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Α. Μη Λογοτεχνικό κείμενο 

 

1
η
 Γπαζηηπιόηηηα 

Α1. α) ΩΣΟ 

       β) ΛΑΘΟ 

       γ) ΛΑΘΟ 

       δ) ΛΑΘΟ 

 

 

Α2. Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη κεηαθνξηθόο θαη ζπλδέεηαη ζεκαζηνινγηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ 

θεηκέλνπ. Σπγθεθξηκέλα, εκπεξηέρεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ, θαζώο ην "δών" αληηπξνζσπεύεη ηνλ 

άλζξσπν ηνπ δηεγήκαηνο όπνπ από ηα πξώηα ηνπ βήκαηα ζηε γε ("πξηλ από 70000 ρξόληα, ν homo 

sapiens") αθνινύζεζε κηα εμειηθηηθή πνξεία ("Σήκεξα ν άλζξσπνο" "ην θαζεζηώο ησλ 

αλζξώπσλ...πεξήθαλνη" , "επηπιένλ παξά ηα εληππσζηαθά...όζν πάληα") θαη κεηαηξάπεθε ζε "ζεό", όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν, ππνηάζζνληαο θαη εμνπζηάδνληαο ην θπζηθό πεξηβάιινλ ("ζετθέο 

ηθαλόηεηεο...θαηαζηξνθήο" , "Απηνδεκηνύξγεηνη Θενί...ηθαλνπνηεκέλνη").  

 

 

2
η
 Γπαζηηπιόηηηα 

Α3. Μεηαθοπικόρ ηίηλορ:    "Ο άλζξσπνο απεηιεί ην θπζηθό πινύην" 

       Κςπιολεκηικόρ ηίηλορ: "Η θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο" 

 

Α4. α) κεηαηξάπεθε 

       β) αλππνιόγηζηε 

       γ) αθκή 
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3
η
 Γπαζηηπιόηηηα 

Α5.  Ππόλογορ  

7/6/2018 

Τόπνο  

Αμηόηηκε θύξηε θαζεγεηά, 

 

           Με αθνξκή ην βηβιίν ζαο θαη θπξίσο ηνλ επίινγν ηνπ, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα πεγαία κνπ ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη 

ζην θπζηθό δσηθό πεξηβάιινλ. 

 

       Κύπιο Θέμα 

α) Πξνβιεκαηηζκνί: 

 Μόιπλζε πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ηεο εθηεηακέλεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη 

παξαγσγήο. Έηζη, δηαηαξάζζεηαη ην νηθνζύζηεκα ελώ παξάιιεια κνιύλεηαη ε αηκόζθαηξα κέζσ ησλ 

ηνμηθώλ αεξίσλ θαη ην πδάηηλν πεξηβάιινλ κέζσ ησλ ιπκάησλ. 

 Υιηθόο επδαηκνληζκόο: ε θαηαλαισηηθή καλία, ε ππνηαγή ζηνλ πινύην θαη ηελ ύιε έρνπλ κεηαηξέςεη 

ηνλ άλζξσπν ζε εμνπζηαζηή ηεο θύζεο. 

 Καθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε δώσλ: ν άλζξσπνο εμνληώλεη θαη βηαηνπξαγεί, αδηαθνξώληαο γηα ηε δσή 

ηνπο, ελώ παξάιιεια αθαλίδνληαη αξθεηά είδε δηαηαξάζζνληαο ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Η βάλαπζε 

ζαλάησζή ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ραιηώλ, ελδπκάησλ, ππνδεκάησλ (γνύλεο, ηζάληεο, δεξκάηηλα ξνύρα 

θαη παπνύηζηα) απνηειεί έλα από ηα ηεθκήξηα ηεο αιαδνληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζε 

θάζε ζηνηρείν ηεο θύζεο.  

β) Σπλαηζζήκαηα: 

 Οξγή, ζιίςε, νδύλε γηα ην κέιινλ, όρη κόλν ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλζξώπνπ. 

 Απνγνήηεπζε, θαηάπιεμε θαζώο ελώ ν άλζξσπνο έρεη κεγαινπξγήζεη ζηηο επηζηήκεο θαη ηελ 

ηερλνινγία, ελ ηνύηνηο θαηαζηξέθεη ην θπζηθό ηνπ "ζπίηη". 

 Απνηξνπηαζκόο, απειπηζία δηόηη ην πεξηβάιινλ θαη ν δσηθόο πνιηηηζκόο απνηεινύλ αλαπόζπαζηε πηπρή 

ηνπ εαπηνύ καο. 

 

 

     Δπίλογορ 

Δύινγα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, θύξηε θαζεγεηά, όηη ε θύζε απεηιείηαη θαη έηζη απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε ε αθύπληζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηόζν ηεο θνηλσλίαο όζν θαη ηνπ θάζε αλζξώπνπ 

μερσξηζηά, ώζηε λα ελαξκνληζηεί ν ηερληθόο κε ηνλ θπζηθό πνιηηηζκό.  

 

 

Με αλππόθξηην ζεβαζκό, 

 Ο επηζηνινγξάθνο 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 
 

1
η
 Γπαζηηπιόηηηα 

Β1.  

1 Β 

2Γ 

3Β 

4Β 

5Α 

6 Β 

 

Β2.  Πξσηαγσληζηέο ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη ν αθεγεηήο θαη ην ζθπιί πνπ ζπλάληεζε ζηνλ δξόκν. Τν δών 

– ε εκθάληζε ηνπ δείρλεη όηη είλαη νηθόζηην –  παξνπζηάδεηαη πνιύ ραξνύκελν θαη λα αλαδεηά αγάπε θαη 

ζπληξνθηά ζηνλ άλζξσπν. Όκσο, όηαλ ν αθεγεηήο (πξσηαγσληζηήο) ηνπ θεηκέλνπ απνκαθξύλεηαη από 

απηό, εκθαλίδεηαη δηζηαθηηθό θαη θνβηζκέλν, δείρλνληαο όηη δελ κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ηνλ πξσηαγσληζηή – 

ζπκπεξηθνξά πνπ ίζσο θαλεξώλεη ηε γεληθόηεξε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πξνο ηνπο αλζξώπνπο ιόγσ ηεο 

θαθνπνίεζεο ηνπ πθίζηαληαη. 

 

 

2
η
 Γπαζηηπιόηηηα 

Β3. «Γιαδήλωνε με αςηόν ηον ηπόπο ηην εςθποζύνη ηηρ» : ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ κεηαθνξηθό 

ιόγν γηα λα δείμεη κε έκθαζε - πξνζδίδνληαο παξαζηαηηθόηεηα θαη δσληάληα ζην δηήγεκα - ηελ ραξά πνπ 

δηαθαηέρεη ην ζθπιί ηελ ώξα πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ δηεγήκαηνο. 

 

Β4. «Να ηην κάνω ηι;» : ν ζπγγξαθέαο δηαηππώλεη έλα εξώηεκα – ελ είδεη κνλνιόγνπ-  πνπ απεπζύλεη 

ζηνλ εαπηό ηνπ γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη κε ηνλ ζθύιν. Γειαδή, ην αλ ζα κπνξνύζε λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ. 

Η ρξήζε ηεο εξώηεζεο θαηαδεηθλύεη ηελ έληαζε θαη ηελ εζσηεξηθή πάιε πνπ βηώλεη, γεγνλόο πνπ 

θαλεξώλεη ηελ κεγάιε επηζπκία γηα λα πάξεη ην δών καδί ηνπ, αιιά θαη ηελ ζηελνρώξηα ηνπ, επεηδή 

πξαθηηθά είλαη αδύλαην λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηε θξνληίδα ηνπ δώνπ. Τέινο, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ 

απνθηά ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη δσληάληα, ζηνρεύνληαο ζην ζπκηθό ηνπ αλαγλώζηε. 

 

 

3
η
 Γπαζηηπιόηηηα 

Β5. Δνδεικηικοί άξονερ για ηην απάνηηζη: 

 

Α. Η γνώμη ζαρ για ηη ζηάζη ηος ήπωα; 

 Δίλαη εύινγε ε ζηάζε ηνπ ήξσα, θαζώο δελ ζέιεη λα «θπιαθίζεη» ην δών ζε έλα κπαιθόλη, ζηεξώληαο ηνπ 

ηνλ δσηηθό ηνπ ρώξν. Έηζη, πξνηηκά λα ην αθήζεη ειεύζεξν, παξά ηε ζιίςε πνπ ηνπ πξνθαιεί ε απόθαζή 

ηνπ. 

 Ανηίθεηα: ζα κπνξνύζε λα θξνληίζεη γηα ηελ ηύρε ηνπ δώνπ, έζησ θη αλ ν ίδηνο δελ κπνξνύζε λα αλαιάβεη 

ηελ επζύλε. Γειαδή, ζα κπνξνύζε λα απεπζπλζεί ζε κία θηινδσηθή νξγάλσζε ή ζ΄ έλα νηθείν πξόζσπν γηα 

λα ηνλ βνεζήζεη θαη όρη λα ην αθήζεη κόλν ηνπ ζε έλα επηθίλδπλν πεξηβάιινλ. 
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Β. Ποια θα ήηαν η δική ζαρ ζηάζη και γιαηί; 

 Τα δώα έρνπλ αλάγθε ηε θξνληίδα θαη ηε ζπληξνθηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Γη΄απηό δελ ζα ην άθελα κόλν ηνπ, 

κέζα ζην απεηιεηηθό αζηηθό πεξηβάιινλ. 

 Θα πξνζπαζνύζα λα εληνπίζσ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δώνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζθπιί έραζε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ. 

 Θα απεπζπλόκνπλ ζε θάπνηα θηινδσηθή νξγάλσζε πνπ ζα κπνξνύζε λα παξέρεη ζηέγε θαη πεξίζαιςε ζην 

δών. 

 Θα πξνζπαζνύζα λα απεπζπλζώ ζην νηθείν πεξηβάιινλ κνπ ώζηε λα βξσ θάπνηνλ πξόζπκν θαη ππεύζπλν γηα 

αλαιάβεη ηελ επζύλε ηνπ δώνπ. 

 

 

 

 

 

σόλιο Θεμάηων ηων ΝΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Τα ζέκαηα θξίλνληαη βαηά ρσξίο αζάθεηεο θαη ζπλαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, αιιά ρσξίο λα 

θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο ύιεο. Απεπζύλνληαη ζε καζεηέο επαξθώο πξνεηνηκαζκέλνπο θαη κε επξύηεξεο 

θνηλσληθέο επαηζζεζίεο. 

 

 

 

 

ςγγπαθική Ομάδα Φιλολόγων ΡΟΜΒΟΤ 

ΝΑΪΓΗ ΓΙΏΡΓΟ 

ΨΤΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΘΗ 


