
Κείμενο 1 

Κακός καιρός ο θσζικός; 

Γελ πξόιαβε λα ’ξζεη ν θαηξόο ζηα ίζα ηνπ, λα γίλεη ρεηκώλαο ν ρεηκώλαο, θη 

αξρίζακε λα θαθνθαηξνινγνύκε. «θνδξή θαθνθαηξία», «βαξύο ρηνληάο», 

«ηιηγγηώδεο πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο», θηι. Μα είλαη ζη’ αιήζεηα θαθνθαηξία νη 

πέληε βαζκνί ζην ζκίμηκν ηνπ Γεθέκβε κε ηνλ Γελάξε, ηνπ 2015 κε ην 2016; Δίλαη 

θαθνθαηξία κηα βξνρή ή ιίγν ρηόλη ζηα νξεηλά ηέηνηα επνρή; Δίλαη θαθό ηειηθά ην 

θπζηθό, ην εκεξνινγηαθώο αλακελόκελν, ην εύινγν; 

Αθνύ κάζακε, ζαλ Νόηηνη, όηη θαινθαηξία είλαη από 25 βαζκνύο θαη πάλσ, ην 

λα έξρεηαη επηηέινπο ν θαηξόο ζηνλ εαπηό ηνπ, έζησ γηα ιίγν (γηα πνιύ ιηγόηεξν ζε 

ζρέζε κε ηα πξν εηθνζαεηίαο δεδνκέλα), καο θαίλεηαη θαθό, ςπρξό θη αλάπνδν. 

Κνηλσληθά, λαη, είλαη βαξύ. Γηαηί ζα αλαγθαζηνύκε λα θάςνπκε ηα κεηξεκέλα επξώ 

καο ζε πεηξέιαην ή μύια γηα ην ηδάθη. Κη αλ δελ έρνπκε επξώ, όπσο δελ έρνπλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξνη ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο, ζα θάςνπκε ραξηνκάλη καδεκέλν από ηα 

ζθνππίδηα ή παιηέο θαξέθιεο, κε ηα ιείςαλα ηεο κπνγηάο ηνπο καδί. Καη ζα 

ληνπκαληάζνπκε ηελ πόιε. Καη ύζηεξα είλαη θαη νη άζηεγνη, νη έθζεηνη ζην αγηάδη. 

Γηθνί καο θαη μέλνη. Απηνί λαη. Θα δνθηκαζηνύλ μαλά. Καη ζα δνθηκάζνπλ ηελ 

αιιειεγγύε καο θαη ηελ εηνηκόηεηα ηεο πνιηηείαο. Πνπ πξέπεη λα θάλεη ην θαζήθνλ 

ηεο πξσηίζησο όηαλ απνρσξνύλ νη θάκεξεο, πνπ ζπεύδνπλ λα θαηαγξάςνπλ 

ζηηγκηόηππα επηδεηθηηθήο θηιαλζξσπίαο γηα λα θαιύςνπλ ηα αγρσκέλα θαη αγρσηηθά 

ενξηαζηηθά πξνγξάκκαηά ηνπο. 

Αλ νη ιέμεηο εμαθνινπζνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα, 

θαθόο θαηξόο (ην μαλαιέσ, γηα όζνπο δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα πνιεκήζνπλ ην θξύν 

δίρσο ζθέπε από πάλσ ηνπο) δελ είλαη νη πέληε βαζκνί ζηελ θαξδηά ηνπ ρεηκώλα, 

αιιά νη είθνζη. Καθόο θαηξόο, όρη θαιόο, όρη ηαηξηαζηόο, όρη αληίζηνηρνο ηνπ 

εκεξνινγίνπ, είλαη λα ηξειαίλνληαη θεξαζηέο θη ακπγδαιηέο θαη λ’ αλζίδνπλ όιν θαη 

λσξίηεξα. Να βγαίλνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα ηα παζραιηάηηθα ινπινύδηα, όπσο ζηε 

Ρσζία. Να πέθηνπλ ζε ζύγρπζε ηα απνδεκεηηθά θαη λα κελ πέθηνπλ ζε ρεηκεξία 

λάξθε όζα δσληαλά ην ζπλήζηδαλ απηό επί ρηιηεηίεο. Καθόο θαηξόο είλαη λα ’ρεη 

δεθεκβξηάηηθα ν Βόξεηνο Πόινο πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ηελ Καιηθόξληα. 

Γελ είλαη παξαμεληέο ηεο θύζεο όια ηνύηα. Ούηε έβαιε κπξνζηά ε Γαία 

θάπνην απηνζεξαπεπηηθό ζρέδην, όπσο πξεζβεύνπλ νη κπζηηθηζηέο κηαο θάπνηαο 

νηθνινγίαο. Δίλαη ε δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ ζην θιίκα, ζηνλ θαηξό, ζηνλ πιαλήηε νη 

θαιηθάληδαξνη κε ηελ αζσηία θαη ηελ απιεζηία ηνπο. Οη πξαγκαηηθνί θαιηθάληδαξνη. 

Οη επί γεο θαη όρη νη εληόο ηεο. Πνπ πξηνλίδνπλ ην θιαδί ηνπ κέιινληνο ζαξξείο θη ν 

θόζκνο ηειεηώλεη καδί ηνπο. Καη πνύ θαη πνύ λαλνπξίδνπλ ηελ ελνρή ηνπο, 

δηαβάδνληάο ηεο ηα θείκελα ησλ θιηκαηηθώλ ζπκθσληώλ πνπ ππνγξάθνπλ γηα λα 

κεηαζέζνπλ ηε ιύζε ζην ήδε πξηνληζκέλν κέιινλ. Όπσο πεξίπνπ ζπλέβε κε ηε 

ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ. Πνπ ππόζρεηαη πνιύ πεξηζζόηεξα απ’ όζα ζα επηβάιεη 

πξάγκαηη. Καη πνιύ ιηγόηεξα απ’ όζα ζα όθεηιε λα επηβάιεη. 

www.kathimerini.gr/844286/opinion/epikairothta/politikh/kakos-kairos-o-fysikos 
 

Κείμενο 2 

Ειζαγωγικό ζημείωμα: Ο Γιώπγορ Γπαμμαηικάκηρ, καθηγηηήρ ζηο ημήμα Φςζικήρ ηος 

Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, διεπεςνά ηιρ δςναηόηηηερ ηος ζύγσπονος πολιηιζμού να 

http://www.kathimerini.gr/844286/opinion/epikairothta/politikh/kakos-kairos-o-fysikos


αποκαηαζηήζει ηιρ ζσέζειρ ηος με ηο πεπιβάλλον, αλλά και ηην ίδια ηην έννοια ηος 

ανθπώπος  

 

Σν ηέινο ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο –παξ’ όιν πνπ είλαη νξόζεκν απζαίξεην– 

βξίζθεη ηε Γε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο απεηινύκελνπο από κηαλ αλάπηπμε ρσξίο 

κέηξν· πνπ κήηε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζέβεηαη, αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηνπ αλζξώπνπ αιινηώλεη. [...] Όπνηεο θαη αλ είλαη πάλησο νη αηηίεο γη’ απηήλ ηελ 

αιόγηζηε ζηάζε, νύηε ε έθηαζε, νύηε νη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο κπνξνύλ λα 

ακθηζβεηεζνύλ. Απνηεινύλ, άιισζηε, θαζεκεξηλή πηα εκπεηξία γηα ηνλ άλζξσπν, 

είηε ζηηο κεγάιεο πόιεηο αζθπθηηά είηε ζηε ζάιαζζα ή ηε θύζε αλαδεηά ηε δηέμνδν. 

Πνιινί, αζθαιώο, δε ζπκκεξίδνληαη ηελ απαηζηνδνμία σο πξνο ηα πεξηζώξηα πνπ 

ππάξρνπλ λα απνθεπρζεί ην ρεηξόηεξν θαη ππνινγίδνπλ όηη ε ηερλνινγία, πνπ δίθαηα 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ επηθξίζεσλ, ζα απνηειέζεη θαη ηνλ θύξην κνριό γηα ηελ 

αλαζηξνθή ηεο πνξείαο.  

Σν πξόβιεκα είλαη όηη ε αλαζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο πξνϋπνζέηεη 

ηνικεξέο απνθάζεηο, παγθόζκηα ζπλεξγαζία θαη αηνκηθή ππεπζπλόηεηα. Αθόκε 

πεξηζζόηεξν, πξνϋπνζέηεη αιιαγή λννηξνπίαο θαη αμηώλ. «Υξεηάδεηαη λα 

θαηαιάβνπκε», γξάθεη ν Α. Βεξγαλειάθεο, «όηη ε αλζξσπόηεηα κπήθε ζε κηα 

εληειώο λέα επνρή, γηα ηελ νπνία ην παξειζόλ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα. 

Σα ηειεπηαία ζαξάληα ρξόληα ν άλζξσπνο άξρηζε λα αιιειεπηδξά κε ηε θύζε θαη κε 

θαηλνύξγηα κέζα θαη ηξόπνπο. Η αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη έλα 

ζπιινγηθό έξγν, πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ζε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα». 

Καη εδώ έγθεηηαη ε δπζθνιία. ∆ηόηη ν ράξηεο ηνπ πιαλήηε απνθαιύπηεη κηα 

ηεξάζηηα πνηθηιία θξαηώλ θαη εζλνηήησλ, έλα επξύηαην θάζκα πνιηηηθώλ 

ζπζηεκάησλ, βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη βαζκνύ παηδείαο. Σν πεξηβάιινλ ηεο Γεο αιινύ 

ζίγεηαη από ηζρπξά ζπκθέξνληα, θάπνηεο θνξέο από γλήζηα αλάγθε θαη θάπνηε από 

άγλνηα ή αλαηζζεζία. Δλώ δε ηα βηνκεραληθά θξάηε ρξεώλνληαη από βνπιηκία 

ελεξγεηαθή θαη δηεθδηθνύλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζε θάζε κνξθήο ξύπαλζε, ηα 

ιεγόκελα «ππό αλάπηπμηλ» θξάηε ζύξνληαη ή επηζπκνύλ ηελ ίδηα ηαπηόηεηα πξνόδνπ. 

Σν δε «ζύλδξνκν ησλ ζπλόξσλ» είλαη πάληνηε κηα γξακκή ςπρνινγηθήο απηνάκπλαο 

γηα ηνλ άλζξσπν: Έμσ από ηε δηθή ηνπ πεξηνρή ή ηδηνθηεζία, ε θαηαζηξνθή δελ ηνλ 

αθνξά. Απηαπάηε βαζύηαηε, αθνύ έλα ππξεληθό αηύρεκα, ε ξύπαλζε ησλ πδάησλ ή 

ε θαηαζηξνθή ηνπ όδνληνο δύζθνια αλαγλσξίδνπλ εζληθά θαη αηνκηθά ζύλνξα. [...]  

Σν ζπκπέξαζκα έρεη, ινηπόλ, κηα δξακαηηθή δηάζηαζε. Γηα λα απαιιαγεί ε Γε 

από ηνπο εθηάιηεο ηεο, ρξεηάδεηαη ίζσο θάηη ξηδηθόηεξν από ηηο βξαδύηαηεο θηλήζεηο 

ζε ηνπηθό ή παγθόζκην επίπεδν. Η πεξηβαιινληηθή θξίζε είλαη, ζε πξσηνγελέο 

επίπεδν, θξίζε ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ θαη ησλ αμηώλ ηνπ. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη, 

ζπλεπώο, είλαη λα ακθηζβεηεζεί ε ίδηα ε έλλνηα ηεο πξνόδνπ θαη ε κνλνκέξεηα ηεο 

πξαθηηθήο ηεο. ∆ηόηη ε πξόνδνο, κέρξη ηώξα, πεξίπνπ ηαπηίδεηαη κε ηα ηερλνινγηθά 

αγαζά θαη ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ. Διάρηζηα αλαθέξεηαη ζε 

πνηνηηθέο παξακέηξνπο, ζηελ αξκνληθή ηζνξξνπία ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ, ζ’ απηόλ θαζ’ εαπηόλ ηνλ εζσηεξηθό άλζξσπν θαη ζηελ αλάγθε ηνπ λα ππάξμεη 

κε ηνπο άιινπο. Η ηπθιή επηδίσμε ηεο αλόδνπ ηνπ αηνκηθνύ ή εζληθνύ εηζνδήκαηνο 

δελ νδεγεί πάληνηε ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ –κε ηελ έλλνηα ηνπ βίνπ, ηεο δσήο– 

επηπέδνπ. Οδεγεί, ζπλήζσο, ζε έλαλ άλζξσπν ρσξίο ζνθία θαη επζύλε, ζηεξεκέλν 



από ηελ παξεγνξηά ηεο ηέρλεο θαη ηελ αλάζα ηνπ δηπιαλνύ, έξκαην δπλάκεσλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ζηελ ηζνπέδσζε ηε δηθή ηνπο θαη ηεο θύζεσο. [...] 

Όπσο ηνλίδεη ν Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο: «Καη εδώ βξίζθεηαη ην έζραην 

ζεκείν ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ηεξάζηηνη θίλδπλνη, θαη ν ίδηνο ν παξαινγηζκόο πνπ 

πεξηέρεηαη κέζα ζηελ αλάπηπμε πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θαη ρσξίο θαλέλα 

πξαγκαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο ηερλνεπηζηήκεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηνξηζηνύλ 

θαη λα παξακεξηζηνύλ κε θαλόλεο θαζνξηζκέλνπο κηα γηα πάληα, νύηε από θάπνην 

ζπκβνύιην ζνθώλ. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη θάηη πεξηζζόηεξν αθόκα από κηα 

κεηαξξύζκηζε ηεο αλζξώπηλεο δηάλνηαο, είλαη κηα αιιαγή ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο σο 

όληνο θνηλσληθν-ηζηνξηθνύ. Υξεηάδεηαη έλα ήζνο ηεο ζλεηόηεηαο θαη κηα 

απζππέξβαζε ηνπ Λόγνπ. ∆ελ έρνπκε αλάγθε από κεξηθνύο ζνθνύο. Έρνπκε αλάγθε 

λα απνθηήζνπλ θαη λα αζθήζνπλ ηε θξόλεζε όινη νη άλζξσπνη, θαη απηό κε ηε ζεηξά 

ηνπ απαηηεί έλα ξηδηθό αλαζρεκαηηζκό ηεο θνηλσλίαο σο θνηλσλίαο πνιηηηθήο, πνπ ζα 

εγθαζίδξπε όρη κόλν ηελ ηππηθή ζπκκεηνρή, αιιά ην πάζνο όισλ γηα ηα θνηλά, γηα ηε 

κνίξα ηεο θνηλσλίαο θαη γηα ηε κνίξα ηνπ ζαπκάζηνπ απηνύ πιαλήηε, πάλσ ζηνλ 

νπνίν γελλεζήθακε. Πιελ όκσο, ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ παξάγεη ν ζεκεξηλόο 

πνιηηηζκόο είλαη θξόληκα αλζξώπηλα όληα». 

Κη αλ κνπ έιεγε θαλείο: 

– Ση ζέιεηε ινηπόλ; Ν’ αιιάμεηε ηελ αλζξσπόηεηα;  

Θα απαληνύζα: 

– Όρη, θάηη απείξσο πην κεηξηνπαζέο: λα αιιάμεη ε ίδηα ε αλζξσπόηεηα ηνλ 

εαπηό ηεο, όπσο ην έρεη θάλεη ήδε δπν ηξεηο θνξέο ζηελ Ιζηνξία». Ο 

κεηαζρεκαηηζκόο ηεο αλζξσπόηεηαο, έλλνηα νπηνπηζηηθή όζν θαη απόιπηα αλαγθαία, 

είλαη ε κόλε πνπ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη έλαλ πνιηηηζκό ζε αξκνλία κε ηε θύζε 

θαη ηνλ εζσηεξηθό άλζξσπν θαη λα εληζρύζεη ό,ηη ζπνπδαίν ζπληζηά ηνλ άλζξσπν θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηνπ, ηα ίδηα ηα επηηεύγκαηα ηνπ κέρξη ηώξα πνιηηηζκνύ ηνπ.  

 

Γπαμμαηικάκηρ, Γ. (2006). «Η δοκιμαζία ενόρ πολιηιζμού». Σηο Η κόμη ηηρ 

Βεπενίκηρ. Ηπάκλειο: Πανεπιζηημιακέρ Εκδόζειρ Κπήηηρ. 146-151 (διαζκεςή). 

 

Κείμενο 3  

Νίκος Γκάηζος: Ο εθιάληης ηης Περζεθόνης 

 

Δθεί πνπ θύηξσλε θιηζθνύλη θη άγξηα κέληα 

θη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάκηλν 

ηώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα ηζηκέληα 

θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν. 

 

Δθεί πνπ ζκίγαλε ηα ρέξηα ηνπο νη κύζηεο 

επιαβηθά πξηλ κπνπλ ζην ζπζηαζηήξην 

ηώξα πεηάλε απνηζίγαξα νη ηνπξίζηεο 

θαη ην θαηλνύξγην πάλ λα δνπλ δηπιηζηήξην. 

 

Δθεί πνπ ε ζάιαζζα γηλόηαλ επινγία 

θη ήηαλ επρή ηνπ θάκπνπ ηα βειάζκαηα 

ηώξα θακηόληα θνπβαιάλ ζηα λαππεγεία 



άδεηα θνξκηά ζηδεξηθά παηδηά θη ειάζκαηα. 

 

Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 

 

Θέμα Α 

Πνηνλ θαηξό ζεσξεί «θαθό» ν ζπληάθηεο ηνπ Κειμένοσ 1 θαη πνύ νθείιεηαη; Να 

ζπλνςίζεηε ηηο απόςεηο ηνπ ζε 60 ιέμεηο πεξίπνπ. (15) 

 

Θέμα Β 

Β1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, ζύκθσλα κε ην Κείμενο 2, ηηο παξαθάησ 

δηαπηζηώζεηο γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

πξόηαζε, ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθορ, αλ ε πξόηαζε 

είλαη ιαλζαζκέλε. Να αηηηνινγήζηε παξαζέηνληαο ηα αληίζηνηρα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ. 

(10) 

 

i. Ο ζεκεξηλόο άλζξσπνο αγλνεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο. 

ii. Η επζύλε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θαζνιηθή, αιιά γηα 

δηαθνξεηηθνύο θαηά πεξίπησζε ιόγνπο. 

iii. Η αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο πξνϋπνζέηεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ αλζξώπνπ γηα ηα θνηλά. 

iv. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πεξηνξίδνληαη ζηα όξηα θάζε θξάηνπο. 

v. Η θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηόλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

λα νθείιεηαη ζε πξαγκαηηθή αλάγθε ησλ θνηλσληώλ.     

 

Β2. α. ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ Κειμένοσ 2 ν ζπγγξαθέαο παξαζέηεη έλα 

απόζπαζκα από ηνπο ζηνραζκνύο ηνπ δηαλνεηή, Κ. Καζηνξηάδε. Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή. (9) 

 

β. Ση πξνζθέξεη ν παξαθάησ ππνζεηηθόο δηάινγνο ζην Κείμενο 2 θαη ζηε κεηάδνζε 

ησλ απόςεσλ ηνπ Κ. Καζηνξηάδε; 

«Κι αν μος έλεγε κανείρ: 

– Τι θέλεηε λοιπόν; Ν’ αλλάξεηε ηην ανθπωπόηηηα; 

Θα απανηούζα: 

Όσι, κάηι απείπωρ πιο μεηπιοπαθέρ: να αλλάξει η ίδια η ανθπωπόηηηα ηον εαςηό 

ηηρ, όπωρ ηο έσει κάνει ήδη δςο ηπειρ θοπέρ ζηην Ιζηοπία». (6) 

 

Β3) α) Να πξνζδηνξίζεηε ην ύθνο ηνπ δοκιμίοσ (Κείμενο 2) πνπ κειεηήζαηε 

επηιέγνληαο έλα από ηα παξαθάησ:  

 ηππηθό ή επίζεκν  

 νηθείν  

 νπδέηεξν  

θαη λα αηηηνινγήζεηε παξαπέκπνληαο ζην θείκελν ηελ παξαπάλσ επηινγή ζαο 

εμεηάδνληαο: i) ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ησλ πξνηάζεσλ (παξαηαθηηθή - ππνηαθηηθή), ii) 



ην είδνο ηεο ζύληαμεο (ελεξγεηηθή - παζεηηθή), θαη iii) ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 

(θπξηνιεθηηθή - κεηαθνξηθή). (9) 

 

β. Ο ζπληάθηεο ηνπ Κεηκέλνπ 1 ρξεζηκνπνηεί ηελ εηξσλεία σο εθθξαζηηθό ηξόπν. 

Αθνύ εληνπίζεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα λα αμηνινγήζεηε ηη επηδηώθεη κε 

απηήλ. (6) 

 

Γ) Η Πεξζεθόλε, κε βάζε ηε κπζνινγία, είλαη ε ζεόηεηα πνπ ζπκβνιίδεη ηελ 

αλαλέσζε ηεο δσήο. Λακβάλνληαο ππόςε απηό ην δεδνκέλν, λα ζρνιηάζεηε ηελ 

πξνηξνπή ηνπ πνηεηή ζηελ Πεξζεθόλε λα κείλεη ζηελ «αγθαιηά ηεο γεο». Ση ζα 

πξνηείλαηε εζείο, ώζηε λα μαλαβγεή ε Πεξζεθν́λε «ζηνπ θόζκνπ ην κπαιθν́λη»; (150 

- 200 ιέμεηο). (15) 

 

Γ) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο εμεηάδεη ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ην πιαίζην απηήο ηεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο, 

αλαιακβάλεηε, σο εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο ζαο, λα 

ζπληάμεηε κηα επηζηνιή πξνο ηελ θ. Τπνπξγό, ζηελ νπνία: 

α. αλαθέξεζηε ζηελ αλαγθαηόηεηα κία από απηέο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο λα είλαη ε 

Πεξηβαιινληηθή Αγσγή 

β. παξνπζηάδεηε ηξόπνπο ώζηε ε εηζαγσγή ηεο ζην Λύθεην λα έρεη επνηθνδνκεηηθό 

ραξαθηήξα. 

Αμηνπνηείζηε δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ. (350 ιέμεηο) 


