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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Περίληψη  

. Στο κείμενο τονίζεται  η σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας 
και η ανάγκη της πραγμάτωσής της σε εναρμόνιση με το φυσικό 
περιβάλλον. Η  μοναξιά του ανθρώπου αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες της αποξένωσής του  από αυτό, γεγονός που τον 
ωθεί στην  αναζήτηση του διαφορετικού σε καταστάσεις εξώκοσμες, τη 
στιγμή που η επίγεια ποικιλομορφία της φύσης ανθεί. Επισημαίνεται, 
ακόμη, η διττή ανθρώπινη φύση που συνταιριάζει την δύναμη της 
δημιουργίας με την καταστροφή και την ιδιοτέλεια, προκαλώντας άμεσες 
συνέπειες στο περιβάλλον. Απαραίτητος κρίνεται, λοιπόν, ο 
επαναπροσδιορισμός των αξιών και η στροφή στην ουσιαστική 
επικοινωνία που, βασιζόμενη στην παιδεία και  απαλλαγμένη από τις 
τεχνολογικές εμμονές, θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της εξέλιξης του 
πολιτισμού.    

Β1. 

Είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας επιτάσσει νέες μεθόδους 
επικοινωνίας μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης. Το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η χρήση γραπτών 
μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα, μολονότι παρέχουν δυνατότητα 
συνεχούς συνδιαλλαγής, αυξάνουν την απόσταση μεταξύ των ανθρώπων 
Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος βυθίζεται στη μοναξιά του, 
αποξενώνεται από το κοινωνικό περιβάλλον και δημιουργούνται 
συναισθήματα έντονης εσωστρέφειας και ατομικότητας. Άμεση συνέπεια 
της νέας τεχνοκρατικής πραγματικότητας στη σύγχρονη επικοινωνία των 
ανθρώπων συνιστά, λοιπόν, η ανάπτυξη επιφανειακών  σχέσεων που 
οδηγεί αναπόφευκτα στην αλλοτρίωση. 

  

Β2α. 

Θεματική πρόταση: "Αποκαλύπτεται..... υπόσταση" 

Σχόλια - Λεπτομέρειες: "Απο τη μια είναι...... των συμφερόντων του". 

Κατακλείδα: "Η φύση.... υπάρξεως" 
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Β2β. 

"Χέρι βοηθείας" 

"Οτι η ζωή δεν ανθίζει μόνον στη Γη", 

«πανέμορφος πλανήτης» 

"Θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες", 

  

Β3.α 

ταυτόχρονα: συγχρόνως 

γέννησε: δημιούργησε 

αισθανθεί: νιώσει 

πληθαίνουν: αυξάνουν 

ανάλγητη: ανελέητη,σκληρή 

  

β. ανούσια: ουσιαστικά 

ανέφικτη: εφικτή 

εμφανίζεται: εξαφανίζεται,χανεται 

πυκνώσει: περιορίζεται,μειώνεται 

υψηλά: χαμηλά 

  

Β4. α)  

 α) 
Με τη χρήση του ερωτηματικού ο συγγραφέας επιχειρεί να 

προβληματίσει τον αναγνώστη σχετικά με τα αίτια που προκαλούν το 
ενδιαφέρον του ανθρώπου για το διαφορετικό και το αλλόκοσμο σε 
αντιδιαστολή με την αδιαφορία του για τα επίγεια. Επίσης κεντρίζει την 
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προσοχή του, προκαλώντας το ενδιαφέρον του με τη ζωντάνια και την 
παραστατικότητα που αποδίδει στο λόγο η χρήση του συγκεκριμένου 
σημείου στίξης.  

Ανάμεσα στις δύο παύλες εμπεριέχεται η φράση, η οποία επεξηγεί 
και συμπληρώνει τα γραφόμενα του συγγραφέα και αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο για την κατανόηση του λόγου. Προβάλλει έτσι την προσωπική 
του στάση και διευκρινίζει όλες τις πτυχές του θέματος.  

 

Β4 β. 

Από την άλλη, η ιστορική πορεία σφραγίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, 
με πολέμους και αγριότητες, τα υλικά αγαθά θεοποιούνται και η αδικία 
και η ανισότητα συντηρούνται. 

  

Γ1. ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

“Φτάσαμε  σ’  ένα  σημείο  της  ιστορίας  που  είναι 
απαραίτητο  να  κατευθύνουμε  τις  ενέργειές  μας  σ’  όλο  τον 
κόσμο με περισσότερη προσοχή και φροντίδα για τις συνέπειες, 
που  αυτές  προκαλούν  στο  περιβάλλον.  Η  άγνοια  και  η 
αδιαφορία  μπορούν  να  επιφέρουν  εκτεταμένες  και 
ανεπανόρθωτες  ζημιές  στο  γήινο  περιβάλλον  από  το  οποίο 
εξαρτάται η ζωή και η ευημερία μας”. 

(Διακήρυξη  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  το  ανθρώπινο 
περιβάλλον) 

Συνέπειες της καταστροφής   στη φύση 

Οι  συνέπειες  της  καταστροφής  αφορούν  τόσο  τη  φύση 
όσο και τον άνθρωπο. 

 

* απομύζηση περιβάλλοντος, εξάντληση φυσικών πόρων 
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* μόλυνση σε νερό, αέρα και έδαφος 

* διατάραξη  οικολογικής  ισορροπίας  (πολλά  είδη  στον 
πλανήτη απειλούνται με εξαφάνιση) 

* αλλαγή  στις  κλιματολογικές  συνθήκες  (φαινόμενο 
θερμοκηπίου,  τρύπα  του  όζοντος,  πλημμύρες  και  περίοδοι 
ξηρασίας) 

* “ευτροφισμός”  των  υδάτων,  καταστροφή  ενάλιου 
πλούτου 

* σημαντική φθορά αρχαιολογικών μνημείων  απειλείται 
η πολιτιστική μας κληρονομιά 

* ανεπανόρθωτη  παραμόρφωση  του  φυσικού  τοπίου 
(κτίρια  ‐  μεγαθήρια,  αισθητική  αλλοίωση  του  περιβάλλοντος 
χώρου)  

στον άνθρωπο 

* προβλήματα υγείας (ανθυγιεινός τρόπος ζωής) 

    αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπάθειες, καρκίνος 

* διατάραξη ψυχικής υγείας 

    αγχώδεις και έντονοι ρυθμοί ζωής 

    παραβίαση της αισθητικής 

    έλλειψη ατομικού χώρου 

    αδυναμία συγκέντρωσης και δημιουργικής εργασίας 

    ανασφάλεια (πυρηνικά ατυχήματα) 

Τρόποι αντιμετώπισης 

*αναθεώρηση  της  αντίληψης  ότι  η  φύση  αποτελεί 
ανεξάντλητη πηγή για τον άνθρωπο και κτήμα του 
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* αναθεώρηση  της  τεχνοκρατικής  προσέγγισης  (αύξηση 
της  παραγωγικότητας  χωρίς  παράλληλο  ενδιαφέρον  για  την 
οικολογική ισορροπία) 

*διατήρηση  και  προστασία  φυσικών  βιότοπων  και  λήψη 
μέτρων  για  την  αποκατάσταση  των  κατεστραμμένων  τοπίων 
(αναδασώσεις) 

* βιολογικός καθαρισμός των οικιακών λυμάτων και των 
βιομηχανικών αποβλήτων 

* χρήση φίλτρων στις βιομηχανικές μονάδες 

* ανακύκλωση  απορριμμάτων  ‐  χρησιμοποίηση  υλών 
φιλικών στο περιβάλλον 

* αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή) 

*  αυστηρότερη νομοθεσία για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον 

*   περιβαλλοντική εκπαίδευση 

* περιβαλλοντική αγωγή και ενημέρωση των ατόμων 

* ενίσχυση οικολογικών κινημάτων 

* πολεοδομικός  σχεδιασμός  και χωροθέτηση της 
βιομηχανίας 

* διεθνής  συνεργασία  για  τον  περιορισμό  στη  χρήση  της 
πυρηνικής ενέργειας 

* υιοθέτηση  μορφών  οικολογικής  και  εναλλακτικής 
γεωργίας 

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Συμπερασματικά, είναι επιβεβλημένη η ευθύνη του ανθρώπου 
απέναντι στη φύση και το συνάνθρωπο του και σκοπός του 
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πρέπει  να είναι η αναβάθμιση της αντίληψης του για τη ζωή. 
Βέβαια, η στάση αυτή δεν ταυτίζεται με την απόρριψη του 
 σύγχρονου πολιτισμού. Αλλα προυποθέτει την ύπαρξη του 
μέτρου.Με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε τη δυνατότητα στη 
φύση να επανακτήσει την αρμονία και την ισορροπία της . 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 


