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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γιώργος Γραμματικάκης, Η δοκιμασία ενός πολιτισμού

 Νίκος Γκάτσος, Ο εφιάλτης της Περσεφόνης

Α1. «Η αρχή της τρίτης χιλιετίας… τη δική τους και της φύσεως». Να πυκνώσετε το 

περιεχόμενο των τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου (60-70 λέξεις).

Μονάδες 15

Β1. α. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το Κείμενο Ι, τις παρακάτω 

διαπιστώσεις γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 

σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

i. Ο σημερινός άνθρωπος αγνοεί τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κατα-

στροφής. 

ii. Η ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι καθολική, αλλά για 

διαφορετικούς κατά περίπτωση λόγους. 

iii. Η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος προϋποθέτει το ενδια-

φέρον του ανθρώπου για τα κοινά.

iv. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της προόδου. 

v. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα περιορίζονται στα όρια κάθε κράτους. 

vi. Ο Κ. Καστοριάδης εμφανίζεται αισιόδοξος για τη μοίρα του πλανήτη. 

vii. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις 

να οφείλεται σε πραγματική ανάγκη των κοινωνιών. 
Μονάδες 7
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21η ∆ιδακτική Πρόταση: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

β. Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου Ι ο Γ. Γραμματικάκης συμπεραίνει την 

ανάγκη «να αμφισβητηθεί η έννοια της προόδου». Αφού εντοπίσετε τις ιδέες 

(προκείμενες) με τις οποίες οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα, να αποδώσετε 

το επιχείρημα στην τυπική του μορφή (προκείμενες - συμπέρασμα) με συντο-

μία και με δικά σας λόγια. Μονάδες 8

Β2. α. «Το πρόβλημα είναι ότι η αναστροφή… εθνικά και ατομικά σύνορα». Με ποιον 

τρόπο αναπτύσσεται η θεματική περίοδος στην παράγραφο; Να αιτιολογήσε-

τε με συντομία την απάντησή σας με βάση το περιεχόμενο της παραγράφου.

Μονάδες 9

β. Τι προσφέρει ο παρακάτω υποθετικός διάλογος στο κείμενο και στη μετάδο-

ση των απόψεων του Κ. Καστοριάδη;

«Κι αν μου έλεγε κανείς: 

– Τι θέλετε λοιπόν; Ν’ αλλάξετε την ανθρωπότητα;

Θα απαντούσα: 

Όχι, κάτι απείρως πιο μετριοπαθές: να αλλάξει η ίδια η ανθρωπότητα τον εαυτό 

της, όπως το έχει κάνει ήδη δυο τρεις φορές στην Ιστορία». Μονάδες 6

Β3. Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμέ-

νες λέξεις με άλλες, χωρίς να μεταβάλλεται το νόημά του.

«Ο μετασχηματισμός της ανθρωπότητας, έννοια ουτοπιστική όσο και απόλυτα 

αναγκαία, είναι η μόνη που μπορεί να αποκαταστήσει έναν πολιτισμό σε αρμονία 

με τη φύση και τον εσωτερικό άνθρωπο».
Μονάδες 10

Γ1. Η Περσεφόνη, με βάση τη μυθολογία, είναι η θεότητα που συμβολίζει την ανανέ-

ωση της ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, να σχολιάσετε την προ-

τροπή του ποιητή στην Περσεφόνη να μείνει στην «αγκαλιά της γης». Τι θα προ-

τείνατε εσείς, ώστε να ξαναβγεί η Περσεφόνη «στου κόσμου το μπαλκόνι»; (150 

- 200 λέξεις).
Μονάδες 15
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Δ1. Στο πλαίσιο των συζητήσεων με θέμα την περιβαλλοντική αγωγή στα σχολεία 

που πραγματοποιούνται δημόσια με συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, φο-

ρέων της εκπαίδευσης, περιβαλλοντικών οργανώσεων, ανθρώπων του Τύπου και 

οικολογικά ευαισθητοποιημένων πολιτών, αναλαμβάνετε να συντάξετε, ως εκ-

πρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων της περιοχής σας, μία επιστολή προς τον 

Υπουργό Παιδείας (350 λέξεις). Στην επιστολή αυτή:

α. να αναφερθείτε στην προσφορά της περιβαλλοντικής αγωγής και 

β. να παρουσιάσετε τρόπους ώστε η υλοποίησή της στο σχολείο να έχει εποικο-

δομητικό χαρακτήρα.
Μονάδες 30


