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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
                                                                                                              

 
Μια νέα ηθική για τον άνθρωπο 

 

      Η αλζξώπηλε θνηλσλία θαιείηαη λα μαλαγίλεη κέξνο ηεο θύζεο. Δίλαη άξαγε ηνύην 

δπλαηό; Γελ μέξσ, θαλείο δελ μέξεη. Όκσο, ζίγνπξα είλαη αλαγθαίν. Γηαηί γλσξίδνπκε 

πνιύ θαιά ηη ζα ζεκαίλεη ε παξαπέξα κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ζηξώκαηνο ηνπ 

όδνληνο, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ε 

απνδάζσζε, ε εξεκνπνίεζε, ν ππξεληθόο ρεηκώλαο.  Όζν θη αλ δηαθσλνύλ ηα 

ζελάξηα γηα ην ρξνληθό νξίδνληα, νη επηθείκελεο θαηαζηξνθέο είλαη κηα νξαηή 

πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ νπνία λαη κελ ε βηόζθαηξα ζα αλαγθαζζεί λα πξνζαξκνζηεί, 

όκσο ε «θνξσλίδα» ηεο, ην αλζξώπηλν είδνο, ζα απνδεηρζεί ην εππαζέζηεξν. Αλ όρη 

σο είδνο, πάλησο σο θνηλσλία, σο πνιηηηζκόο, ζα δερζεί πξώην ηνπο θξαδαζκνύο ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ηε ζηηγκή πνπ ε Γαία ζα επηβηώζεη. Με κηθξόηεξε 

ίζσο πνηθηιόηεηα θαη ζηαζεξόηεηα, πάλησο σο όινλ πνπ ιεηηνπξγεί κε κεραληζκνύο 

αλάδξαζεο ζα αλαπξνζαξκνζηεί, ζέηνληαο έλαλ λέν ζηόρν πνπ είλαη θαη ν πξώηηζηνο:  

ε ζηαζεξόηεηα κέζσ ηεο εμέιημεο. 

     Μηα λέα εζηθή βξίζθεηαη ινηπόλ, ήδε, ζην δξόκν ηεο δηακόξθσζεο ηεο, εζηθή όρη 

ξπζκηζηηθή θαη πεξηνξηζηηθή, αιιά πνπ νδεγεί ζε εξσηήζεηο γηα ηε θύζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ηελ απηνθαηαξγνύκελε ζέζε ηνπ εληόο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ. Τν 

πξόβιεκα ησλ νξίσλ είλαη ην πξόβιεκα – θιεηδί: νξίσλ ζηε ζέιεζε γηα δύλακε, ζηελ 

θνηλσληθή πόισζε, ηελ αδηθία, ηελ αληζόηεηα, ηελ εθκεηάιιεπζε θνηλσληθώλ 

ζηάζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κέρξη ζήκεξα αλζξώπηλεο πνξείαο, «ηεο 

πξνόδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο». 

     Τν θιαζζηθό νηθνινγηθό ζύλζεκα «ζθέςνπ νιηθά, δξάζε ηνπηθά» απνθηά θάησ 

από ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο κηα αμία πνιύ κεγαιύηεξε απ’ όηη εκπλεπζηέο ηνπ αξρηθά 

πίζηεςαλ. Η πξνζσπηθή ζηάζε θαη ε ηνπηθή δξάζε απνθηνύλ λόεκα, όηαλ 

δηεμάγνληαη θάησ από ην θσο ησλ δξακαηηθώλ αιιαγώλ πνπ ζπληεινύληαη ζε 

πιαλεηηθό επίπεδν. Οδεγώληαο καο λα δηαπξαγκαηεπζνύκε κηα λέα ζρέζε ηζνξξνπίαο 

θνηλσλίαο – θύζεο, ε νηθνινγία δελ θάλεη ηίπνηε ιηγόηεξν από ην λα καο ππνδεηθλύεη 

λέεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ήπηεο, αλζξώπηλεο, δίθαηεο. Δπνκέλσο δελ έρεη δηόινπ 

κηθξόηεξεο θηινδνμίεο από εθείλεο ηεο παξαγσγήο ελόο λένπ πνιηηηζκηθνύ ζρεδίνπ, 

λένπ, αιιά, ηαπηόρξνλα, ηόζν παιηνύ, όζν ν άλζξσπνο θαη ε επηδίσμε ηεο επηπρίαο. 

        Πνιιά ζα γίλνπλ γύξσ καο θαη εληόο καο κέρξη ηα ηέιε ηνπ αηώλα θαη θαηά ηελ 

επεξρόκελε ηξίηε κ.Φ. ρηιηεηία. Τν βέβαην είλαη όηη δε ζα έρνπκε ρξόλν γηα λα 

πιήμνπκε. Βγαίλνληαο από ην θαβνύθη ηνπ – ηνλ ηερληθνπνηεκέλν πεξίγπξν- ν 

άλζξσπνο νθείιεη λα θαηαλνήζεη ηνλ θόζκν θαη ηα όξηα ηνπ, έλαλ θόζκν απείξσο 

πνιύπινθν, όπνπ νη ππνθεηκεληθόηεηεο ζ’ αλζίζνπλ θαη ν παξαηεξεηήο ζα γίλεη έλα 

κε ην αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζεο. Η θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ θαη ε αιιαγή ηεο 

θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζεί κε απηόλ είλαη ν ζηόρνο θαη ην ζρέδην. Ο 

επεξρόκελνο 21
νο  

αηώλαο δελ απνθιείεηαη λα είλαη ν πξώηνο ηεο πξώηεο νηθνινγηθήο 

ρηιηεηίαο. Τνύην ζα ζεκάλεη ην εμήο απιό: ην νηθνινγηθό θίλεκα ζα κπνιηάζεη όιεο 

ηηο επηκέξνπο πξνβιεκαηηθέο, πξαθηηθέο, ηξόπνπο δξάζεο θαη παξέκβαζεο ζε ηέηνην 
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βαζκό, πνπ από νηθνπκεληθό πνπ ηείλεη λα είλαη ζήκεξα, ζα κεηαβιεζεί ζε θαζνιηθό. 

Γηάθξηζε απαξαίηεηε γηα λα γίλεη αληηιεπηό όηη από ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, πνπ ηα 

νηθνινγηθά δεηήκαηα αθνξνύλ όινπο θαη όια (άξα θαη ην ζύλνιν ηνπ πιαλήηε), ζα 

κεηαβνύκε ζηελ ύπαξμε ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ γηα ηε θύζε , ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Τν ζρέδην απηό ζα είλαη πνιηηηθό θαη ηδενινγηθό, ζα είλαη 

κεηαβαιιόκελν θαη αλαπξνζαξκνδόκελν, ζα πξαγκαηεύεηαη  αλά πάζα ζηηγκή ηα 

όξηα ηεο άζθεζεο ησλ θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα είλαη, επνκέλσο, έζραηα 

δεκνθξαηηθό θαη θαζνιηθό, έρνληαο σο ελεξγό ππνθείκελν ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα.                                              

 

                                                                                                          (Μηράιεο Μνδηλόο) 

 

Ασκήσεις:  
 

1)  Να γξαθηεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ. (100-110 ιέμεηο)                           (25 κόξηα) 

 

 

2) Να απνδνζεί ν ραξαθηεξηζκόο Σ (ζσζηό) θαη Λ (ιάζνο) ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

 → Ο ζπγγξαθέαο πηζηεύεη όηη ε θύζε θαη ε αλζξώπηλε θνηλσλία πξέπεη λα είλαη 

ηζόηηκεο. 

→ Η λέα εζηθή βαζίδεηαη ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζηε θύζε. 

→ Η νηθνινγία είλαη κηα ηδενινγία πνπ ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία λένπ πνιηηηζκνύ. 

→ Ο ζπγγξαθέαο πηζηεύεη όηη ηα νηθνινγηθά δεηήκαηα επηιύνληαη κε θάπνην πνιηηηθό 

ζρεδηαζκό ζρεηηθά κε ηελ θύζε. 

                                                                                                                           (6 κόξηα) 

 

3) Να βξεζεί ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ 3
ε 

παξάγξαθν.      (5 κόξηα) 

 

4)  αλαγθαίν, εππαζέζηεξν, ζηόρν, ζα κεηαβιεζεί, νξίσλ: 

     Να γξαθηεί έλα ζπλώλπκν γηα θάζε ιέμε.                                                   (5 κόξηα) 

 

5)  «Πνιιά ζα γίλνπλ γύξσ καο … παξαηήξεζεο.» : 

       Να βξεζεί ε ζπλππνδήισζε θαη λα ηξαπεί ζε δεισηηθό ιόγν.                 (5 κόξηα) 

 

6)  πόισζε, πξνόδνπ, ήπηεο, θαζνιηθό, πνηθηιόηεηα:  

       Να γξαθηεί έλα αληώλπκν γηα θάζε ιέμε.                                                 (5 κόξηα) 

 

7)  «θνξσλίδα» , «ζθέςνπ νιηθά, δξάζε ηνπηθά» , – ηνλ ηερληθνπνηεκέλν πεξίγπξν-  : 

       Να δηθαηνινγήζεηε ηνλ ξόιν ησλ ζεκείσλ ζηίμεο.                                (4,5 κόξηα) 

 

8) «Τνύην ζα ζεκάλεη … ζε θαζνιηθό» : Να γίλεη κεηαηξνπή ζύληαμεο θαη λα 

επηζεκαλζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο λέαο ζύληαμεο.                                      (4,5 κόξηα) 
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Παραγωγή Λόγοσ: 
 

Υπνζέζηε όηη ζπκκεηέρεηε σο εθπξόζσπνο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζε κηα εκεξίδα πνπ 

δηνξγαλώλεη ν δήκνο ζαο ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγία ζηε δσή καο. Να παξνπζηάζεηε 

ηηο πηπρέο ηνπ νηθνινγηθνύ πξνβιήκαηνο ηεο επνρήο καο θαη λα πξνηείλεηε 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα πγηνύο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

(500-600 ιέμεηο)                                                                                         

                                                                                                                         (40 κόξηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 


