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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο)
Α1.α)
Τν έλα πξόβιεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ
θεηκέλνπ είλαη ην ιεγόκελν «νηθνινγηθό απνηύπσκα», ε επίδξαζε
δειαδή πνπ πξνθαιεί ζηε γε ε αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ καο
ζπλεζεηώλ. Έλα δεύηεξν πξόβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ επόκελε
παξάγξαθν είλαη πσο ε ππεξθαηαλάισζε ησλ ηξνθώλ νδεγεί
αλαπόθεπθηα ζηελ εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ δηαηξνθηθώλ πεγώλ κε
απνηέιεζκα ηε δηάζηαζε κεηαμύ πεξηζζεύκαηνο ηεο ηξνθήο γηα
θάπνηνπο θαη έιιεηςήο ηεο γηα θάπνηνπο άιινπο.
Α1.β)
Μέζα πεηζνύο ζηα νπνία θαηαθεύγεη ν ζπληάθηεο πξνθεηκέλνπ λα καο
πείζεη γηα ην όθεινο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε
ζσηεξία ηνπ πιαλήηε είλαη ηα εμήο:
Σεκείν ζηίμεο: Ζ ρξήζε ηνπ ζαπκαζηηθνύ: «Μηθξέο αιιαγέο κπνξνύλ λα
θάλνπλ ηε δηαθνξά!»
Μεηαθνξηθέο εθθξάζεηο: «Μπνξνύκε λα καγεηξέςνπκε έλαλ θαιύηεξν
θόζκν»
Φξήζε α΄ πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ:
«Γελ θιεξνλνκνύκε»,
«ηνλ δαλεηδόκαζηε..»,
«…κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε»
Φξήζε πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο:
«Καηαλάισζε ππεύζπλα..»,
«αλαθάιπςε..»,
«ζπκήζνπ»
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Φξήζε Υπνηαθηηθήο έγθιηζεο:
«Να αιιάμνπκε ηε ζπληαγή»,
«κπνξνύκε λα καγεηξέςνπκε».
Οι μαθηηέρ θα ππέπει να επιλέξοςν και να καηαγπάψοςν ηπία (3) διαθοπεηικά
μέζα πειθούρ.

Α2.α)
Γνκηθά κέξε παξαγξάθνπ:
Θεκαηηθή πεξίνδνο: Ζ ηξνθή καο… πγηέο πεξηβάιινλ.
Σρόιηα/Λεπηνκέξεηεο: Γηα θάζε κπνπθηά… ελέξγεηα.
Καηαθιείδα: Τειηθά… πγηείο.

Α2.β)
Θέηνπκε: Γηακνξθώλνπκε
Βάδνπκε
Τνπνζεηνύκε
ελεκεξώλνληαο: πιεξνθνξώληαο
θαηαηνπίδνληαο
δηαθσηίδνληαο
γλσζηνπνηώληαο
επηρεηξεί: πξνζπαζεί
απνπεηξάηαη
Α3. Κεηκεληθό είδνο: Οκηιία
Πνκπόο: Δθπξόζσπνο ηνπ ζρνιείνπ
Γέθηεο: Μέιε ηνπ καζεηηθνύ ζπλεδξίνπ (θαζεγεηέο, καζεηέο,
γνλείο, κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
Γιώζζα: αλαθνξηθή ιεηηνπξγία
Ύθνο: ζνβαξό, επίζεκν
Δλδεηθηηθή πξνζθώλεζε
Αγαπεηνί ζύλεδξνη,
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Πξόινγνο
Αμηνπνηώληαο ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα
Ζκέξα Γηαηξνθήο ζα ήζεια θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ λα αλαθέξσ ηελ
επηηαθηηθή αλάγθε θαη ην ρξένο όισλ καο λα πξνζέμνπκε ηηο
δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο πηνζεηώληαο έλα ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιόγην
πνπ ζα ζπλδξάκεη ηε βησζηκόηεηα ηνπ πιαλήηε σθειώληαο ηόζν ηνλ
ίδην όζν θαη εκάο πνπ είκαζηε κέιε ηνπ.
Α΄ Εεηνύκελν: αιιαγή δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ γηα ηελ πγεία ηνπ
πιαλήηε γηαηί:
Ζ παξαγσγή ηξνπνπνηεκέλσλ γελεηηθά ηξνθίκσλ κε ηε βνήζεηα ηεο
ηερλνινγίαο εγθπκνλεί κεγάινπο θηλδύλνπο γηα ηα δώα, ηα θπηά θαη ηνλ
άλζξσπν
Ζ ππεξθαηαλάισζε ηξνθώλ νδεγεί ζηελ ππεξπαξαγσγή ηνπο κέζσ
ξαληηζκάησλ θαη άιισλ ρεκηθώλ ζθεπαζκάησλ ηα νπνία έρνπλ
δξακαηηθέο αιιαγέο ζηε βηόζθαηξα θαη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ
πεξηβάιινληνο
Οη εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ δσηθέο ηξνθέο, θξέαηα, γαιαθηνθνκηθά
πξντόληα θαθνπνηνύλ ηα δώα (ζειαζηηθά πνπ παξάγνπλ πεξηζζόηεξν
γάια από απηό πνπ ππαγνξεύεη ε θύζε ηνπο, πηελά ζηνηβαγκέλα ζε
απνζήθεο θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο )
Δκβόιηα γηα γξήγνξε σξίκαλζε ησλ πηελώλ νδεγνύλ ζε θαξθηλνγέλεζε
Ζ ππεξαιίεπζε δηαηαξάζζεη ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα κε απνηέιεζκα
πνιιά ςάξηα λα θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε
Μεηαβαηηθή παξάγξαθνο: Ζ ρεκηθή επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, ε
ζπζηεκαηηθή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ γηα πεξηζζόηεξε παξαγσγή θαη ηα
κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα επηβαξύλνπλ όρη κόλν ηνλ πιαλήηε αιιά θαη ηελ
πγεία ησλ αλζξώπσλ.
Β΄ Εεηνύκελν
Αιιαγή δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ δηόηη ε
θαθή δηαηξνθή νδεγεί ζε:
Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, πςειέο ηηκέο ζαθράξνπ θαη ρνιεζηεξίλεο ζην
αίκα, πξνβιήκαηα ζηελ πέςε
Απνπζία βηηακηλώλ θαη βαζηθώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζε ηξόθηκα πνπ
ςεθάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά πνιύ πξηλ ηελ
πιήξε σξίκαλζή ηνπο ή δηαηεξνύληαη γηα κήλεο ζηα ςπγεία ησλ
κεγάισλ αιπζίδσλ ηξνθίκσλ
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Πξόθιεζε παρπζαξθίαο, γαζηξεληεξηθώλ πξνβιεκάησλ, ηξνθηθέο
αιιεξγίεο
Δπίινγνο
Έλα ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιόγην ζπλεηζθέξεη όρη κόλν ζηελ νκαιή θαη
απξόζθνπηε αλάπηπμε ηεο παλίδαο καο αιιά θαη ζηε δηθή καο πγεία θαη
επεμία. Γηα λα ζπκβάιινπκε ζηελ αιιαγή θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο
ηνπ πιαλήηε πξέπεη πξώηα λα αιιάμνπκε ηνλ εαπηό καο . Αο
μεθηλήζνπκε ινηπόλ!
Β1.
Ο Γησξγάθεο ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα παξνπζηάδεηαη σο έλαο
εξγαηηθόο
άλζξσπνο
κε
πάζνο
γηα
ηε
δνπιεηά
ηνπ
«Γηπινθιεηδσλόηαλ… λα βξάδεη».
Δκθαλίδεηαη επίκνλνο ρσξίο λα εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα ιόγσ
αληηθεηκεληθώλ δπζθνιηώλ. «Γελ ζηακαηνύζε ε δσή επεηδή ήηαλ
πόιεκνο». Τν πάζνο γηα ηε δνπιεηά ηνπ ηνλ έθαλε εθεπξεηηθό θαη
θαηλνηόκν «πνπ έβξηζθε ηόζεο ηδέεο επεηδή επηζπκνύζε λα ηθαλνπνηεί
γεπζηηθά ηνπο πειάηεο ηνπ «παξαθνινπζνύζε ηνπο πειάηεο». Τέινο ζα
ηνλ ραξαθηεξίδακε επζπλείδεην θαη αθνζησκέλν δηόηη θξαηνύζε
επηκειώο ζεκεηώζεηο γηα όιεο ηηο ζπληαγέο πνπ πξνεηνίκαδε «θξαηνύζε
ζεκεηώζεηο, «…θνπβαινύζε καδί ηνπ», «… είρε γίλεη θνπξειόραξην».

Β2α
Φξάζεηο-Πξνηάζεηο πνπ θαλεξώλνπλ παληνγλώζηε αθεγεηή:
1. «Πάλησο ε θξέκα ηνπ ηνλ έθαλε δηάζεκν, απηή κε ηα δαραξσκέλα
θηνγθάθηα ηνπ»
2. «Γίλνληαλ κόδα κέζα ζε έλα απόγεπκα»
3. «Οη μέλνη έκελαλ πξνζώξαο άθσλνη»
Β2.β)
«Μηα πάζηα θάλεη ηε δσή πην γιπθηά»: κεηαθνξά
Πξνζδίδεη δσληάληα ζην θείκελν, παξαζηαηηθόηεηα. Γηεγείξεη
ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δέθηε θαζώο δείρλεη πόζν επράξηζηε κπνξεί λα
γίλεη ε δσή ελόο αλζξώπνπ όηαλ θαηαλαιώλεη θάηη ηόζν γεπζηηθό όζν
ζεσξείηαη ε πάζηα από ηνλ αθεγεηή.
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«κα ν Γησξγάθεο ην ηεθηέξη είρε γηα επαγγέιην»: παξνκνίσζε
Ο αθεγεηήο παξαιιειίδεη ην ζεκεησκαηάξην ζην νπνίν ν Γησξγάθεο
έγξαθε ηηο ζπληαγέο κε επαγγέιην, πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ζηνλ
αλαγλώζηε ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ είρε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν γηα
ηελ εξγαζία ηνπ Γησξγάθε.
Β3.
Ζ ηξνθή δελ είλαη κόλν ην βαζηθό κέζν αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπνπ,
αιιά απνηειεί θαη θύξην παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ
ςπρνινγία ηνπ. Ζ πξνεηνηκαζία ελόο γεπζηηθνύ θαγεηνύ εληζρύεη ηελ
επξεζηηερλία καο θαη ηε δηάζεζή καο λα επραξηζηήζνπκε θίινπο θαη
ζπγγελείο. Έλα σξαίν γεύκα απνηειεί επθαηξία λα έξζνπκε θνληά κε ηα
αγαπεκέλα καο πξόζσπα, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα δνθηκάζνπκε
πνηθηιία γεύζεσλ. Πνιιέο θνξέο έρνπκε ηελ αλάγθε λα
πεηξακαηηζηνύκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο, γεγνλόο πνπ
νμύλεη ηελ πεξηέξγεηά καο γηα ην αλ ηειηθά ζα είλαη θαιό ην απνηέιεζκα
θαη καο θαζηζηά πην δεκηνπξγηθνύο αθνύ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ
γεύκαηνο βάδνπκε θαη ηελ πξνζσπηθή καο ζθξαγίδα. Αληακνηβή
βέβαηα ηεο πξνζπάζεηάο καο απνηειεί ην κνίξαζκα ηνπ θαγεηνύ κε
άιινπο αλζξώπνπο.
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