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                                 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- Μη Λογοτεχνικού Κειμένου 

 

1η δραστηριότητα. 

 

Α1.  

Το κείμενο αυτό αναφέρεται στην ισορροπημένη διατροφή. Αυτή εξασφαλίζεται με την κατανάλωση 

τροφών από όλες τις ομάδες και προσφέρει στον οργανισμό ποικιλία θρεπτικών συστατικών και 

ιδανικό βάρος. Παρά την ενημέρωση για τη σωστή διατροφή σήμερα δεν παρατηρείται βελτίωση, 

καθώς η παραπληροφόρηση των ΜΜΕ και άλλοι παράγοντες κοινωνικοοικονομικοί και ψυχολογικοί 

επηρεάζουν. Κλείνοντας το κείμενο αναφέρει ότι οι γονείς με τις διατροφικές τους επιλογές πρέπει να 

αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Εξάλλου η διατροφική παιδεία πρέπει να αποτελεί μέριμνα 

και του σχολείου και της πολιτείας. 

. 

 [Μονάδες 15 ]  

 

2η δραστηριότητα  

 

Α2. Δομικά μέρη 

Θεματική περίοδος: «Η σημερινή οικογένεια....διατροφή της». Παρουσιάζει την επίδραση των 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στον τρόπο διατροφής της οικογένειας. 

Λεπτομέρειες- Σχόλια : «Συχνά παρατηρούμε....και το βάρος των παιδιών τους» 

Κατακλείδα: « Επομένως, φαίνεται......μπορούμε να επιτύχουμε πολλά!» 

 

Πλαγιότιτλος (ενδεικτική απάντηση) :Εργασία και Διατροφή ή Η επίδραση των εργασιακών συνθηκών 

στη διατροφή 

 

Α3. ωστόσο (2η): εναντίωση, αντίθεση 

 για παράδειγμα (2η): επεξήγηση, διασάφηση 

 επομένως (3η): συμπέρασμα 

 

ΜΑΘΗ
ΜΑ / 

ΤΑΞΗ : 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ΄ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ: 

22-02-2020 
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Α4. Παθητική σύνταξη: Οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, 

κοινωνικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς, συναισθηματικούς και άλλους 

Ενεργητική σύνταξη: Πολλοί παράγοντες, κοινωνικοί, οικονομικοί, θρησκευτικοί, συναισθηματικοί 

και άλλοι επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες.  

Ή  

Τις διατροφικές συνήθειες τις επηρεάζουν πολλοί παράγοντες, κοινωνικοί, οικονομικοί, θρησκευτικοί, 

συναισθηματικοί και άλλοι. 

 

Ενώ στην παθητική δίνεται έμφαση στη πράξη με την ενεργητική σύνταξη δίνεται έμφαση στο 

υποκείμενο του ρήματος και το ύφος γίνεται πιο απλό, άμεσο, ζωηρό με σαφέστερα νοήματα. 

 

Α5. α) πρόβλημα: προ+ βάλλω  

Ενδεικτικές απαντήσεις: μεταβλητός, περιβάλλον, βολή, βόλι, απόβλητα κλπ 

διατροφή: δια +τρέφω 

Ενδεικτικές απαντήσεις: διατροφή, τρόφιμα, τροφοδοτικός, τροφοδοσία, θρέψη, θρεπτικός κλπ. 

 

        β) Κυριολεκτική σημασία: 

 Η απώλεια του περιττού βάρους είναι επιβεβλημένη για την καλή υγεία. 

Μεταφορική σημασία: 

 Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου, όταν του αποκάλυψα την αλήθεια.  

 

3η δραστηριότητα 

  

Α7.  

Πρόκειται για ομιλία  σε εκδήλωση του δήμου.  

 

Αγαπητοί συνδημότες, ή  

Κυρίες και κύριοι,  

Διανύουμε μια περίοδο τεράστιων αλλαγών που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Οι αλλαγές 

αυτές μπορεί να συνδέονται με την επικοινωνία μας, τον τρόπο ζωή μας, αλλά και με τη διατροφή μας. 

Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος διατροφής μας είναι πλούσιος σε ζάχαρη, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι 

γεγονός που δεν καλύπτει τις διατροφικές μας ανάγκες. Ως εκπρόσωπος του σχολείου θα ήθελα με τη 

σειρά μου να αναφερθώ στις συνέπειες της κακής διατροφής. 

Ο λανθασμένος αυτός τρόπος διατροφής σε συνδυασμό με τα ακανόνιστα γεύματα που κάνει 

καθημερινά ένας εργαζόμενος είναι σε θέση να προκαλέσουν  

 

 Διατροφικές διαταραχές όπως νευρική ανορεξία ή βουλιμία 

 Αύξηση διαφόρων νοσημάτων,  όπως καρδιοπάθειες, ζάκχαρο, αλλά και σωματικού βάρους με 

αποτέλεσμα το άτομο να γίνεται παχύσαρκο. 

 Οι πνευμακτικές ικανότητες του παιδιού «μειώνονται» (ασθενής μνήμη) και οι επιδόσεις του στο 

σχολείο ελαττώνονται  

 Παρουσίαση ψυχολογικών προβλημάτων, όπως  μελαγχολία,  χαμηλή αυτοεκτίμηση,  εσωστρέφεια, 

δημιουργία εντάσεων στην επαφή με άλλους ανθρώπους. 
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 Νωχελικότητα, αδράνεια, παθητικότητα στις καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Εφόσον οι συνέπειες της κακής διατροφής είναι τόσο πολλές πρέπει με κάθε τρόπο να 

αντιμετωπιστούν για να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι υγιής. Στη βελτίωση σημαντικό ρόλο παίζει η 

οικογένεια καθώς είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει τον τρόπο διατροφής του 

σύγχρονου ανθρώπου και ειδικότερα του νέου. Πιο συγκεκριμένα η οικογένεια μπορεί: 

 Να μαθαίνει στα παιδιά από τη νεαρή ηλικία τη σημασία της υγιεινής διατροφής. 

 Να τα συνηθίζει σε μια ποικιλία τροφών, ώστε όταν αργότερα αρχίσουν να κάνουν συνειδητή επιλογή 

τροφής να αποφεύγουν το γρήγορο φαγητό. 

 Να παρέχει στα μέλη της φρεσκομαγειρεμένο φαγητό με  αγνά υλικά. 

 Οι ίδιοι οι γονείς να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση στα παιδιά τους μέσα από τον τρόπο 

διατροφής τους. 

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής συχνά μας οδηγούν σε λανθασμένες διατροφικές συνήθειες που 

έχουν θλιβερές επιπτώσεις στην υγεία μας. Η οικογένεια έχει τη δυνατότητα, ως φορέας 

διαπαιδαγώγησης, να μάθει στα μέλη της και ιδίως σε εμάς τους νέους, τον τρόπο να τρέφονται 

υγιεινά. «Είμαστε ό,τι τρώμε», μια φράση που ακούγεται συχνά. Ας φροντίσουμε λοιπόν να έχουμε 

ποιότητα σε αυτό που τρώμε.  

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 

 

Απαντήσεις – Λογοτεχνικού κειμένου  

  

1η δραστηριότητα  

 

B1. Το απόσπασμα περιγράφει την εμπειρία του συγγραφέα από το ταξίδι του στην Ιαπωνία και την 

επαφή του με την Ιαπωνική κουζίνα. Το γεύμα σε κουζίνα Ιαπώνων είναι μια ιεροτελεστία που μπορεί 

ο επισκέπτης να δει και να συμμετάσχει. Το γεύμα παρασκευάζεται με μια συγκεκριμένη σειρά και 

εκείνο που είναι σημαντικό είναι ο πελάτης να μπορέσει να απολαύση κάθε άνεση. 

 

 

Β2. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι στην Ιαπωνία το φαγητό και η παρασκευή του είναι μια υπόθεση 

πολύ σημαντική. Η προετοιμασία του φαγητού έχει μια μορφή ιεροτελεστίας στην οποία συμμετέχει 

και ο συγγραφέας μας. Η σχολαστικότητα και η ακρίβεια στην προπαρασκευή, αλλά και η λεπτολογία 

τους στο σερβίρισμα  συνάδουν με τον πολιτισμό των Ιαπώνων.  Πρόκειται για ανθρώπους με 

πειθαρχία, με υπομονή και οργάνωση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

 

2η δραστηριότητα  

 

 

B3. «πεινάω σαν λύκος»: Πρόκειται για παρομοίωση. Με αυτό το σχήμα λόγου ο συγγραφέας επιχειρεί 

να δείξει την ένταση της πείνας του και γίνεται ιδιαιτέρως περιγραφικός και εικονοπλαστικός. 
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 «αφού ψαρέψει και το τελευταίο χορταρικό»: Πρόκειται για μεταφορά με την οποία προσδίδει 

παραστατικότητα στην περιγραφή του και συγχρόνως προσδίδει στο ύφος του και μια περιπαιχτική 

διάθεση. 

 

Β4.   

Η επιλογή του β ΄ενικού προσώπου προσδίδει οικειότητα στο ύφος και κυρίως δηλώνει τη διάθεση του 

συγγραφέα να επικοινωνήσει με τον αναγνώστη του. Προσδίδει στο κείμενο ζωντάνια, αμεσότητα και 

παραστατικότητα. 

Η επιλογή του α΄ενικού προσώπου κάνει το ύφος πολύ πιο οικείο, προσωπικό, βιωματικό καθώς 

φαίνεται ότι ο συγγραφέας εξομολογείται μια προσωπική του εμπειρία. 

 

3η δραστηριότητα  

 

B5.  

Παρά την τεράστια πείνα του την οποία εξέφρασε με τη χρήση μιας παρομοίωσης «πεινάω σαν λύκος» 

ο ήρωας ήταν πολύ επιφυλακτικός, όταν βρέθηκε μπροστά στη βιτρίνα με τα ωμά υλικά καθώς ο ίδιος 

ισχυρίζεται ότι «Το κρέας και το ψάρι, ωμά, με κάνουν και διστάζω». Αποφασίζει να επιλέξει το ψάρι 

το οποίο το ψήνουν, παρά την προσπάθεια του μετρ να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο ίδιος ήταν 

ανένδοτος επιμένοντας στο φόβο του ότι «το ωμό κρέας και το ψάρι τα φοβάμαι περισσότερο, κι ας 

λέει ό,τι θέλει ο μετρ». Ο ήρωας αντιπροσωπεύει το δυτικό πολιτισμό που προτιμά τις τροφές του 

περισσότερο μαγειρεμένες.  

Γενικότερα πάντως η επιλογή του φαγητού: 

 άπτεται με τη γεύση που έχει ο καθένας μας συνηθίσει από τα παιδικά του χρόνια  

 με την επιθυμία της παρέας, καθώς οι Έλληνες πολύ συχνά τρώνε με την παρέα τους, ως τρόπο 

διασκέδασης. 

 Την ευκολία να γίνει «πακέτο», ώστε να μπορεί εύκολα ένας εργαζόμενος να το πάρει στο χώρο 

εργασίας του. 

 Να είναι σύμφωνη με τις διατροφικές του συνήθειες. 


