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ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

 
Παρότι οι δύο τελευταίοι αιώνες, με την έκρηξη της τεχνικής 

και τον υπερπληθυσμό, λίγο απέχουν από το να μετατρέψουν τον 
πλανήτη Γη σε σκουπιδότοπο, ισχύει πάντα η σκέψη ότι η πληθώρα 
των απορριμμάτων ισοδυναμεί με τεκμήριο πολιτισμού και 
ανάπτυξης. Το «γιατί» είναι πολύ απλό. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ζώα δεν μολύνουν το περιβάλλον. 
Είτε φίδια είναι είτε κροκόδειλοι, είτε τετράποδα, παραμένουν 
ουσιαστικά εκτός ιστορίας, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εξέλθουν από τον αιώνιο κύκλο αναπαραγωγής και επιβίωσης. Τα 
αποδεκατίζει, βέβαια, η φυσική εξέλιξη, οι κλιματολογικές μεταβολές, 
ο αγώνας για την επιβίωση και ο άνθρωπος, δεν έχουμε, όμως, 
περίπτωση ζωικού είδους που να κινδύνευσε λόγω απορριμμάτων ή 
μολύνσεων που το ίδιο προκάλεσε. Η μόλυνση, οι σκουπιδότοποι, τα 
εκατομμύρια τόνων βόρβορου1, παραμένουν καθαρά ανθρώπινο 
προνόμιο. Γνήσιο γνώρισμα του πολιτισμού. [...] 

Σήμερα, για να περάσει μια πενταμελής οικογένεια ένα 
τριήμερο στην εξοχή, αποκλείεται να μην αφήσει πίσω της ένα σωρό 
σκουπίδια, δηλαδή ένα πλήθος από τεκμήρια υψηλού πολιτισμού 
(νάυλον σακούλες, κουτιά αναψυκτικών, μποτίλιες, πλαστικά, 
εφημερίδες, κ.λπ.). Αν όπου άνθρωπος και σκουπίδια, τότε η πόλη τι 
είναι αν όχι ένα πελώριο εργοστάσιο που δουλεύει νυχθημερόν 
παράγοντας αμέτρητους τόνους σκουπιδιών; 

                               
1 Βόρβορος: ακάθαρτη λάσπη 
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Η ευζωία -να ζει κανείς χάρη στη φύση και σε ασφαλή 
απόσταση από τη φύση- είναι συνώνυμη με τη μοιραία δυνατότητα 
να αφήσει κανείς πίσω του τόνους σκουπιδιών. Μια πρωτόγονη φυλή, 
για παράδειγμα, τι σκέψεις να κάνει για χωματερές και υγειονομική 
ταφή; Ζώντας στη φύση, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα στοιχεία της 
(νερό, ξύλο, φωτιά, αέρα, πέτρες, καρπούς), ουσιαστικά ζει αθώα σαν 
τα ζώα. Αντίθετα, οι προηγμένες -και ως εκ τούτου ένοχες- κοινωνίες, 
ό,τι κι αν αγγίξουν είναι τεχνητό, βιομηχανοποιημένο, κατεργασμένο. 
Ακόμα και το νερό το πίνουν από πλαστικό μπουκάλι, ακόμα και τη 
φωτιά την ανάβουν με ειδικές συσκευές, ακόμα και το φως το 
απολαμβάνουν με ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις. Σ’ ένα μοντέρνο 
σπίτι τα πάντα -έπιπλα, σκεύη, συσκευές, τρόφιμα, βιβλία, ενδύματα 
κ.λπ.- είναι υλικά που εξορύχθηκαν από τα σπλάχνα της φύσης, που 
δυστυχώς δεν μπορούν εύκολα να επιστραφούν.  

Συνεπώς, όποια κι αν είναι η πένθιμη αίσθηση που γεννά η 
σκέψη της μολυσμένης θάλασσας, του δηλητηριασμένου ποταμού, του 
αποψιλωμένου δάσους, δεν μπορεί να αποσπαστεί από την αίσθηση 
της παντοδυναμίας που κατακλύζει τον σύγχρονο άνθρωπο μέσα 
στον τεχνητό Παράδεισό του. Η ανθρωπότητα ενδέχεται να πνιγεί 
μέσα στα σκουπίδια της, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε 
απόρριμμα και κάθε απόβρασμα είναι υπόλειμμα μιας τεχνικής 
προόδου για την οποία η επιστήμη -η υπερηφάνεια του πολιτισμού- 
έκανε τα αδύνατα δυνατά… 

 
Κωστή Παπαγιώργη, Υπεραστικά, Αθήνα 2014, εκδόσεις Καστανιώτη (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου χωρίς 
δικά σας σχόλια (100 - 120 λέξεις). 

Μονάδες 25 
 
Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 

γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που  
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση , τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
συμφωνεί με το νόημα του κειμένου, ή τη λέξη Λάθος, αν όχι. 
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α) Υπάρχει η αντίληψη ότι η πληθώρα των απορριμμάτων 
συμβαδίζει με την ανάπτυξη. 

β) Οι κλιματολογικές μεταβολές ευθύνονται αποκλειστικά για 
τον αποδεκατισμό των ζώων. 

γ) Υπάρχει ζωικό είδος που κινδύνευσε λόγω απορριμμάτων, τα 
οποία το ίδιο παρήγαγε. 

δ) Οι πόλεις είναι τεράστια εργοστάσια παραγωγής σκουπιδιών. 
Μονάδες 12 

 

Β2. Η τέταρτη παράγραφος του κειμένου «Η ευζωία … να 
επιστραφούν.» αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Να 
εντοπίσετε και να καταγράψετε δύο (2) από αυτές και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
 

Β3. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν στο κείμενο: ένοχες, 
μοντέρνο, πένθιμη, τεχνητό. 

Μονάδες 8 

 
Β4. «Τα ζώα δεν μολύνουν το περιβάλλον»: 

α) Στην πιο πάνω πρόταση η σύνταξη είναι ενεργητική ή 
παθητική; 

(Μον. 1) 

β) Να μετατρέψετε την πιο πάνω πρόταση στην αντίθετη 
συντακτική μορφή. 

(Μον. 4) 

 Μονάδες 5 
 

Γ. Στην εποχή μας η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει πάρει 
ανησυχητικές διαστάσεις. Σ’ ένα άρθρο 400-500 λέξεων που θα 
δημοσιευθεί σε σχολική εφημερίδα α) να αναφερθείτε στις αιτίες 
που προκαλούν το πρόβλημα και β) να προτείνετε λύσεις που θα 
βοηθήσουν στην αντιμετώπισή του.  

Μονάδες 40 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνον με 
μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. 

4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ 

7-6-2018 

Μη λογοτεχνικό 

1η Δραστηριότητα 

Α1. α) Σ 

β) Λ 

γ) Λ 

δ) Λ 

Α2. Ο τίτλος του κειμένου είναι συνυποδηλωτικός και παραπέμπει στην ιστορική εξέλιξη 
του ανθρώπου «Πριν από 70.000 χρόνια… της Αφρικής». Ο άνθρωπος από ασήμαντο ζώο 
μεταμορφώνεται σταδιακά σε θεό κυριαρχώντας στον κόσμο, ικανός να δημιουργήσει αλλά 
και να καταστρέψει. «Στις χιλιετίες που ακολούθησαν... καταστροφής». Παρά την τεχνολο-
γική πρόοδο και την ισχυροποίηση του, λειτουργεί ανεύθυνα χωρίς να λογοδοτεί για τις πρά-
ξεις του. «Αυτοδημιούργητοι θεοί... σε κανέναν». Επομένως υποκινούμενος από την απλη-
στία του απειλεί το φυσικό περιβάλλον. «Υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο… τι θέλουν;». 

2η Δραστηριότητα 

Α3.  μεταφορικός τίτλος: «Ο άνθρωπος, απειλητικός και άπληστος θεός»  

κυριολεκτικός τίτλος: «Η κυριαρχία του ανθρώπου στο οικοσύστημα» 

Α4. α) μεταμορφώθηκε=μεταβλήθηκε, μετατράπηκε 

β) απέραντη= τεράστια 

 γ) πρόοδο= εξέλιξη 

3η Δραστηριότητα 

Α5. 

Ηράκλειο, 07 Ιουνίου 2018 

Προς τον καθηγητή Harari 

Αξιότιμε κύριε καθηγητά, 

Πρόλογος: 

Η ιστορία της ανθρωπότητας βρίθει από θριάμβους και πανωλεθρίες. Αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες μας καταφέραμε να διανύσουμε μια μεγάλη απόσταση της βιολογικής ύπαρ-
ξης στην αυτονομία του νοήμονος όντος. Η αποτίμηση, όμως, αυτής της εξέλιξης αποτέλεσε 
και την κατάρα για την ανθρωπότητα σε πολλές περιπτώσεις. Ο άνθρωπος ένιωσε  
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υπερ-άνθρωπος, απώλεσε κάθε ίχνος ταπεινότητας και απέκτησε την αίσθηση της παντοδυ-
ναμίας. Αδιαφορεί, λοιπόν, για τις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής στον πλανήτη και με την 
υπερφίαλη στάση του καθίσταται υπεύθυνος για την καταστροφή που ελλοχεύει.  

Κυρίως θέμα: 

 Ο άνθρωπος οπλισμένος με παντοδυναμία γίνεται πιο σκληρός από τα ζώα, αποκτη-
νώνεται. 

 Αποκτά αλαζονεία, υπεροπτική διάθεση. 

 Αδιαφορεί για το φυσικό περιβάλλον και για τα ζώα που κατοικούν στον πλανήτη. 

 Είναι πρόθυμος να εκμεταλλευτεί τη φύση και τα ζώα όχι για την επιβίωσή του, αλλά 
για την ικανοποίηση πρόσκαιρων και ασήμαντων αναγκών που επιβάλλει το πρότυπο 
του υπερκαταναλωτισμού. (Παραδείγματα συμπεριφοράς του ανθρώπου στα ζώα 
και στο οικοσύστημα: υπερεξάντληση φυσικών πόρων, μόλυνση εδάφους, αέρα και 
υδάτων, επέκταση αστικών πόλεων, καταστροφή δασών με αποτέλεσμα την εξαφά-
νιση ειδών και οικοσυστημάτων, λαθροθηρία, υπεραλίευση, βασανισμός ζώων και 
αύξηση αδέσποτων.) 

 Απαισιοδοξία για το μέλλον του πλανήτη, εφόσον  δε γίνεται σεβαστή κάθε μορφή 
ζωής. 

 Απογοήτευση για τον άνθρωπο, που ενώ διαθέτει ικανότητες για ύψιστα κατορθώ-
ματα, επιλέγει να διαθέσει τις πνευματικές του δυνάμεις για να απεργαστεί την κα-
ταστροφή. 

 Φόβος, καθώς η διατάραξη της λεπτής ισορροπίας στο οικοσύστημα τελικά απειλεί 
την ποιότητα ζωής και την επιβίωση του ίδιου του ανθρώπου. 

Επίλογος  

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί «το σπίτι» του ανθρώπου, τον χώρο για να υπάρξει, 
να επιβιώσει και να αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες του. Αποτελεί, επομένως, επιτακτική 
ανάγκη η προστασία του και η επίτευξη αρμονικής σχέσης του με τον άνθρωπο. Είναι χρέος, 
λοιπόν, η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων καθώς και η καλλιέργεια περιβαλλο-
ντικής συνείδησης τόσο από το κράτος, όσο και από τους φορείς αγωγής. 

Με εκτίμηση 

Λογοτεχνικό κείμενο 

1η Δραστηριότητα 

Β1. 

1. Β 
2. Γ 
3. Β 
4. Β 
5. Α 
6. Β 

Β2. Ο αφηγητής ήρωας διηγείται τη συνάντησή του με ένα ζώο αδέσποτο περιγράφοντας 
την καθαρή μορφή του και το στιλπνό τρίχωμά του. Το ζώο με χαρούμενη και παιχνιδιάρικη 
διάθεση συνοδεύει τον περαστικό τρέχοντας γύρω του. Δείχνει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο 
παρακολουθώντας τον επίμονα. Αισθάνεται αισιοδοξία και αναζητά συντροφικότητα και 
στοργή από τον άνθρωπο. Προσδοκά ανταπόκριση και απογοητεύεται, όταν ο περαστικός 
δεν ικανοποιεί την επιθυμία του αυτή. 
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2η Δραστηριότητα 

Β3. «μια ραγισματιά αμφιβολίας»: Με τη μεταφορά ο συγγραφέας πετυχαίνει τη ζωντά-
νια και την παραστατικότητα. Προσδίδει γλαφυρότητα στο ύφος του και έμφαση στο αί-
σθημα αμφιβολίας κι απογοήτευσης του ζώου. 

Β4. Στο πλαίσιο ενός εσωτερικού μονολόγου η ερωτηματική πρόταση εκφράζει τον προ-
σωπικό προβληματισμό του ήρωα, την αδυναμία του να αναλάβει την ευθύνη του ζώου. Ο 
περιορισμένος χώρος που διαθέτει στο αστικό του διαμέρισμα δεν του επιτρέπει να υιοθε-
τήσει το ζώο. Ο ήρωας αυτοχαρακτηρίζεται δειλός, θλίβεται που δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες του ζώου και αισθάνεται ανεπαρκής απέναντι στην αξιοπρέπεια που επιδει-
κνύει το ζώο. 

3η Δραστηριότητα 

Β5. Ο ήρωας αδύναμος ν΄ ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ζώου επιλέγει να το αφή-
σει στο πεζοδρόμιο. Φαίνεται να ήταν γι’ αυτόν μια δύσκολη επιλογή, καθώς συμπάθησε το 
ζώο κι επιθυμούσε τη συντροφιά του. Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης σ’ ένα αστικό διαμέ-
ρισμα τον υποχρεώνουν να μην δώσει ένα τέλος στην εγκατάλειψη του ζώου. Ο ήρωας υπέ-
κυψε στη λογική του, αναλογιζόμενος το μικρό του μπαλκόνι και την στενοχωρία. Η αντί-
δραση του αυτή δεν ήταν αβίαστη καθώς ο ίδιος αμφιταλαντεύτηκε και εν τέλει ένιωσε δει-
λός κι αδύναμος. Ο σημερινός άνθρωπος ενδέχεται να ακολουθούσε την επιλογή του συγ-
γραφέα δρώντας ρεαλιστικά. Όμως ο ευαίσθητος ανθρωπιστής θα επέλεγε να περιθάλψει 
και να υιοθετήσει το ζώο τιμώντας την ανθρωπιά του. Πιο συγκεκριμένα θα του παρείχε ά-
μεσα τροφή, νερό και περίθαλψη προσπαθώντας να συμβιώσει μαζί του. Σε περίπτωση αδυ-
ναμίας του, όμως, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ζωντανού αυτού οργανισμού θα απευ-
θύνονταν σε κάποια φιλοζωική οργάνωση εξασφαλίζοντάς του ζωή και προστασία. Μόνο μ’ 
αυτόν τον τρόπο δίνουμε τέλος στην εγκατάλειψη και φερόμαστε αξιοπρεπώς στους τετρά-
ποδους συνοδοιπόρους μας. 
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