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ΘΔΗΚΔΛΝ I- ΚΖ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΘΝ
ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ: Ν ΘΝΠΚΝΠ ΚΑΠ, Ζ ΕΩΖ ΚΑΠ!
[…]Τν θπζηθό πεξηβάιινλ καο πξνζθέξεη θαηαξρήλ ην «ζπίηη», ζην νπνίν θαηνηθεί
νιόθιεξε ε ζεκεξηλή αλζξσπόηεηα. Καο πξνζθέξεη, κεηαμύ άιισλ, ηνπο απαξαίηεηνπο
θπζηθνύο πόξνπο (ρισξίδα, παλίδα, αγξνηηθή γε) γηα λα ηξαθνύκε θαη λα ζπληεξήζνπκε
– βηνινγηθά θαη πλεπκαηηθά – ηελ ύπαξμή καο, ηνπο ελεξγεηαθνύο πόξνπο (θπζηθό αέξην,
ζηεξεά νξπθηά θαύζηκα, νξπθηέο πξώηεο ύιεο) γηα λα θηλήζνπκε ηα ηερλνινγηθά
επηηεύγκαηά καο, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηίδνπκε ηα θηίξηα καο θαη ηα κλεκεία ηνπ
πνιηηηζκνύ καο, ην λεξό πνπ πίλνπκε, ην νμπγόλν πνπ αλαπλένπκε, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα
πνιιαπινύ ηύπνπ πξντόληα πνπ απνθνκίδνπκε από νηθνζπζηήκαηα ησλ δαζώλ (μπιεία,
αλαςπρή, ξύζκηζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ, κείσζε εμάπισζεο ξαδηελεξγνύ αθηηλνβνιίαο,
πξνζηαζία θη εκπινπηηζκόο ηεο αηκόζθαηξαο), από εζληθνύο δξπκνύο θαη ινηπέο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο (αηζζεηηθή αγαιιίαζε, πάξθα αλαςπρήο) θαη ηελ
θαηαιιειόηεηα πνπ αλαδύνπλ γηα εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα θαη αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ
σθέιηκσλ αγαζώλ.
Όια ηα παξαπάλσ θαζίζηαληαη δπλαηά από ηνπο θπζηθνύο πόξνπο πνπ απηό
δηαζέηεη, όπνπ νπζηαζηηθά είλαη νη παξαγσγηθέο εθείλεο δπλάκεηο ή ην απνηέιεζκα ησλ
παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ πνπ ππάξρνπλ θαη δξνπλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πνπ γηα ηνλ
ζεκεξηλό άλζξσπν κπνξνύλ ή γηα ηνλ κειινληηθό άλζξσπν ζα κπνξέζνπλ, λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπ. Νπζηαζηηθά ην θαζεηί ζην
πεξηβάιινλ καο ζα κπνξνύζε λα ζεσξείηαη «θπζηθόο πόξνο». Τα βξάρηα κε θαηάιιειε
επεμεξγαζία, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δξόκσλ, θηηξίσλ,
αγαικάησλ. Ν άλεκνο, ε πηώζε ηνπ λεξνύ, ε ζηαζηκόηεηα ηνπ αέξα, ην ζηάζηκν λεξό, ηα
κεηαιιεύκαηα, ηα έληνκα, κπνξεί λα ζεσξνύληαη θπζηθνί πόξνη.
Ν άλζξσπνο, σο κέινο ηεο νηθόζθαηξαο (σο πεξηγξαθή ησλ βηνινγηθώλ θαη
θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιαλήηε), ζπκκεηέρεη ζην πεξίπινθν ζύζηεκα ησλ
ζρέζεσλ, νη νπνίεο δηακνξθώλνπλ ην πεξηβάιινλ. Από κόλνο ηνπ απνηειεί ππξήλα ηεο
εμέιημεο θαη ησλ αιιαγώλ πνπ πθίζηαηαη ε Φύζε αλά ηνπο αηώλεο. Ζ αμία πνπ εθπέκπεη ε
Φύζε ζε εθείλνλ, ζεσξείηαη ύςηζην δήηεκα, αιιά θαη κία επθαηξία ζην λα θαηαλνήζεη
εθείλνπο ηνπο κεραληζκνύο πνπ ην θπζηθό πεξηβάιινλ εμαζθαιίδεη ηε ζσκαηηθή πγεία
ηνπ, αλαδσνγνλώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ νξγαληζκό ηνπ, δηαηεξώληαο θαη
αλαλεώλνληαο ηε ζσκαηηθή ηνπ επξσζηία, ελώ ηνπ εμαζθαιίδεη ηε ςπρηθή ηνπ πγεία,
απαιιάζζνληάο ηνλ από ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γελ έρεη ην άγρνο θαη ηηο
λεπξώζεηο πνπ πξνθαιεί ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο πνπ έγθεηηαη ζηελ ηερλνινγία θαη θαηά
ζπλέπεηα ζηνλ εθθπιηζκό ηνπ πλεύκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, ελώ μεθνπξάδεη ην κπαιό ηνπ
θαη ραιαξώλεη ην λεπξηθό ηνπ ζύζηεκα. Ληώζεη επδηάζεηνο, ραξνύκελνο, μέγλνηαζηνο, πην
ηζνξξνπεκέλνο θαη απζόξκεηνο. Απνκαθξύλεηαη από ηνλ γξήγνξν θαη εληαηηθό ξπζκό ηεο
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δσήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, κε ζπλέπεηα λα εμαζθαιίδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ
δηαύγεηα, ηε ςπρηθή γαιήλε θαη εξεκία. Μεθνπξάδεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, αλαπιεξώλεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ.
Δπηπιένλ, ν θπζηθόο πινύηνο, πνπ ηόζν απιόρεξα πξνζθέξεη ην Ξεξηβάιινλ καο,
ζηέθεηαη ε αθνξκή ν άλζξσπνο λα απνιακβάλεη ηελ πνηεηηθή νκνξθηά ηεο, κε
απνηέιεζκα λα ζπλζέηεη αλώηεξε αηζζεηηθή αληίιεςε θαη λα αθππλίδεη ην αίζζεκα ηνπ
σξαίνπ, ηνπ κνλαδηθνύ, ζπλεπάγνληαο έηζη κία ηδηάδνπζα πξνζζεηηθή αμία. Ξξνθαιεί ηνλ
ζαπκαζκό, ηελ πεξηέξγεηα θαη ηε θηινκάζεηα, δηεπξύλνληαο ηνλ νξίδνληα ησλ
θηινζνθηθώλ ζεσξηώλ θαη πινπηίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ ζθαίξα ησλ αλζξώπηλσλ
γλώζεσλ. Ζ θύζε πεγή έκπλεπζεο θαη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, γηαηί ηα θπζηθά
θαηλόκελα θαη ε απαξάκηιιεο νκνξθηάο θπζηθά ηνπία, πξνθαινύλ ην ζαπκαζκό θαη ην
δένο ζηελ ςπρή ελόο θαιιηηέρλε, αλαπηύζζνπλ ηα θαιαηζζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ
αηόκνπ, ηξνθνδνηνύλ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία, θεληξίδνληαο ηελ θαιιηηερληθή ηνπ
ελζπλαίζζεζε θαη εκπλένπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ επξπζκία θαη ηε ζπκκεηξία, ηελ αξκνλία
θαη ηελ αλαινγία, ηελ ελόηεηα θαη ηελ πνηθηιία.
Ζ ίδηα ε Φύζε επελδύεη, απνηειεί βαζηθό παξάγνληα πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο αθνύ,
ε επάξθεηα ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ν θπζηθόο πινύηνο πξνζδηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θη επεκεξία κίαο ρώξαο θαη ζπλεπώο ην βηνηηθό επίπεδν ησλ θαηνίθσλ απηήο.
Ξαξάιιεια, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρώξαο δεκηνπξγεί δηαπνιηηηζκηθέο γέθπξεο
επηθνηλσλίαο κε ηηο γείηνλεο ρώξεο, δηαδίδεη ηελ ηζηνξία ηεο, θνηλνπνηεί θαη πξνσζεί ηα
έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο, ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη δερζεί, θαζώο θαη ηα πνιηηηζκηθά
δάλεηα πνπ έρεη πηνζεηήζεη. […]
Πταμάτης – Πτσλιανός Βλάτος, MSc. Ξεριβαλλοντολόγος, «Γιατείριση
ενέργειας και περιβάλλοντος», VIMAONLINE.GR, 26 Ηοσλίοσ 2018
ΘΔΗΚΔΛΝ IΗ- ΚΖ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΘΝ

Ν ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ
Σηελ πξόζθαηε κειέηε κε ηίηιν "Volunteering in the European Union", ε Διιάδα
έιαβε ηε ρακειόηεξε ζέζε ζηελ νκάδα ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ, κε αλαινγηθή
ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνύ ζε εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνιύ κηθξόηεξε ηνπ 10%.
Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

2

ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

Θαηά ην 2012, ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε κεηξώα Διιήλσλ εζεινληώλ
αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ 30.000 (ππνηξηπιάζηνο από άιια θξάηε - κέιε), σζηόζν από ηόηε
ε ηάζε θαίλεηαη λα αιιάδεη πξνο ην θαιύηεξν. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο
εκθαλίζηεθε ζηηο ειηθίεο 25 – 49 εηώλ (20,3%), ελώ ην κηθξόηεξν ζηηο ειηθίεο 16 – 24
εηώλ. Τα "ζηνηρεία απηά ζίγνπξα απνγνεηεύνπλ", παξαδέρνληαη νη ππεύζπλνη ζε
ειιεληθέο ή δηεζλείο ΚΘΝ, ". Σε κειέηεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεινπνλλήζνπ, απνηππώζεθε
πξώηε θνξά ε εηθόλα ηνπ εζεινληηζκνύ ε νπνία δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο
αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Ζ έιιεηςε, παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο αμίεο, ηνπο
ζηόρνπο, θαη ηα νθέιε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά , ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αηνκηθηζηηθό θαηαλαισηηθό ηξόπν δσήο, , είλαη αλάκεζα ζηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο γηα ηα ρακειά
επίπεδα εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζηε ρώξα καο. Σπρλά ε εζεινληηθή πξνζθνξά
εθθξάδεηαη σο έλα πεξηζηαζηαθό ρόκπη, κεκνλσκέλε, απνζπαζκαηηθή, βξαρύρξνλε, ρσξίο
μεθάζαξνπο ζηόρνπο ή εμαληιείηαη ζε κηα ζηείξα, ρσξίο πξννπηηθή, θηιαλζξσπία. Σηελ
Διιάδα παξαηεξείηαη κεγάιν θελό ζηελ ύπαξμε δνκώλ πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ αιιειεγγύε
θαη ηνλ εζεινληηζκό. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπο γίλεηαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά θαη
κεκνλσκέλα, θαη δελ πξνάγνπλ ζπλνιηθή θνπιηνύξα ζηελ θνηλσλία καο. Σηνλ αληίπνδα
ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ν εζεινληηζκόο είλαη βαζηθό θνκκάηη ηεο παηδείαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο, ελώ παξάιιεια ε λνκνζεζία παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε
εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗΗ

ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΘΝ
KΝΠΚΑΠ I. ΣΑΟΞΑΛΡΗΓΖΠ

Σαλασμένες γειτονιές

Η πόιε πνπ ζθηαγξαθείηαη ζηα ηξία απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηνπ Χαξπαληίδε Καλία πόιεσο
(1993) είλαη ε Καβάια, όπσο ηε δηαζώδνπλ από ηε κηα κεξηά νη αλακλήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ
αθεγεηή θαη από ηελ άιιε κεξηά ε ηζηνξηθή κλήκε, ζηνηρεία ηεο νπνίαο αμηνπνηεί ν ζπγγξαθέαο. Από ηε
δεθαεηία ηνπ 1970 σο ζήκεξα ε Καβάια κεηακνξθώζεθε ζε ζύγρξνλε πόιε, παξνπζηάδνληαο όιεο ηηο όςεηο
θαη όια ηα πξνβιήκαηα κηαο ζύγρξνλεο κεγαινύπνιεο (πνιπθαηνηθίεο, αζηηθέο ζπλήζεηεο, έιιεηςε
πξάζηλνπ θαη ειεύζεξσλ ρώξσλ γηα λα παίδνπλ ηα παηδηά).

Χαιαζκέλεο γεηηνληέο. Τν βνπλό γύξσ κηα θακέλε πξνζσπίδα, ρσξίο έλδπκα θαη
θόζκεκα, θάλεη ην θσο πην θνθηεξό θαη θσηίδεη αλειέεηα ηηο πνιπθαηνηθίεο πνπ
πιεγώλνπλ ηνλ νπξαλό κε ηελ επηέιεηά ηνπο, γηαηί ρηίζηεθαλ είηε βηαζηηθά είηε θζελά θαη
πξνπάλησλ γηα λα πξνιάβεη ε πόιε ηελ αλάπηπμε, αθνύ ηε δεθαεηία ηνπ πελήληα, επνρή
πνπ νη άιιεο πόιεηο γλώξηδαλ ηηο ιέμεηο «αληηπαξνρή», «γθαξζνληέξα θαη κπαληέξα»,
«ζεξκνζίθσλν θαη θνηλόρξεζηα» απηή άξρηζε λα παξαθκάδεη κε ηελ εμαθάληζε ηνπ
θαπλεκπνξίνπ πνπ ηε ζηήξηδε. Κέζα ζε κηα δεθαεηία, απηήλ ηνπ εβδνκήληα, ξήκαμε θαη
θαηεδάθηζε νηηδήπνηε παιηό θαη ζνθό έρηηζε ζηγά ζηγά ν ρξόλνο θαη νη άλζξσπνη γηα λα
θνξέζεη απηό ην θνηλό θη αδηάθνξν πξόζσπν πνπ δελ έρεηο όξεμε νύηε λα ην θνηηάμεηο,
γηαηί μέξεηο πσο δελ θξύβεη εθπιήμεηο.
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Όια ηώξα δηακνξθσκέλα ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, ρσξίο ηελ άικε ηνπ θαπλνύ λα
γιείθεη δξόκνπο θαη πξνζόςεηο θαη κε ηελ εληύπσζε πσο ζύληνκα ζα καο εθδηθεζεί ην
παξειζόλ.
Τνπιάρηζηνλ λα βξεζεί έλαο ρώξνο κε ιίγε δξνζηά λα θαηνηθήζνπλ εθείλνη νη
άλζξσπνη κε ην βνπηζκέλν θεθάιη θαη ηηο πιεγέο ζην πξόζσπν πνπ άλνημαλ ε λύρηα θαη ν
έξσηαο. […]
Ξαηδί θπλεγνύζα ην παηρλίδη θαη απηό νινέλα γιηζηξνύζε.
Ενύζα κε εηθόλεο θη αλακλήζεηο παηρληδηνύ, ζρεδόλ εμνξηζκέλεο εμαηηίαο ηεο
ηνπνζεζίαο ηεο πόιεο, ηεο ππθλήο δόκεζεο θαη ησλ ζηελώλ δξόκσλ. Ξνπζελά κηα αιάλα,
έλαο θήπνο, έλα ζηάδην. [...]
Σηξέθνληαο ην βιέκκα ζηα δηαδώκαηα ησλ πνιπθαηνηθηώλ, πνπ ζηξηκώρλνληαη θαη
πλίγνπλ ην θακπαλαξηό ηνπ Ατ-Γηάλλε, δελ απνξώ πνπ καο παξέδσζαλ κηα πόιε έξεκε
από πξάζηλν θαη πάξθα. Ξαληνύ αμηνπνίεζε.
Κηα γσληά άθεζαλ αδεηαλή γηα όιεο ηηο αλάγθεο θη εθεί ζηξηκώρηεθαλ ην βόιετ, ην
κπάζθεη, ην ηέληο θη νη θνύληεο, ιηγνζηά παγθάθηα, ίρλε θαρεθηηθήο ριόεο θη έλα
παξάζπξν ζην αλνηρηό Αηγαίν. Τα πξσηλά ζην κνλαδηθό πάξθν ζπλσζηίδνληαη ηα
θπιαθηζκέλα παηδηά ησλ γύξσ πνιπθαηνηθηώλ θαη αγξηεύνπλ ζην παηρλίδη (ζπκάζαη, εκείο,
θάπνηε, εξεκνύζακε παίδνληαο), ην κεζεκέξη ν ήιηνο θαη ε αξκύξα ην μεξαίλνπλ, γηα λα
παξαδνζεί αξγά ην βξάδπ ζηελ εκηζαλή εξεκηά ηεο επαξρίαο.

ΘΔΚΑΡΑ ΚΖ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΘΩΛ ΘΔΗΚΔΛΩΛ
ΘΔΚΑ Α
Λα παξνπζηάζεηε πεξηιεπηηθά ηηο απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζην ΘΔΗΚΔΛΝ Η ζρεηηθά κε
ηελ αμία ηεο θύζεο γηα ηνλ άλζξσπν. (60 ιέμεηο)
(ΚΝΛΑΓΔΠ 15)
ΘΔΚΑ Β
ΔΟΩΡΖΚΑ 1Ν
Λα επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε ζύκθσλα κε ην ΘΔΗΚΔΛΝ Η και ΗΗ ηηο παξαθάησ
δηαπηζηώζεηο γξάθνληαο δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε
Πωστό αλ ε πξόηαζε είλαη Σσζηή, ή ηε ιέμε Ιάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. Λα
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλεο παξαπνκπέο ζην θείκελν.
Α. Τν θπζηθό πεξηβάιινλ καο βνεζάεη λα ζπληεξήζνπκε βηνινγηθά ηελ ύπαξμή καο
(ΘΔΗΚΔΛΝ Η).
Β. Νη θπζηθνί πόξνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε βηνηηθώλ αλαγθώλ ηνπ
αλζξώπνπ (ΘΔΗΚΔΛΝ Η).
Γ. Ζ ύςηζηε αμία, πνπ εθπέκπεη ε Φύζε ζηνλ άλζξσπν, είλαη ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία
(ΘΔΗΚΔΛΝ Η).
Γ. Ζ έιιεηςε παηδείαο απνηειεί ην βαζηθό ιόγν ηνπ ρακεινύ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζε
εζεινληηθέο δξάζεηο ζηελ Διιάδα (ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗ).
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Δ. Σηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κεγάιν θελό ζηελ ύπαξμε δνκώλ πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ
αιιειεγγύε θαη ηνλ εζεινληηζκό (ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗ).
(ΚΝΛΑΓΔΠ 15)
ΔΟΩΡΖΚΑ 2Ν
α)Λα μαλαγξάςεηο ην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ηνπ ΘΔΗΚΔΛΝ Η αληηθαζηζηώληαο ηηο
ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο πνπ λα θαζηζηνύλ ην ύθνο πεξηζζόηεξν νηθείν.
Γελ έρεη ην άγρνο θαη ηηο λεπξώζεηο πνπ πξνθαιεί ο ζύγτρονος πνιηηηζκόο πνπ
έγκειηαι ζηελ ηερλνινγία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ εκθσλιζμό ηνπ πλεύκαηνο ηνπ
αλζξώπνπ, ελώ μεθνπξάδεη ην κπαιό ηνπ θαη ραιαξώλεη ην λεπξηθό ηνπ ζύζηεκα. Ληώζεη
εσδιάθεηος,
ραξνύκελνο,
μέγλνηαζηνο,
πην
ηζνξξνπεκέλνο
θαη
απζόξκεηνο.
Απνκαθξύλεηαη από ηνλ γξήγνξν θαη εληαηηθό ξπζκό ηεο δσήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα,
κε ζπλέπεηα λα εμαζθαιίδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ διαύγεια, ηε ςπρηθή γαιήλε θαη εξεκία.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
β)Σην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ ΘΔΗΚΔΛΝ Η ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην α΄
πιεζπληηθό πξόζσπν. Λα κεηαζρεκαηίζεηε ην θείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ην γ΄ πιεζπληηθό
πξόζσπν. Τη αιιάδεη σο πξνο ην ύθνο;
Μαο πξνζθέξεη, κεηαμύ άιισλ, ηνπο απαξαίηεηνπο θπζηθνύο πόξνπο (ρισξίδα, παλίδα,
αγξνηηθή γε) γηα λα ηξαθνύκε θαη λα ζπληεξήζνπκε – βηνινγηθά θαη πλεπκαηηθά – ηελ
ύπαξμή καο, ηνπο ελεξγεηαθνύο πόξνπο (θπζηθό αέξην, ζηεξεά νξπθηά θαύζηκα, νξπθηέο
πξώηεο ύιεο) γηα λα θηλήζνπκε ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηά καο, ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν θηίδνπκε ηα θηίξηα καο θαη ηα κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνύ καο, ην λεξό πνπ πίλνπκε, ην
νμπγόλν πνπ αλαπλένπκε, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πνιιαπινύ ηύπνπ πξντόληα πνπ
απνθνκίδνπκε από νηθνζπζηήκαηα ησλ δαζώλ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
γ) Ξνηα λνκίδεηε όηη είλαη ε πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ηνπ
ΘΔΗΚΔΛΝ Η «[…]Το θσζικό περιβάλλον μας… ωθέλιμων αγαθών.»; Ξώο ν
ηξόπνο πνπ επέιεμε λα ηελ αλαπηύμεη ππεξεηεί ηελ πξόζεζε απηή;
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
ΔΟΩΡΖΚΑ 3Ν
Λα δηαηππώζεηε ην εξκελεπηηθό ζαο ζρόιην γηα ην ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗ (εηθόλα θαη θείκελν) ζε
60-70 ιέμεηο.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 10)
ΘΔΚΑ Γ - ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΘΝ
Ν ζπγγξαθέαο ηνπ δηεγήκαηνο λνζηαιγώληαο ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία γξάθεη: «Ξαηδί
θπλεγνύζα ην παηρλίδη θαη απηό νινέλα γιηζηξνύζε. Ενύζα κε εηθόλεο θη αλακλήζεηο
παηρληδηνύ, ζρεδόλ εμνξηζκέλεο εμαηηίαο ηεο ηνπνζεζίαο ηεο πόιεο, ηεο ππθλήο δόκεζεο
θαη ησλ ζηελώλ δξόκσλ. Ξνπζελά κηα αιάλα, έλαο θήπνο, έλα ζηάδην». Αμηνπνηώληαο
ηνπο θεηκεληθνύο δείθηεο ηνπ δηεγήκαηνο (ξεκαηηθό πξόζσπν, ρξόλνη ξεκάησλ,
πεξηγξαθή, εηθόλα, κεηαθνξέο, θιπ) λα εληνπίζεηε πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
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ζπγγξαθέα θαη πνηνη νη ιόγνη πνπ απνκαθξύλνπλ ηα παηδηά από ηελ επαθή ηνπο κε ηε
θύζε; Λα απαληήζεηε ζε έλα θείκελν 150 ιέμεσλ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 15)
ΘΔΚΑ Γ
Ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ηνπ θ. Βιάρνπ ζην θείκελν αλαθνξάο Η θαη ηε
ζπνπδαηόηεηα ηνπ εζεινληηζκνύ ζηα θείκελα αλαθνξάο ΗΗ θαιείζηε λα εθζέζεηε ηηο δηθέο
ζαο ζθέςεηο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ εζεινληηζκνύ ζε ζπιινγηθό επίπεδν θαη ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ελόο λένπ πεξηβαιινληηθνύ
ήζνπο ησλ καζεηώλ. Θεηκεληθό είδνο: νκηιία, Ξνκπόο: καζεηέο/ καζήηξηεο, Κέζν:
εκεξίδα κε ζέκα «Δζεινληηζκόο θαη θπζηθό πεξηβάιινλ», Απνδέθηεο: επξύ καζεηηθό
θνηλό, Όξην ιέμεσλ: 300 – 350 ιέμεηο
(ΚΝΛΑΓΔΠ 30)
ΛΑ ΔΣΔΡΔ ΔΞΗΡΣΗΑ.
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ:
ΒΑΦΔΗΑΓΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ
ΒΔΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
ΘΑΡΠΑΝΛΖ ΛΗΘΝΙΔΡΑ
ΛΡΔΙΚΞΗΕΖ ΚΑΟΗΑ
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