
1 
 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η δραστηριότητα 

 

Α1. α) Κατά το κείμενο, η αστυφιλία έχει προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο διατροφής 

των ανθρώπων. Αυτή η αλλαγή έχει αντίκτυπο αλυσιδωτά στη φύση και στη 

διαχείριση των φυσικών πόρων της. Εγκαταλείψαμε ως Έλληνες την παραδοσιακή  

μεσογειακή διατροφή, η οποία ήταν λιτή και με σεβασμό στους πόρους της γης και, 

σε συνδυασμό με τον υπερπληθυσμό που παρατηρείται στον κόσμο, θα φτάσουμε 

πολύ σύντομα (το 2050) σε σημείο, κατά το οποίο οι πόροι δεν θα επαρκούν, για να 

θρέψουν αυτόν τον πληθυσμό. Αν δεν γίνει ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 

και συνεχίσουμε την υπερκατανάλωση τροφών, που τις περισσότερες φορές ένα 

μέρος αυτών καταλήγουν στα σκουπίδια, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση έλλειψης 

τροφής για όλους.       

 

β) Η επίκληση στο συναίσθημα φαίνεται από το γεγονός ότι ο συντάκτης του 

κειμένου απευθύνεται στο β΄ ενικό πρόσωπο και το α΄ πρόσωπο του πληθυντικού, για 

να συγκινήσει και να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη.  

Ρηματικά πρόσωπα:  Κατανάλωσε υπεύθυνα, θυμήσου, σκέψου.  

Να αλλάξουμε, να εξασφαλίσουμε.  

Μεταφορές: Δανειζόμαστε τον κόσμο, να «μαγειρέψουμε» έναν καλύτερο κόσμο.  

Σημεία στίξης (θαυμαστικό): Στήριξε ... τον πλανήτη! 

 

2η δραστηριότητα 

 

Α2. α) Η δομή της παραγράφου: 

Θεματική πρόταση: «Η τροφή μας ... υγιές περιβάλλον». 

Λεπτομέρειες: «Για κάθε μπουκιά ... ενέργεια» 

Κατακλείδα: «Τελικά ... υγιείς». 

 

β) θέτουμε: βάζουμε, τοποθετούμε 

ενημερώνοντας: πληροφορώντας 

επιχειρεί: προσπαθεί, επιδιώκει 

 

3η δραστηριότητα 

 

Θέμα: Συμμετέχεις, ως εκπρόσωπος του σχολείου σου, σε ένα μαθητικό συνέδριο για 

την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16 Οκτωβρίου). Αξιοποιώντας υλικό από το 

κείμενο και τις προσωπικές σου εμπειρίες, καλείσαι να γράψεις μία ομιλία (200-250 

λέξεις) για να πείσεις τους συνέδρους να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες 

για την «υγεία» του πλανήτη αλλά και τη δική τους. 

 

Πρόλογος 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω 

τις σκέψεις και τις απόψεις μου για τη διατροφή αλλά και γενικότερα για τη σχέση 

που πρέπει να αναπτύξουμε οι άνθρωποι με τη φύση, αφού από αυτήν εξαρτάται η 

διατροφή μας και η ύπαρξή μας.   

Είναι γνωστό σε όλους πως η σωματική υγεία και συνακόλουθα η ψυχική μας 

ισορροπία εξαρτάται από τις τροφές που καταναλώνουμε. Σήμερα, δυστυχώς, οι 
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άνθρωποι έχουν γίνει έρμαια μιας διατροφικής κατανάλωσης, που επιβάλλεται από τη 

βιομηχανική παραγωγή των τροφών χωρίς μεγάλη διατροφική αξία. Οι τοξικές ουσίες 

που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή τους, οδηγούν στον 

κλονισμό της σωματικής υγείας και την ψυχική ανισορροπία. Οι συνέπειες στην υγεία 

μας είναι γνωστές. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να σας εκφράσω τις απόψεις μου για 

την ανάγκη αλλαγής των διατροφικών μας συνηθειών.   

 

Κύριο θέμα 

 

Ο υπερπληθυσμός της γης (το 2050 ο κόσμος μας θα έχει περίπου 9 δισεκατομμύρια 

ανθρώπους), η κοινωνία της κατανάλωσης, εν πολλοίς άχρηστων τροφών, η αποκοπή 

μας από τη φύση και η υπερσυγκέντρωσή μας στις πόλεις έχουν ως συνέπεια την 

εξάντληση ή τη μείωση των φυσικών πόρων. 

Γι’ αυτό πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα: 

 Ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων για την παραγωγή των τροφών 

 Μείωση της θήρας και της υπεραλίευσης 

 Μείωση της κατανάλωσης κρέατος 

 Μείωση της ποσότητας τροφής, για την εξοικονόμηση αειφορικής διατροφής 

(«τρως λίγο, έχεις να τρως») 

 Μεσογειακή διατροφή (φρούτα και λαχανικά) 

 Τήρηση του μέτρου (παν μέτρον άριστον), κ.ά.  

 

Επίλογος 

Η ανάπτυξη της Οικουμένης έχει πάρει έναν λανθασμένο δρόμο. Η 

υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων της γης μάς έχει οδηγήσει σε προβλήματα 

υγείας και σε άλλα αδιέξοδα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και κυρίως τον 

τρόπο που διαχειριζόμαστε τους πόρους της φύσης, όσο ακόμη είναι νωρίς.  

 

Το κείμενο είναι ομιλία. Γι’ αυτό χρειάζεται προσφώνηση και αποφώνηση.  

Προσφώνηση: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμμαθητές 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η δραστηριότητα 

 

Β1. Ο Γιωργάκης, παρά την αναπηρία του, αγαπά τη ζωή και είναι ένας δημιουργικός 

άνθρωπος. Η υπευθυνότητα είναι τρόπος ζωής γι’ αυτόν και εκπλήσσει τους πελάτες 

του με τη δημιουργικότητά του. Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης δουλειάς του 

Γιωργάκη φαίνεται στην κίνηση του ζαχαροπλαστείου. Εξ αιτίας του το μαγαζί 

δουλεύει και είναι διάσημο σε όλη τη Θεσσαλονίκη.    

 

2η δραστηριότητα 

 

Β2. α) Η παρουσία του αφηγητή που είναι παρών παντού και τα γνωρίζει όλα 

φαίνεται από τα ακόλουθα:  

«Διπλοκλειδωνόταν στο μαγαζί και έβαζε την κρέμα του να βράζει». 

«Πάλευε με τα υλικά στο εργαστήριο». 

«Στον Ξενοφώντα έμοιαζε ακατανόητο». 
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β) «Μια πάστα κάνει τη ζωή πιο γλυκιά ...»: Είναι μεταφορά. Προκαλεί ευχάριστα 

συναισθήματα.  

 «... μα ο Γιωργάκης το (τεφτέρι) είχε για ευαγγέλιο»: Είναι παρομοίωση. Δείχνει την 

πιστή αφοσίωση του Γιωργάκη στη δουλειά του.  

 

3η δραστηριότητα 

 

Β3. Ο Γιωργάκης αντιμετωπίζει την τροφή ως μέσο δημιουργίας και τον βοηθά να 

αντιμετωπίζει τη ζωή ευχάριστα, παρά το πρόβλημα της υγείας του. Αντιλαμβάνεται 

επίσης τη δουλειά του ως προσφορά προς τους άλλους ανθρώπους και αυτή τον 

βοηθά στις σχέσεις του με αυτούς. Αυτό αποδεικνύεται από την ανταπόκριση που 

έχει η δουλειά του στους πελάτες. Όλοι θέλουν να τον γνωρίσουν και κυρίως όλοι 

θέλουν να δοκιμάσουν τα γλυκά που παρασκευάζει. Μέσω της δουλειάς, που 

σχετίζεται με την τροφή, μπορούν να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις σεβασμού και 

εκτίμησης του ενός προς τον άλλο. 


