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Γ’ ΛΤΚΔΗΟΤ - ΔΠΑΛ 

 

Α. ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ  

 

Διζαγωγικό ημείωμα: 

Ο Yuval Noah Harari είλαη θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ κε αληηθείκελν ηελ Παγθόζκηα Ιζηνξία. Σν θείκελν απνηειεί 

ηνλ επίινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Sapiens: Μηα ύληνκε Ιζηνξία ηνπ Αλζξώπνπ (2014).  

 

ΣΟ ΕΩΟ ΠΟΤ ΔΓΗΝΔ ΘΔΟ  

 

Πξηλ από 70.000 ρξόληα, ν homo sapiens ήηαλ αθόκα έλα αζήκαλην δών πνπ θνηηνύζε ηε δνπιεηά ηνπ ζε κηα 

γσληά ηεο Αθξηθήο. ηηο ρηιηεηίεο πνπ αθνινύζεζαλ, κεηακνξθώζεθε ζε θπξίαξρν όινπ ηνπ πιαλήηε θαη ζε θόβν θαη 

ηξόκν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ήκεξα ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζην ρείινο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε ζεό, έηνηκνο λα 

απνθηήζεη όρη κόλν αηώληα λεόηεηα, αιιά θαη ηηο ζετθέο ηθαλόηεηεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο.  

Γπζηπρώο, σο ηώξα ην θαζεζηώο ησλ αλζξώπσλ ζηε γε έρεη δεκηνπξγήζεη πνιύ ιίγα πξάγκαηα γηα ηα νπνία 

κπνξνύκε λα είκαζηε πεξήθαλνη. Έρνπκε θπξηαξρήζεη ζην πεξηβάιινλ καο, έρνπκε απμήζεη ηελ παξαγσγή ηξνθήο, 

έρνπκε ρηίζεη πόιεηο, ηδξύζακε απηνθξαηνξίεο θαη δεκηνπξγήζακε εθηεηακέλα εκπνξηθά δίθηπα. Μεηώζακε, όκσο, 

ηελ νδύλε ζηνλ θόζκν; Ξαλά θαη μαλά, κεγάια άικαηα ζηε δύλακε ησλ αλζξώπσλ δελ βειηίσζαλ ηδηαίηεξα ηε δσή 

ηνπ κεκνλσκέλνπ αηόκνπ θαη ζπλήζσο πξνθάιεζαλ απέξαληε δπζηπρία ζηα άιια δώα.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ζεκεηώζεη θάπνηα πξαγκαηηθή πξόνδν ζε ό,ηη αθνξά ηελ 

αλζξώπηλε θαηάζηαζε, κε ηε κείσζε ηεο πείλαο, ησλ αζζελεηώλ θαη ησλ πνιέκσλ. Ωζηόζν, ε θαηάζηαζε ησλ άιισλ 

δώσλ επηδεηλώλεηαη πην γξήγνξα από πνηέ θαη ε βειηίσζε ηεο κνίξαο ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη πνιύ πξόζθαηε θαη 

εύζξαπζηε γηα λα ηε ζεσξήζνπκε ζίγνπξε.  

Δπηπιένλ, παξά ηα εληππσζηαθά πξάγκαηα πνπ είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νη άλζξσπνη, παξακέλνπκε αβέβαηνη γηα 

ηνπο ζηόρνπο καο θαη θαίλεηαη λα είκαζηε δπζαξεζηεκέλνη όζν πάληα. Έρνπκε πξννδεύζεη από ηα θαλό ζηα 

δηαζηεκόπινηα – αιιά θαλείο δελ μέξεη πνύ πεγαίλνπκε. Δίκαζηε πην ηζρπξνί από πνηέ άιινηε, αιιά δελ έρνπκε ηδέα 

ηη λα θάλνπκε κε απηή ηε δύλακε. Αθόκα ρεηξόηεξα, νη άλζξσπνη θαίλεηαη λα είλαη πην αλεύζπλνη από πνηέ. 

Απηνδεκηνύξγεηνη ζενί, κόλν κε ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο γηα ζπληξνθηά καο, δελ δίλνπκε ινγαξηαζκό ζε θαλέλαλ. 

Έηζη, ζπέξλνπκε ηνλ όιεζξν ζηα δώα θαη ην νηθνζύζηεκα γύξσ καο, κε ζηόρν θπξίσο ηελ άλεζε θαη ηε δηαζθέδαζή 

καο, ρσξίο πνηέ λα είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη.  

Τπάξρεη ηίπνηα πην επηθίλδπλν από δπζαξεζηεκέλνπο θαη αλεύζπλνπο ζενύο πνπ δελ μέξνπλ ηη ζέινπλ;  

(YuvalNoahHarari, Sapiens: Μηα ύληνκε Ιζηνξία ηνπ Αλζξώπνπ, 

Αζήλα, εθδ. Αιεμάλδξεηα, 2014, ζ.427, Γηαζθεπή)  

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

 

1
η
 δραζηηριόηηηα  

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε σζηό, αλ ε πξόηαζε ζπκθσλεί κε ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ, ή ηε ιέμε Λάζνο, 

αλ όρη.  

α) Ο άλζξσπνο πξνόδεπζε ζε βάξνο ησλ άιισλ όλησλ πνπ δνπλ ζηε γε.  

β) Η βειηίσζε ηεο κνίξαο ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη ζίγνπξε.  

γ) Η νδύλε ζηνλ θόζκν κεηώζεθε.  

δ) Η ηερλνινγηθή πξόνδνο εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ηεο πνξείαο ηεο αλζξσπόηεηαο.  

Μονάδες 8  

 

Α2. Πώο ζπλδέεηαη ν ηίηινο κε ην ππόινηπν θείκελν; Σεθκεξηώζηε ηελ απάληεζή ζαο παξαπέκπνληαο ζην θείκελν.  

Μονάδες 7  

 

2
η
 δραζηηριόηηηα  

Α3. Να δώζεηε δύν δηαθνξεηηθνύο ηίηινπο ζην θείκελν, αμηνπνηώληαο ζηνλ έλαλ ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο 

θαη ζηνλ άιιν ηελ θπξηνιεθηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο.  

Μονάδες 6  
 

Α4. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο παξαθάησ θξάζεηο, αληηθαζηζηώληαο ηελ θάζε ππνγξακκηζκέλε ιέμε κε κία 

ζπλώλπκή ηεο:  

α) ηηο ρηιηεηίεο πνπ αθνινύζεζαλ, κεηακνξθώζεθε ζε θπξίαξρν όινπ ηνπ πιαλήηε …  

β) πξνθάιεζαλ απέξαληε δπζηπρία ζηα άιια δώα.  

γ) Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπκε ηνπιάρηζηνλ ζεκεηώζεη θάπνηα πξαγκαηηθή πξόνδν …  



Μονάδες 9  
 

3
η
 δραζηηριόηηηα  

Α5. Με αθνξκή ην θείκελν θαη θπξίσο ην ηειεπηαίν απόζπαζκα «ζπέξλνπκε ηνλ όιεζξν ζηα δώα θαη ην νηθνζύζηεκα 

γύξσ καο, κε ζηόρν θπξίσο ηελ άλεζε θαη ηε δηαζθέδαζή καο, ρσξίο πνηέ λα είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη. Τπάξρεη ηίπνηα 

πην επηθίλδπλν από δπζαξεζηεκέλνπο θαη αλεύζπλνπο ζενύο πνπ δελ μέξνπλ ηη ζέινπλ;», λα γξάςεηε κία επηζηνιή 

200-250 ιέμεσλ πξνο ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ νπνία ζα εθθξάδεηε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηηο 

απόςεηο ηνπ.  

Μονάδες 20  
 

Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ  

 

Διζαγωγικό ημείωμα:  
Ο Θαλάζεο Βαιηηλόο είλαη ζπγγξαθέαο θαη γξάθεη δηεγήκαηα, κπζηζηνξήκαηα θαη ζελάξηα γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Σν δηήγεκα Δηδύιιην αλήθεη ζηε ζπιινγή Επείγουσα ανάγκη ελέου (2015).  

 

Διδύλλιο
1
  

 

Γελ ήηαλ αθξηβώο ηνπ δξόκνπ. Από θάπνπ πξέπεη λα ην είρε ζθάζεη. Ήηαλ θαζαξή θαη πγηήο. Σν ηξίρσκά ηεο 

γπάιηδε-εμαηξεηηθά λέα δειαδή. Δλάκηζη-δύν ρξόλσλ;  

Γηαζρίδνληαο ηε Βαζηιίζζεο νθίαο, από Πινπηάξρνπ πξνο Ρηδάξε, κε πήξε από πίζσ. Ήηαλ ραξνύκελε. Με 

πξνζπεξλνύζε θεξκάξνληαο
2
, πξνρώξαγε, μαλαγύξηδε θνληά κνπ. Υαξνύκελε. Με αθνινύζεζε έηζη έσο ηε Βαζηιέσο 

Κσλζηαληίλνπ. Σελ πεξάζακε καδί. Μπήθακε ζηελ Αληήλνξνο. Έθπγε πάιη κπξνζηά. Πάληα ηξέρνληαο, πάληα 

θεξκάξνληαο. Γηαδήισλε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ επθξνζύλε ηεο. Δπθξνζύλε πνπ δνύζε, πνπ μαλαγύξηδε πίζσ θαη 

κε θνίηαδε ζηα κάηηα, πνπ κε εκπηζηεπόηαλ.  

ηελ Αζηπδάκαληνο ζηακάηεζα. Έβγαια ηα θιεηδηά κνπ. Δίρε θηάζεη ε ώξα. Δθείλε έπαςε λα ηξέρεη. Αθίλεηε. 

Ήηαλ κηα πξώηε ξαγηζκαηηά ακθηβνιίαο. Δίρα ςειά έλα κεγάιν κπαιθόλη, απηό ήηαλ όιν. Να ηελ θάλσ ηη; Έβαια ην 

θιεηδί ζηελ πόξηα πξνζπαζώληαο λα κελ ηελ θνηηάμσ. πκπεξηθνξά δεηινύ. Γελ ηα θαηάθεξα. Σν κάηη κνπ ηελ 

αλαδήηεζε από κόλν ηνπ. Πάληα αζάιεπηε, κε κηαλ αμηνπξέπεηα ζηελ αθηλεζία ηεο κε παξαθνινπζνύζε πνπ ηελ 

έθιεηλα έμσ.  

Θαλάζεο Βαιηηλόο, ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΔΛΔΟΤ. Αζήλα, Δζηία, 2015, ζει. 55-56.  
1
 Σξπθεξή εξσηηθή ζρέζε  

2
 Φεξκάξσ: Κνηηάδσ θάπνηνλ ή θάηη πξνζεθηηθά ή επίκνλα  

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

 

1
η
 δραζηηριόηηηα  

Β1. Σν δηήγεκα αλαθέξεηαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ αθεγεηή – ήξσα κε έλα δών. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ξήκαηα κε ηα 

ππνθείκελά ηνπο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5, 6 από ηε ΣΖΛΖ Α θαη δίπια ζε θάζε 

αξηζκό έλα από ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ ηεο ΣΖΛΖ Β.  

 

ΣΖΛΖ Α - Ρήμαηα ΣΖΛΖ Β – Τποκείμενα 

1. αθνινύζεζε Α. ήξσαο 

2. πεξάζακε Β. δών 

3. Γηαδήισλε Γ. ήξσαο + δών 

4. εκπηζηεπόηαλ  

5. Γελ […] θαηάθεξα  

6. παξαθνινπζνύζε  

Μονάδες 6  
 

Β2. Να ραξαθηεξίζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δώνπ αμηνπνηώληαο ζηνηρεία ηνπ δηεγήκαηνο. Να γξάςεηε έλα θείκελν 

50-60 ιέμεσλ.  

Μονάδες 9  

 

2
η
 δραζηηριόηηηα  

Β3. Να εληνπίζεηε κία κεηαθνξά, λα ηελ αληηγξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε ηη πεηπραίλεη ν ζπγγξαθέαο κε απηήλ.  

Μονάδες 8  

 

Β4. Γηαηί ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη, ηελ εξσηεκαηηθή πξόηαζε «Να ηελ θάλσ ηη;», θαηά ηε γλώκε ζαο; Ση ζεκαίλεη γηα 

ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ήξσα;  



Μονάδες 7  

 

3
η
 δραζηηριόηηηα  

Β5. Ο ήξσαο ηειηθά «θιείλεη έμσ» ην δών. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηε ζηάζε ηνπ ήξσα; Πνηα ζα ήηαλ ε δηθή ζαο 

ζηάζε ζε παξόκνηα πεξίπησζε θαη γηαηί; Να αλαπηύμεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε έλα εληαίν θείκελν 100- 150 ιέμεσλ.  

Μονάδες 20 


