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Ονομαηεπώνςμο:……………………………………………………………… 

Μάθημα:……………………………………………………………… 

Τλη:……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Μη λογοηεσνικό κείμενο 

 

Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΔ ΣΗ ΦΤΗ 

 

1.[…] Οη επαλαζηαηηθέο εξελίξειρ ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

κεηέβαιαλ θαηά ηξόπν ζεκειηώδε ηηο ηδέεο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηε θύζε. Η δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο απηήο πξνρσξνύζε 

ζπζζσξεπηηθά ζηελ δπηηθή θνηλσλία από ηνλ δέθαην έβδνκν αηώλα θαη 

επηηαρύλζεθε πνιύ από ηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά επιηεύγμαηα 

ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα. Αιιά κόλν ζηνλ εηθνζηό αηώλα νη άλζξσπνη 

απόθηεζαλ ηελ αίζζεζε ηεο ζρεδόλ απεξηόξηζηεο θπξηαξρίαο ηνπο πάλσ 

ζηε θύζε θαη ε επέθηαζε ηεο επηζεηηθήο απηήο ζηάζεο απέλαληη ζηε 

θύζε ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο αλζξσπόηεηαο ππήξμε ραξαθηεξηζηηθό 

θαηλόκελν απηήο ηεο πεξηόδνπ. 

2.Η γεληθή αληίιεςε πνπ θπξηάξρεζε ζε πνιιέο θνηλσλίεο θαηά ην 

παξειζόλ, ήηαλ όηη ε θύζε ήηαλ κηα ακεηάβιεηε πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

θαζόξηδε ηελ δσή ηνπ αλζξώπνπ. Μπξνζηά ζηελ αμεπέξαζηε ππεξνρή ηεο, 

ν άλζξσπνο δελ κπνξνύζε λα επηδηώμεη λα ηελ πξνζαξκόζεη ζε αμηόινγν 

βαζκό ζηηο αλάγθεο ηνπ, αιιά όθεηιε ν ίδηνο λα πξνζαξκνζηεί ζε 

απηήλ. Αιιά ν άλζξσπνο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα γηλόηαλ διαπκώρ πην 

επηζεηηθόο απέλαληη ζηε ζηελ θύζε ζέινληαο λα ηεο απνζπάζεη ηα 

κπζηηθά ηεο, λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο πόξνπο ηεο θαη λα δακάζεη ηηο 

πην επηθίλδπλεο εθδειώζεηο ηεο. 

3.Η λέα ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηε θύζε έθεξε ξηδηθή αιιαγή 

ζηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην πεπξσκέλν. Παιαηόηεξα, θάζε κεγάιε 

ζπκθνξά όπσο ε μεξαζία ή νη επηδεκίεο - θαζώο θαη νπνηαδήπνηε 

δπζηπρία από εθείλεο πνπ ζα κπνξνύζαλ ζήκεξα λα απνθεπρζνύλ - 

απνδηδόηαλ ζηελ κνίξα, επάλσ ζηελ νπνία δελ είρε θακηά εμνπζία θαη 

ελαληίνλ ηεο νπνίαο ήηαλ αλώθειν λα παιέςεη. Όηαλ νη άλζξσπνη 

έκαζαλ όηη πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο ηα θόξησλαλ ζην πεπξσκέλν, 

κπνξνύζαλ λα θαηαπνιεκεζνύλ κε αλζξώπηλα κέζα, ε πίζηε 

ζην πεπξσκέλν ππνρώξεζε. 

4.Ωζηόζν, αλ ε επηζεηηθή ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηε θύζε ηνπ 

έδηλε κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαη απεξηόξηζηε 

ειπίδα, από ηελ άιιε δεκηνύξγεζε εζηθά πξνβιήκαηα πνπ ήηαλ θάζε 

άιιν παξά αζήκαληα. Αλ ν άλζξσπνο θαηείρε ηα κέζα λα θεπαπεύει ή λα 

πξνιαβαίλεη ηα αλζξώπηλα δεηλά, όθεηιε επίζεο λα αλαιάβεη ηελ 

επζύλε γηα ηελ απνηπρία ηνπ ζ’ απηή ηε πξνζπάζεηα. Αθνύ δελ 

κπνξνύζε πηα λα παξαζηήζεη ηελ δπζηπρία ηνπ σο έξγν ηνπ πεπξσκέλνπ, 

έπαηξλε επάλσ ηνπ ην βάξνο ελόο θαηλνύξγηνπ ζπλαηζζήκαηνο ελνρήο 

γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο λέεο ηνπ 

δπλάκεηο. 

5.Η θπξηαξρία ηνπ αλζξώπνπ επάλσ ζηελ θύζε δεκηνύξγεζε γη’ απηόλ 

λέα πεγή επηζηεκνληθήο αβεβαηόηεηαο θαη πξνβιεκαηηζκό γύξσ από ηνλ 

ζθνπό ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Όζν ν άλζξσπνο απνδερόηαλ όηη θαζόξηδε 

ηελ κνίξα ηνπ έλαο ππέξηαηνο εζηθόο λόκνο κε «ζεία επηθύξσζε», 

κπνξνύζε λα αηζζάλεηαη όηη εμππεξεηεί έλαλ ππέξηαην ζθνπό δηάγνληαο 

εζηθό βίν. 

6.Η αλύςσζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηε θύζε ηνλ έθαλε λα αηζζαλζεί 

έληνλα ηελ δηθή ηνπ δύναμη, αιιά δελ ηνπ έδσζε θαη έλα πξόηππν 



 

 

Σχολικό έτος 2017-2018                Σελίδα 3 

                                                 

εζηθήο εμνπζίαο γηα λα κπνξεί λα θαζνξίδεη πώο λα ηε ρξεζηκνπνηεί. 

7.Με θάζε λέα αλαθάιπςε θαη εθεύξεζε, ήηαλ ζαλ λα αλέθππηαλ λένη 

κεγαιύηεξνη θίλδπλνη γηα ηελ αλζξσπόηεηα θαη βαζάληδαλ ηνλ άλζξσπν 

ακθηβνιίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο θπξηαξρίαο επάλσ 

ζηε θύζε. Οη πξννπηηθέο ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο μαλνίρηεθαλ κπξνζηά 

ζηνλ άλζξσπν ζαλ έλαο λένο θαη αλαπάληερνο παξάδεηζνο, αιιά καδί 

ηνπο εθδειώζεθαλ θαη πνιινί θίλδπλνη, αθόκε θαη πέξαλ από ηελ 

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε λέα δύλακε ζειεκαηηθά γηα ηελ 

θαηαζηξνθή. 

8.Η θύζε δέρηεθε θαηά θαηξνύο, είηε επηθαλεηαθά, είηε ππνζαιάζζηα, 

ππξεληθέο δνθηκέο κεγαηόλσλ. Οη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο 

μεζεθώζεθαλ, κε πξώηε ηελ Greenpeace πνπ έδσζε αγώλεο απέλαληη ζηηο 

ρώξεο πνπ ήζειαλ λ’ απνθηήζνπλ ηελ ηζρύ θπξηαξρίαο κε ηελ απεηιή 

ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Έρσ θάζε δηθαίσκα λα ζεσξώ, κε όπνηα 

επηζηεκνληθή αβεβαηόηεηα κπνξεί λα έρεη ν ζπιινγηζκόο κνπ, όηη ζε 

θάζε ππξεληθή δνθηκή είρακε θαη θάπνηα επίδξαζε ζηα ππάξρνληα 

ηεθηνληθά ξήγκαηα, ησλ νπνίσλ ε θπζηθή ηζνξξνπία ιίγν πνιύ θάζε 

θνξά δηαηαξαζζόηαλ. Αζξνηζηηθά όκσο νη ζπκπηέζεηο θαη νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ ηεθηνληθώλ πιαθώλ άξρηζαλ λα γίλνληαη γξεγνξόηεξα. 

Με ηνλ ηξόπν απηό, πηζηεύσ όηη ζπκβάιιακε ζηελ εθδήισζε θνληθώλ 

ζεηζκώλ ηαρύηεξα θαη κε κεγαιύηεξε έληαζε. 

9.ήκεξα ε αλζξσπόηεηα ζηέθεηαη κε δένο κπξνζηά ζηελ εθηόλσζε ηεο 

ζεηζκηθήο ελέξγεηαο ηεο νπνίαο ε έληαζε ήηαλ πνιιαπιάζηα ησλ 

κεγαιύηεξσλ αηνκηθώλ βνκβώλ, πνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε. 

10.Ο θίλδπλνο λα κελ ππάξμεη πιένλ κέιινλ γηα ηνλ άλζξσπν εάλ ε 

αλζξσπόηεηα δελ αλαιάβεη κε ηξόπν απνθαζηζηηθό ην πεπξσκέλν ηεο, 

είλαη πιένλ νξαηόο. Αθνινπζώληαο ηελ «αξρή ηεο ππεπζπλόηεηαο», 

επηηξέπνπκε ζηε δσή λα ζπλερίζεη, όπσο εύζηνρα έδεημε ν Hans Jonas, 

ζηα πιαίζηα κηαο καθξν-εζηθήο, σο ηεο κόλεο ηθαλήο λ΄αληαπνθξηζεί 

ζηα λέα νηθνινγηθά δεδνκέλα. 

11.Η«αξρή ηεο ππεπζπλόηεηαο» κεηαηξέπεηαη έηζη, ζηελ ηαθηηθή ηεο 

πξνεηδνπνίεζεο. Η «επξηζηηθή ηνπ θόβνπ», όπσο ηελ απνθαιεί o Jonas, 

ιέεη πσο αξθνύλ θαη κόλν θάπνηεο ζνβαξέο ελδείμεηο γηα λα ιάβνπκε 

απζηεξά κέηξα πξνθύιαμεο. Η επζύλε κνπ αγθαιηάδεη όρη κόλν ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ «ηώξα», αιιά θαη εθείλνπο ηνπ «αύξην» εθείλνπο πνπ 

δελ έρνπλ αθόκα γελλεζεί. Η επζύλε κνπ είλαη ν δηακεζνιαβεηήο 

αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία πνπ έρσ σο άλζξσπνο θαη ηελ εγγελή, δειαδή 

ηελ έκθπηε αμία, κηαο πξαγκαηηθόηεηαο δώζαο, ε νπνία αμηώλεη από 

εκέλα λα ηεο επηηξέςσ λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. 

 

Άξζξν ζπληνκεπκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θξηηεξίνπ) 

Μαλόιεο Βνπηπξάθεο,Φπζηθόο, Πεξηβ/γνο(ecocrete.gr) 

 

 

 



 

 

 

 

Δπαζηηπιόηηηα 1η 

 

Να γξάςεηε έλα θείκελν (100-120 ιέμεσλ) κε ην νπνίν ζα απνδώζεηε 

πεξηιεπηηθά ην άξζξν πνπ ζαο δόζεθε  

[Μνλάδεο 10] 

 

Δπαζηηπιόηηηα 2η 

 

α) Πνηα ε δνκή θαη πνηνη νη ηξόπνη αλάπηπμεο ηεο 3εο παξαγξάθνπ (Η 

νέα στάση…σποτώρησε) ηνπ θεηκέλνπ; 

[Μνλάδεο 5] 

β)Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ α’ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ, από ηνλ 

ζπγγξαθέα, ζηελ 11ε παξάγξαθν (Η «αρτή της σπεσθσνότητας»… 

σσνετίσει να σπάρτει). 

[Μνλάδεο 5] 

γ)Να θαηαγξάςεηε ηξία (3) είδε ηεθκεξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπγγξαθέαο ζην θείκελό ηνπ. 

[Μνλάδεο 5] 

δ)Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ: 

εμειίμεηο, επηηεύγκαηα, δηαξθώο, ζεξαπεύεη, δύλακε 

[Μνλάδεο 5] 

 

Δπαζηηπιόηηηα 3η 

 

Σν πεξαζκέλν θαινθαίξη πήγαηε γηα κπάλην κε ηελ παξέα ζαο, 

ζε κηα παξαιία πνπ γεηηλίαδε κε κεγάιν μελνδνρεηαθό 

ζπγθξόηεκα. Οη ππεύζπλνη ζαο απαγόξεπζαλ λα θνιπκπήζεηε 

εθεί, ηζρπξηδόκελνη πσο ε παξαιία αλήθεη ζην μελνδνρείν. 

Δζείο απνθαζίδεηε λα γξάςεηε κηα επηζηνιή δηακαξηπξίαο 

(200-250 ιέμεσλ) ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ μελνδνρεηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο, εθθξάδνληαο ηελ ζέζε πσο νη παξαιίεο θαη ηα 

θπζηθά ηνπία δελ είλαη ηδηνθηεζία θαλελόο θαη γηα ην ιόγν απηό 

ε θαηαπάηεζή ηνπο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπο από ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα είλαη παξάλνκε. 

 

[Μνλάδεο 20] 

 

Λογοηεσνικό κείμενο 

 

ηνηρεία ηεο λενηεξηθήο πνίεζεο, εληνπίδνληαη ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ 

Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ. Η πνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη από κηα αηζηόδνμε 

δηάζεζε θαη από βαζηά αγάπε γηα ηε θύζε, ηε δσή θαη ηνλ άλζξσπν. 

"ηελ πνίεζε", γξάθεη ν ίδηνο, "έδσζα ηελ ςπρή κνπ. Καη ρσξίο λα 

είκαη βέβαηνο όηη είκαη πνηεηήο, μέξσ ηώξα πσο δελ είκαη ηίπνηε 

άιιν."  
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Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο: Λόγνο-Γηακαξηπξία ζε ζπλέδξην γηα 

ηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Πνίεκα) 

 

Πξηλ κνιπλζεί ε αηκόζθαηξα, θύξηνη, ζα πξέπεη λα είρε 

θάηη άιιν κνιπλζεί. Πσο θαη από πνηα ζαπξόθπηα 

ή κηθξόδσα λα μεθίλεζε ε ζήςε ηεο γεο, θαλείο 

δε κπνξεί ίζσο λα ην εηπεί κε αθξίβεηα. Δίλαη πνιύ 

δύζθνιν πξάγκα ε ηζηνξία. Να άξρηζε ηνλ θαηξό 

πνπ πνιεκνύζαλ νη Δπξσπαίνη ζηελ Κίλα ππέξ ηνπ νπίνπ 

θαη ηνπ Υξηζηνύ; Ή ηνλ θαηξό πνπ ακπάξηαδαλ ηνπο Μαύξνπο 

ζαλ ηα μεξά δακάζθελα, ηνπο μεκπαξθάξαλ 

ζηηο παξαιίεο ζσξνύο θαη ηνπο πνπινύζαλ 

πξνο δέθα ζέληδηα ηνλ θαζέλα; Πξηλ; Έπεηηα; Υζεο, 

όηαλ εθείλνο ν θξηρηόο επηρεηξεκαηίαο 

ηνπ Άδε, κε ηα πςηθάκηλα θξεκαηόξηα, ηζρπξίδνηαλ 

όηη ηνλ έπιαζε ν Θεόο θη όηη απηόο πξνγξακκάηηζε 

ην πεπξσκέλν ηνπ ζηε γε, ελώ είλαη αλακθηζβήηεην 

πσο ν Θεόο δελ έπηαζε πνηέ ζθαηά ζηα ρέξηα ηνπ; 

 

Ση ππόζρεζε λα δώζνπκε ηώξα, θύξηνη, ζηα ςάξηα; 

Θα ην κπνξνύζακε αζθαιώο ζήκεξα, αλ εγθαίξσο 

απνκνλώλνληαλ νη κνιπζκέλνη νξγαληζκνί, 

αλ θόβνληαλ η’ αθάζαξηα ρέξηα, αλ αδεηαδόηαλ 

ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο εγθαίξσο απ’ ηα ζάπηα 

αίκαηα πνπ έρεη κέζα ηνπ. Πάλησο θ’ επεηδή 

δελ πξέπεη λα κελ έρνπκε ειπίδεο, θάηη πξέπεη 

λα θάλνπκε. Κάπνπ λα θαηαθύγνπκε. 

Να ελεξγνύκε πάλησο. Πάκε ζηνπο Γειθνύο! 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. α) Γηα πνηα πξνβιήκαηα δηακαξηύξεηαη κε ην πνίεκά ηνπ ν 

πνηεηήο; (50-60 ιέμεηο) 

[Μνλάδεο 10] 

β) Να εληνπίζεηε δύν (2) ιέμεηο – ζύκβνια ζην πνίεκα ηνπ 

Βξεηηάθνπ θαη λα γξάςεηε ηη ζπκβνιίδνπλ. 

[Μνλάδεο 10] 

2.α) Γηαηί, πηζηεύεηε, ρξεζηκνπνηεί α’ πιεζπληηθό πξόζσπν ζηε 

δεύηεξε (2ε) ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο; 

[Μνλάδεο 5] 

β) Να γξάςεηε ηξία (3) εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

πνηεηήο. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο; 



 

 

[Μνλάδεο 5] 

 

3. «Να ελεξγνύκε πάλησο»: ε πνηνπο απεπζύλεηαη κε ηελ πξνηξνπή 

απηή ν πνηεηήο; Ση πηζηεύεηε πσο ειπίδεη λα γίλεη; Να γξάςεηε ηελ 

άπνςή ζαο ζε έλα θείκελν 100-150 ιέμεσλ. 

[Μνλάδεο 20] 

 

 

 


