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ΓΔΝΙΚΔΣ ΟΓΗΓΙΔΣ
1.

Αθήζηε απιζηεπό πεπιθώπιο πλάηοςρ 2,5 εκ. και σπηζιμοποιήζηε μονό διάζηημα
μεηαξύ γπαμμών.

2.

Η γπαμμαηοζειπά πος θα σπηζιμοποιήζεηε να είναι η Courier new και ηο μέγεθορ
γπαμμάηων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόπθωζη λαθών επιηπέπεηαι μόνο καηά ηη διάπκεια ηηρ δακηςλογπάθηζηρ και
ενηόρ ηος σπόνος ηων 10 λεπηών.

4.

Αν καηά ηη διάπκεια ηηρ εξέηαζηρ δημιοςπγηθεί κάποιο ππόβλημα με ηον
ηλεκηπονικό ςπολογιζηή ζαρ, να ηο αναθέπεηε αμέζωρ και αθόπςβα ζηον επιηηπηηή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιηςσία ζηο δοκίμιο αςηό ππέπει:


Να έσεηε εξαζθαλίζει ακαθάπιζηη ηασύηηηα ηοςλάσιζηον 35 λέξεων ηο λεπηό, με
ποζοζηό λαθών πος να μην ςπεπβαίνει ηο 2 ηοιρ εκαηό.



Να έσεηε επιηύσει και ζηο Γοκίμιο Ικανόηηηαρ, Μέζος ή Ανώηεπος Δπιπέδος, είηε
αςηήρ είηε πποηγούμενηρ εξεηαζηικήρ πεπιόδος.

Σημείωση:
Η ακαθάπιζηη ηασύηηηα και ηο ποζοζηό ακπίβειαρ αναγπάθονηαι ζηα πιζηοποιηηικά πος
απονέμονηαι ζηοςρ επιηςσόνηερ και ηιρ επιηςσούζερ.
© Copyright 2010 – Τποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού.
Απαγοπεύεηαι η αναδημοζίεςζη με οποιοδήποηε μέζο όλος
ή μέποςρ ηος πεπιεσομένος σωπίρ ηη ζςγκαηάθεζη ηος εκδόηη.

Σν λεξό εμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζηελ αλζξώπηλε δσή θαη ηεο άθζνλεο παξνπζίαο
ηνπ ζηνλ πιαλήηε καο, ζενπνηήζεθε από ηνπο πξσηόγνλνπο αλζξώπνπο. Σν λεξό πνπ
βξίζθεηαη πάλσ ζηε γε, αιιά θαη ην λεξό πνπ πέθηεη από ηνλ νπξαλό απνηέιεζε
αληηθείκελν ιαηξείαο. Σν λεξό ιαηξεύηεθε είηε άκεζα, είηε έκκεζα, κέζσ κηαο
ζεόηεηαο πνπ απνηεινύζε πξνζσπνπνίεζή ηνπ, ηδηαίηεξα ζε κεηαγελέζηεξεο επνρέο.
ε θάζε πνηάκη, ιίκλε, ζάιαζζα, αληηζηνηρνύζε θαη έλαο ζεόο. Σν θαηλόκελν απηό
παξαηεξήζεθε ζε πνιιέο ρώξεο, πεξηζζόηεξν όκσο ζηνπο ηλδνεπξσπατθνύο ιανύο. Η
ειιεληθή κπζνινγία είλαη γεκάηε από ηέηνηεο ζεόηεηεο όπσο ηνλ Πνζεηδώλα, ηνλ
Πξσηέα, ηηο Νατάδεο, λύκθεο ησλ γιπθώλ λεξώλ θ.ά.
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Σν λεξό σο αληηθείκελν ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο εκθαλίδεηαη από ηα πξώηα ρξόληα
ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Καηά ηελ θνζκνινγηθή πεξίνδν (600-450 π.Χ.),
νη ζηνραζηέο αλαδήηεζαλ ην ζεκειηαθό ζηνηρείν ηνπ θόζκνπ, ηελ «θνζκηθή ύιε»,
πνπ απνηεινύζε ηε βάζε ηνπ ζύκπαληνο θαη ηεο θύζεο. Έηζη ζηξάθεθαλ πξνο ην
λεξό πνπ ην ζεσξνύζαλ σο ηελ πην άκεζε έκπεηξε ύιε. Ο Ξελνθάλεο (580-483)
ππνζηήξημε όηη ηα αληηθείκελα ηνπ θόζκνπ γελληνύληαη, αιιάδνπλ θαη πεζαίλνπλ.
Απηά ηα θζαξηά αληηθείκελα ηνπ θόζκνπ απνηεινύληαη από ρώκα θαη λεξό, δηαγξάθνληαο κηα δηαξθή πνξεία κεηαζρεκαηηζκνύ από ηε κηα θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ άιιε.
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Εθηόο από ηνπο σθεαλνύο, ηηο ιίκλεο θαη ηνπο βάιηνπο, λεξό βξίζθεη θαλείο θαη
ζε πνιιά άιια κέξε: ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα, ζε θάζε θπηό θαη δών. Σν ίδην ην
αλζξώπηλν ζώκα πεξηέρεη 70% λεξό. Μπνξεί λα ην ζπλαληήζνπκε σο ζηεξεό, πγξό ή
αέξην. Σν λεξό θάλεη πνιιά ηαμίδηα. ηα ηαμίδηά ηνπ απηά πόηε εκθαλίδεηαη σο
λεξό πόηε σο πάγνο θαη πόηε σο πδξαηκόο. ΄ όια ηα ηαμίδηά ηνπ ην λεξό γπξίδεη
ζ΄ έλαλ θύθιν.
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Η ηζηνξία ηνπ λεξνύ άξρηζε πηζαλόηαηα κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ. Ο πξσηόγνλνο άλζξσπνο θαηνηθνύζε από ηελ αξρή θνληά ζε ιίκλεο, πνηάκηα θαη πεγέο.
πλδύαδε όιεο ηνπ ηηο κεηαθηλήζεηο κε ηελ παξνπζία ηνπ λεξνύ. Από ηα παιηά
ρξόληα βιέπνπκε ηε δσηηθή ζεκαζία πνπ είρε ην λεξό γηα ηνλ άλζξσπν.
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ηε ζπλέρεηα ν άλζξσπνο δηδάρηεθε από κεξηθά άγξηα δώα θαη επηλόεζε ηελ ηέρλε
λ΄ αλνίγεη πεγάδηα. Καηά ηνπο Ρσκατθνύο ρξόλνπο θαηαζθεπάζηεθε ην πξώην πδξαγσγείν. Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα ν άλζξσπνο επηλόεζε ηελ πδξαληιία, πνπ ζηελ
αξρή ήηαλ ρεηξνθίλεηε θαη κε ηνλ θαηξό ηελ θηλνύζαλ αλεκόκπινη. ήκεξα βέβαηα,
ρξεζηκνπνηνύληαη πδξαγσγεία ζε όιεο ηηο πόιεηο. Ο άλζξσπνο παίξλεη ην λεξό από
δηάθνξεο πεγέο: από ηε βξνρή, από ππόγεηεο θπζηθέο δεμακελέο, από θξέαηα από
πνηακνύο θαη από ηε ζάιαζζα.
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Σν λεξό έρεη πνιιαπιή ζεκαζία γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη όισλ ησλ έκβησλ όλησλ
ζηε γε. Έλαο νιόθιεξνο θόζκνο από θπηά δεη κέζα ζην λεξό. Χξεζηκνπνηείηαη σο
πόζηκν, σο κέζν πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη σο βαζηθό ζηνηρείν πνιιώλ ηξνθώλ.
Σν λεξό είλαη απαξαίηεην θαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. Η άξδεπζε ησλ θπηώλ είλαη
αλαγθαία, γηα λα κπνξέζνπλ απηά λα αλαπηπρζνύλ θαη λα δώζνπλ θαξπνύο ζηνλ
άλζξσπν. Απηό ην είραλ αληηιεθζεί από πνιύ λσξίο νη άλζξσπνη, γη΄ απηό θαη
θαηαζθεύαζαλ αξδεπηηθά έξγα από η΄ αξραία ρξόληα, θπξίσο πέηξηλα απιάθηα θαη
ρσκάηηλεο δεμακελέο.
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Σν λεξό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο, αιιά θαη σο πδάηηλνο δξόκνο ζηνπο πισηνύο πνηακνύο θαη ζηε ζάιαζζα.
Αθόκα κεγάιεο εθηάζεηο λεξνύ, όπσο ιίκλεο, θξάγκαηα θαη πνηακνί δηαδξακαηίδνπλ
ζπνπδαίν ξόιν ζηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζηεξηάο πνπ βξίζθεηαη γύξσ ηνπο.
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ηε ζύγρξνλε επνρή ε ρξήζε ηνπ λεξνύ επεθηάζεθε θαη ζηε βηνκεραλία. Η ρξεζηκνπνηνύκελε γηα εηδηθέο βηνκεραληθέο αληηδξάζεηο πνζόηεηα λεξνύ είλαη ζρεηηθά
πεξηνξηζκέλε....
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