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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ(ΟΜΑΔΑ A΄) ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  

ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ:ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ;  - 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 
 

I. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

1η Δραστηριότητα 

Το κείμενο αναφέρεται στις μάσκες κατά της ρύπανσης. (Θέμα του κειμένου) Αρχικά, σημειώνεται  ότι 

ορισμένες από αυτές δεν προστατεύουν τους χρήστες τους αλλά και προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία τους. 

(1η) Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε πείραμα σε  εννιά διαφορετικές μάσκες από τις 

οποίες μία ήταν αποδοτική. (2η) Ακόμα, τονίζεται ότι παράγοντα προστασίας από τη ρύπανση είναι αν η 

μάσκα έχει εφαρμοστεί σφιχτά αλλά τα μαλλιά δυσχεραίνουν την ομαλή εφαρμογή της. (3η) Ωστόσο, 

υπογραμμίζεται ότι αν η μάσκα εφαρμόζει εντελώς στο πρόσωπο , παρεμποδίζεται η αναπνοή. (4η) Τέλος, 

συμπεραίνεται , ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αρμόζει να καταπολεμηθεί στη βάση της. (5η) 

  

2
η
 Δραστηριότητα 

i. Τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική 

Μέσο πειθούς:Τεκμήριο-πόρισμα έρευνας (Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγαν, ωστόσο, επιστήμονες του 

Ινστιτούτου Επαγγελματικής Ιατρικής του Εδιμβούργου, ... τοποθέτησής της.) 

Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται ως τεκμήριο μια αλήθεια  (Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι 

πολίτες κυκλοφορούν με μάσκες στους δρόμους του Πεκίνου, προκειμένου να προστατευθούν από την 

ατμοσφαιρική ρύπανση που πλήττει την πόλη. ) 

 

ii. α)   επιφέρουν :προκαλούν 

διαφορετικές:ανόμοιες 

καθοριστικό :σημαντικό, βασικό, ουσιώδη, ουσιαστικό  

συνιστάται:προτείνεται 

ζήτημα:θέμα 

 

β) διαφορετικές   ≠ ίδιες, όμοιες 

κίνηση ≠ ακινησία 

αποτελεσματική  ≠ αναποτελεσματική, ανεπιτυχής 

σφιχτά ≠ χαλαρά  

επιδεινωθεί ≠ αναβαθμιστεί, βελτιωθεί 

 

iii.  ενώ :αντίθεση, εναντίωση 

δηλαδή :επεξήγηση 

 

3η Δραστηριότητα 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
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(1)Είναι γεγονός πέρα από κάθε αμφισβήτηση  ότι η υγεία αποτελεί την βάση για να αναπτυχθεί με 

ομαλό τρόπο ο άνθρωπος.  Παρόλα αυτά είναι αληθές ότι η υγεία κινδυνεύει από πολλούς 

παράγοντες. 

(2) (α) Αρχικά, πολλοί άνθρωποι  , εξαιτίας ελλιπούς παιδείας, δεν γνωρίζουν τη σημαντικότητα 

των τακτικών ιατρικών επισκέψεων και τις αμελούν. Έτσι, όμως,    αναπτύσσονται σε αυτούς 

ασθένειες , χωρίς να το αντιληφθούν.  (β) Ακόμα, ευθύνεται η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος 

που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υπέρμετρη ανάπτυξη  διάφορων τεχνολογικών επιτευγμάτων 

που εκπέμπουν πολλούς ρύπους, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

(γ)Επιπροσθέτως, πολλοί άνθρωποι δεν ασκούνται/γυμνάζονται στον βαθμό στον οποίο θα άρμοζε. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκτούν σωματική ευεξία και διάφορα ζωτικά όργανα του 

σώματός τους να μην λειτουργούν ομαλώς. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Επίσης, πρόσωπα κυρίως νεαρής ηλικίας τρέφονται με γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.   Αυτά, 

αν και ευχάριστα ως προς την γεύση, περιέχουν συστατικά που είναι βλαβερά/επιζήμια για τον 

ανθρώπινο οργανισμό.  

(3)Παρόλα αυτά, υφίστανται τρόποι με τους οποίους η υγεία είναι δυνατόν να προστατευτεί. 

(4) (α) Κατ’ αρχάς,  είναι ανάγκη η εκπαίδευση να παρέχει ορθή καθοδήγηση σχετικά με την 

συνετή χρήση των φαρμάκων  και  την αναγκαιότητα συχνών ιατρικών επισκέψεων με σκοπό  την 

καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών.(β) Ένας επιπλέον  τρόπος είναι να θεσπιστούν νόμοι για την 

περιβαλλοντική προστασία και, αν παραβιάζονται, να επιβάλλονται κυρώσεις.  Επομένως, το 

οικοσύστημα θα συμβάλλει στην διατήρηση και ενίσχυση της υγείας .(γ) Επιπροσθέτως, είναι 

αναγκαία η σωματική άσκηση, ώστε να ενισχυθούν πολλά ζωτικά όργανα.  Αυτό θα συντελέσει 

ώστε ο ανθρώπινος οργανισμός  να αποκτήσει μεγάλη αντοχή  ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 

Επίσης, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να τρέφονται με τρόφιμα τα οποία είναι παρασκευασμένα 

από υγιεινά συστατικά . Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός τους  θα τροφοδοτηθεί με συστατικά 

που τον ενδυναμώνουν. 

(5)Συνοψίζοντας, η υγεία του ανθρώπου διατρέχει πολλούς κινδύνους, αλλά υφίστανται  τρόποι για 

την προστασία της . Επομένως, είναι ανάγκη να εφαρμοστούν οι τρόποι αυτοί, διότι έτσι ο 

πολιτισμός θα προοδεύσει αφού η υγεία αποτελεί  θεμέλιο λίθο του. 

 

Ονοματεπώνυμο συντάκτη 

II.Λογοτεχνικό κείμενο 

 

1
η
 Δραστηριότητα 

α.Λ/ β. Σ/ Σ/δ. Λ/ ε.Σ/ στ. Λ 

 

2
η
 Δραστηριότητα 

i. Χρησιμοποιείται αφήγηση. Ο αφηγητής δεν συμμετέχει, άρα είναι ετεροδιηγητικός. Επίσης, είναι 

παντογνώστης, επομένως η εστίαση είναι μηδενική. Ακόμα , η αφήγηση είναι αναδρομική, επειδή 

αναφέρεται στο παρελθόν. 

 

ii.  α)διαγνώσει β) ασθένεια γ) ψυχανάλυση δ) θεράπευσε ε) υγιαίνει 

 

iii. Και πώς κατάφερες να μας σώσεις από τον λοιμό, Ιπποκράτη; : Το κόμμα τίθεται πριν την 

κλητική προσφώνηση. 

 

«συμμετρία»: Εντός των εισαγωγικών τίθεται ειδική ορολογία. 

 

3η Δραστηριότητα 
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Ο Σωκράτης, οπωσδήποτε θα είχε θετική άποψη σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ιπποκράτη. Αυτό 

ισχύει, επειδή ο Σωκράτης με υπομονή προσπαθούσε να αποκαλύψει την αλήθεια για να τη διδάξει 

στους ανθρώπους. Σε αυτά, λοιπόν, τα πλαίσια, θα εκτιμούσε τον Ιπποκράτη, επειδή δεν 

επηρεαζόταν από προκαταλήψεις για να συνάγει διάφορα συμπεράσματα σχετικά με το ιατρικό 

έργο του. Αντιθέτως, ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε  τη λεπτομερή έρευνα για να επιτύχει να 

θεραπεύσει διάφορες ασθένειες. Για αυτόν , άλλωστε, τον λόγο ο Σωκράτης , ακούει με ενδιαφέρον 

τη θεωρία του Ιπποκράτη. Επίσης, χωρίς αμφιβολία ο Σωκράτης θα αισθανόταν ευγνώμων προς τον 

Ιπποκράτη, διότι έφτασε στην Αθήνα από την Κω και επέτυχε να καταπολεμήσει τον λοιμό που 

στέρησε τη ζωή από πολλούς  συμπολίτες του , αξιοποιώντας τις ορθές παρατηρήσεις του .  

 

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 


