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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Το φαγητό καλύπτει πολλές ανάγκες του ανθρώπου . Αρχικά , του δίνει τη δυνατότητα να 

αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις καθώς, πολλές φορές ο άνθρωπος συναντιέται με άτομα του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος ή με φίλους , για να γευματίσουν και ταυτόχρονα να συζητήσουν 

ή να περάσουν λίγο χρόνο μαζί . Επίσης , το φαγητό ικανοποιεί τον άνθρωπο , αφού η ποικιλία των 

γεύσεων του παρέχει ευχαρίστηση . 

 

2.α)  Θεματική περίοδος . << Η πρωταρχική σημασία …του ανθρώπου>>. 

         Λεπτομέρειες : <<Μέσω των διάφορων τροφίμων … υπερβολές >>. 

    β) Όμως-> αντίθεση  

        Επίσης->προσθήκη 

 

3.Επιθετικός προσδιορισμός: κοινωνικές, ουσιαστικό που προσδιορίζει: ανάγκες  

   Επιθετικός προσδιορισμός: πρωταρχική, ουσιαστικό που προσδιορίζει :θέση  

 

4.  

Οργανισμός:  

Γένος-> αρσενικό 

Πτώση ->ονομαστική  

Αριθμός-> ενικός 

Ίσο./ανισοσ.->ισοσύλλαβο  

Δικατ/τρικατ-> τρικατάληκτο  

 

 

Εδέσματα: 

 Γένος-> ουδέτερο  

 Πτώση ->αιτιατική 

 Αριθμός-> πληθυντικός 

 Ίσο./ανισοσ.->ανισοσυλλαβο  

 Δικατ/τρικατ-> δικατάληκτο 

 

 

 

5. 

 

Ικανοποίηση->ικανός+ ποιώ 

Υπερβολές->υπέρ +βάλλω  

Επιβίωση->επί+ βίος  

Επικοινωνία->επί +κοινωνία 

Ανταλλάξουν->αντί +αλλάζω  
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6. 

 

Πρωταρχική = βασική 

Ψυχαγωγία = διασκέδαση 

Απόλαυση = ευχαρίστηση  

Απόψεις = γνώμες 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Πρόλογος  

 

Παράγραφος 1η  

Το γρήγορο φαγητό είναι απολαυστικό και νόστιμο. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν κάποιες φορές να 

ξεφεύγουν από το πρόγραμμα διατροφής τους και να ενδίδουν σε μία γρήγορη απόλαυση. Όμως, οι 

έφηβοι οδηγούνται πολύ συχνά στην κατανάλωση φαστ - φουντ. Ποιοι είναι άραγε οι λόγοι που τους 

ωθούν προς αυτή τη συνήθεια; 

 

 

Κύριο μέρος   

 

Παράγραφος 2η  

 

• Δεν έχουν λάβει την απαραίτητη διατροφή και παιδεία.  

• Το σπιτικό φαγητό απουσιάζει λόγω της υπερεργασίας των γονέων.  

• Ταχεία απόλαυση και μικρό κόστος . 

• Το γρήγορο φαγητό σχετίζεται με την εφηβική τους ταυτότητα. 

Παράγραφος 3η   

Δεν ωφελούνται γιατί:  

• Η υγεία τους κινδυνεύει  

• Οδηγούνται στην παχυσαρκία  

• Δεν έχουν ενέργεια  

• Η εξωτερική τους εικόνα αλλοιώνεται. 

 

Επίλογος   

 

Παράγραφος 4η  

 

Είναι, λοιπόν, αναγκαία η ισορροπία στη διατροφή των εφήβων. 

 

 


