
 
ΕΠΑΛ 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Α1.   α) Σωςτό 

β) Λάκοσ 

γ) Λάκοσ 

δ) Λάκοσ 

Α2. Το κείμενο αναφζρεται ςτθν εξζλιξθ του ανκρϊπου και ςτθν πορεία 

που ακολοφκθςε ςτο πζραςμα των αιϊνων. Αρχικά, ιταν ζνα 

«αςιμαντο ηϊο», το οποίο κατάφερε να κυριαρχιςει ζναντι των άλλων 

ηϊων, αλλά και να υποτάξει το οικοςφςτθμα «μεταμορφϊκθκε ςε … 

οικοςυςτιματοσ». Επιπλζον, με τθν πρόοδο που ςθμείωςε ςε 

διάφορουσ τομείσ «ζχουμε κυριαρχιςει … εμπορικά δίκτυα» ζχει 

πετφχει να βελτιϊςει ςθμαντικά τθ ηωι του. Επομζνωσ, ζχει 

κατορκϊςει να αποκτιςει ικανότθτεσ που ταιριάηουν ςε ζνα Θεό 

«κεϊκζσ ικανότθτεσ τθσ δθμιουργία», όμωσ εξαρτάται από τον ίδιο το 

πϊσ κα τισ αξιοποιιςει. 

2η Δραστηριότητα 

Α3.   Τίτλοσ με μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ: 

«Θεόσ προςτάτθσ ι Θεόσ τιμωρόσ;» 

Τίτλοσ με κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ: 

«Η εξελικτικι πορεία του ανκρϊπου και θ κυριαρχία του ςτο 

περιβάλλον» 

 



 

Α4.  α) μεταμορφϊκθκε → μετατράπθκε 

β) απζραντθ → άπειρθ 

γ) πρόοδο → βελτίωςθ 

3η Δραστηριότητα 

Α5. Αξιότιμε κ. Yuval Noah Harari, 

Με αφορμι το απόςπαςμα του βιβλίου ςασ «Sapiens: Μια ςφντομθ 

ιςτορία του ανκρϊπου (2014)», ςασ απευκφνω αυτι τθν επιςτολι, για 

να ςασ εκφράςω τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα που μου προκάλεςαν 

οι απόψεισ ςασ. 

1ο ζητούμενο: ςκζψεισ: 

 Τθν εποχι αυτι, οι άνκρωποι ζχουν χάςει τον προςανατολιςμό τουσ, 

τισ αξίεσ τουσ και ζχουν γίνει εγωιςτζσ και ατομικιςτζσ. Ζχουν δϊςει 

προτεραιότθτα ςτθν ικανοποίθςθ των υλικϊν αναγκϊν εισ βάροσ των 

πνευματικϊν. Αυτι θ επιλογι, όμωσ, γίνεται εισ βάροσ των ηϊων, αλλά 

και τθσ φφςθσ.  

Υπερεκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων, μόλυνςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

κακοποιιςεισ και πειράματα πάνω ςτα ηϊα, εξαφάνιςθ των ειδϊν. 

Ο άνκρωποσ κεωρεί ότι είναι κυρίαρχοσ, ότι είναι πανίςχυροσ, όμωσ 

επικυμεί όλο και περιςςότερα. Το αίςκθμα του ανικανοποίθτου 

κυριαρχεί. 

2ο ζητούμενο: ςυναιςκιματα: 

Προβλθματιςμόσ για τθν πορεία τθσ ανκρωπότθτασ. Άγχοσ, φόβοσ, 

αγωνία για το μζλλον, κακϊσ είναι αβζβαιο το ποφ κα φτάςει θ 

«επικυμία» των ανκρϊπων. 

Ελπίηω να ςασ προβλθμάτιςα και να κινθτοποιθκείτε και εςείσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ του πλανιτθ μασ.  

Με εκτίμθςθ,  



 

Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η Δραστηριότητα 

Β1.   1.Β 

2.Γ 

3.Β 

4.Β 

5.Α 

6.Β 

Β2. Το ηϊο ςτο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, όπωσ όλα τα ηϊα, 

διακρίνεται για τθν «κακαριότθτα» τθσ ςυμπεριφοράσ του. 

Αγάπθ για τον άνκρωπο, εμπιςτοςφνθ. Αντιλαμβάνεται και ειςπράττει 

τθν αγάπθ και το ενδιαφζρον του ανκρϊπου, γι’ αυτό και τον 

ακολουκεί και του δείχνει τθ χαρά του. 

«Με προςπερνοφςε… κοντά μου», «Χαροφμενθ», «Ευφροςφνθ … 

εμπιςτευότανε» 

Δείχνει τθν απογοιτευςθ και τθ λφπθ τθσ, όταν αντιλαμβάνεται ότι 

τελείωςε ο «κοινόσ τουσ χρόνοσ». «Πάντα αςάλευτθ … ζξω» 

2η Δραστηριότητα 

Β3. « Ήταν μια πρϊτθ ραγιςματιά αμφιβολίασ» 

Με τθ μεταφορά αυτι πετυχαίνει να μεταδϊςει τα ςυναιςκιματα του 

ηϊου και να διεγείρει ςυναιςκθματικά τον δζκτθ. Το φφοσ του κειμζνου 

αποκτά ηωντάνια, παραςτατικότθτα.  

Β4. Ο ςυγγραφζασ με το ερϊτθμα «να τθν κάνω τι;» μεταφζρει τον 

προβλθματιςμό του ςτον αναγνϊςτθ. Στθν ουςία, ενϊ ανζπτυξε 

ςυναιςκιματα για το ηϊο, ζχει αποφαςίςει πωσ δεν μπορεί να το 

κρατιςει και ίςωσ νιϊκει τφψεισ γι’ αυτό. Το ερϊτθμα δίνει ηωντάνια, 

αμεςότθτα και διευκολφνει τθ μετάβαςθ ςτθν απόφαςι του. 



Β5. Ζνα φαινόμενο ζντονο τθσ εποχισ μασ είναι θ αφξθςθ του αρικμοφ 

των αδζςποτων ηϊων, αλλά και  των κρουςμάτων κακοποίθςθσ και 

βαςανιςμοφ τουσ. Με αφορμι τθ ςτάςθ του ιρωα, μασ δθμιουργοφνται 

πολλζσ ςκζψεισ. Πολλοί άνκρωποι, ενϊ αγαποφν τα ηϊα και κζλουν να 

τα προςτατεφςουν, δεν μποροφν να τα υιοκετιςουν, για διάφορουσ 

λόγουσ, πχ. οικονομικοφσ, ζλλειψθ χϊρου. Η ςτάςθ του ιρωα είναι 

παρόμοια μ’ αυτιν πολλϊν άλλων ανκρϊπων. Πολλοί από εμάσ ίςωσ δε 

κα μποροφςαμε να φιλοξενιςουμε κάποιο ηϊο, όμωσ κα μποροφςαμε 

όλοι να λειτουργιςουμε εκελοντικά με αγορά τροφίμων, φαρμάκων, με 

το να καταγγζλλουμε πράξεισ κακοποίθςθσ.   


