήρωας, είναι παθιασμένος με τη ζαχαροπλαστική. Μέσα στη δυστυχία του
πολέμου, είναι απόλυτα δημιουργικός και θεωρεί ότι θα προσφέρει ευχαρίστηση στις ζωές των
ανθρώπων Έχει φαντασία και πρωτότυπες ιδέες που αποτυπώνονται στις καθημερινές του
δημιουργίες οι οποίες στολίζουν τη βιτρίνα του καταστήματός του. Παρά την αναγνώριση και την
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καταξίωση παραμένει συνετός και μετριόφρων. Έχει πάθος και αφοσίωση στη δουλειά του καθώς με
ευλάβεια φυλάει το τεφτέρι των συνταγών του.

2η δραστηριότητα

Β2. α) Ο αφηγητής του αποσπάσματος είναι αμέτοχος και αφηγείται σε γ’ πρόσωπο τις
δραστηριότητες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των προσώπων.
(αναφέρονται ενδεικτικά χωρία – ζητήθηκαν μόνο 3 σημεία του κειμένου από τους μαθητές)
«τα έπλαθε σε χρώματα, ροζ, βιολετί, γαλάζιο, πράσινο και στόλιζε τις πάστες.»
«Πού έβρισκε τόσες ιδέες κι έφτιαχνε κάθε μήνα κι από μία;»
«Εκείνος τα έχασε, πρώτη φορά κάποιος έκανε υπόκλιση μπροστά του, πίστευε πως μόνο στις
γυναίκες γίνονται αυτά.»
«Ο Ξενοφών έβαλε τα δύο δάχτυλα στο στόμα και σφύριξε λες κι ήταν στο χωριό του, στον Ζαρό»
«Ακόμη και η κυρά Λένη το σχολίασε, αυτό του έλειπε του Λαρισυ, Παρίσια και βλακείες. Σαν του
παιδιού μου την κρέμα δεν έχει πουθενά.»

β)
«Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά»
Με τη μεταφορά ο κειμενογράφος καθιστά το λόγο του πιο άμεσο, ζωντανό, παραστατικό. Είναι
ένας πρωτότυπος τρόπος έκφρασης με τον οποίο ενεργοποιεί τη φαντασία του δέκτη και προκαλεί το
ενδιαφέρον του. Ο αναγνώστης χάρη στην πολυσημία των λέξεων προβληματίζεται και κινητοποιείται
συναισθηματικά. Τέλος το ύφος του λόγου καθίσταται πιο άμεσο, γλαφυρό, ποιητικό.

«..μα ο Γιωργάκης το είχε για ευαγγέλιο»
Ο κειμενογράφος παρομοιάζει το τεφτέρι του μικρού ήρωα με ευαγγέλιο. Με παραστατικό λοιπόν
τρόπο θέλει να τονίσει τη σημασία του για το μικρό ζαχαροπλάστη, το πάθος και την αφοσίωσή του
στη δουλειά του καθώς οι συνταγές στο τεφτέρι του παραλληλίζονται με το περιεχόμενο του
ευαγγελίου, την πίστη και την προσήλωση ενός χριστιανού σε αυτό.

3η δραστηριότητα

Β3. Διαβάζοντας τις εμπειρίες του Γιωργάκη και τα συναισθήματα του, μου ήρθε στο μυαλό η
πρόσφατη συμμετοχή μου σε εθελοντική δράση του σχολείου μου για παροχή βοήθειας σε
πρόσφυγες υπήρξε πολύτιμη εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη. Μου δόθηκε η ευκαιρία, όπως και
στους μαθητές του σχολείου μου, να προσφέρουμε γεύματα σε ταλαίπωρους ανθρώπους τα οποία
παρασκευάσαμε όλοι μαζί χωρισμένοι σε ομάδες. Με συνεργατικό πνεύμα υλοποιήσαμε τις
ευφάνταστες ιδέες μας, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά. Δείξαμε πάθος σε αυτό που κάναμε και
το αντιμετωπίσαμε σαν ένα μέσο δημιουργικής έκφρασης μα προπάντων σαν μια δραστηριότητα που
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θα προσφέρει χαρά, ευχαρίστηση και θα γλυκάνει τις ζωές των ανθρώπων στις τόσο δύσκολες και
δυσάρεστες συνθήκες του βιώνουν.

Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και με προβλημάτισε θετικά είναι πως κάτι τόσο απλό, η
τροφή, που πολλοί από μας τη θεωρούμε δεδομένη και απλά ικανοποιούμε μια ανάγκη μας, μπορεί να
γίνει το μέσο που θα μας προσφέρει συναισθηματική πληρότητα και ικανοποίηση μέσω της
προσφοράς στον συνάνθρωπο. Να γίνει το λιθαράκι για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο με αλληλεγγύη και
αλληλοσεβασμό. Η όλη αυτή δράση υπήρξε μάθημα ζωής για μένα και ελπίζω στο μέλλον όποια και αν
είναι η επαγγελματική μου επιλογή να μου προσφέρει όλα όσα βίωσα με τους συμμαθητές μου σε
εκείνη τη δράση.

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΚΟΥΡΟΥΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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