
Α.

     Ο συγγραφέας στο κείμενο αυτό διαπιστώνει την έλλειψη σεβασμού απέναντι στη 
ζωή  στη  γη,  που  έχει  επιδείξει  ο  άνθρωπος.  Επισημαίνει,  ότι  ενώ  έχει  πετύχει 
σημαντικές επιστημονικές και πνευματικές κατακτήσεις,  φέρθηκε με αγριότητα και 
περιφρόνηση  τόσο  στο  συνάνθρωπο  όσο  και  στο  φυσικό  περιβάλλον.  Παρά  την 
τεχνολογική  εξέλιξη  και  τις  δυνατότητες  επικοινωνίας  που αυτή του δίνει,  νιώθει 
περισσότερη μοναξιά, από την οποία δύσκολα θα απαλλαγεί αν δεν συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη αλλαγής προσανατολισμού. Ο συγγραφέας καταλήγει πως το ζητούμενο 
δεν  είναι  η  αναζήτηση  ζωής  σε  άλλους  πλανήτες,  με  την  οποία  –  ακόμα  κι  αν 
υπάρχει-  η  επικοινωνία  είναι  αδύνατη,  αλλά  η  ανάγκη  να  δώσει  νόημα  και 
περιεχόμενο στη ζωή του στη Γη με έργα που ανυψώνουν τον Άνθρωπο.

Β1.

     Η τεχνολογία έδωσε στον άνθρωπο απίστευτες δυνατότητες ενώ μέσα από το 
διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα η επικοινωνία γίνεται πιο γρήγορη και πιο εύκολη. 
Παρ’ όλα αυτά ο σύγχρονος άνθρωπος απομακρύνεται ψυχικά και συναισθηματικά 
από  τους  συνανθρώπους  του.  Η  επαφή  του  με  τους  άλλους  είναι  επιφανειακή, 
ανούσια και απρόσωπη αφού δεν έχει την αμεσότητα της προσωπικής επικοινωνίας 
με  αποτέλεσμα να νιώθει  πιο μόνος  από ποτέ.  Κλείνεται  λοιπόν στον εαυτό του, 
αλλοτριώνεται και βιώνει συνεχώς ένα εσωτερικό κενό. Είναι φυσικό λοιπόν στην 
εποχή  μας  η  τεράστια  τεχνολογική  εξέλιξη  να  συμβαδίζει  με  το  ψυχολογικό  και 
συναισθηματικό αδιέξοδο του ανθρώπου.

Β2.

α).  Θεματική περίοδος: « Αποκαλύπτεται όμως…..υπόσταση »

      Λεπτομέρειες-σχόλια: « Από τη μια είναι ικανός…..συμφερόντων του »

      Κατακλείδα:  « Η υπερφίαλη…..υπάρξεως ».

β).   διανοητικό παιχνίδι
       βαθύ αίσθημα μοναξιάς
       περιμένει ένα χέρι βοηθείας
       σφραγίζει την ιστορική του πορεία



Β3.

α).  ταυτόχρονα → συγχρόνως
      γέννησε → δημιούργησε
      αισθανθεί → νιώσει
      πληθαίνουν → αυξάνονται
      ανάλγητη → σκληρόκαρδη, άπονη, αναίσθητη

β).   ανούσια → ουσιώδη
       εμφανίζεται → εξαφανίζεται
       ανέφικτη → εφικτή
       πυκνώνει → αραιώνει
       υψηλά → χαμηλά

      
Β4.

α). Με τη χρήση του ερωτηματικού ο συγγραφέας  προβληματίζει,  αφυπνίζει  και 
προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη ενώ ταυτόχρονα δίνει ζωντάνια, αμεσότητα 
και παραστατικότητα στο λόγο του.
       Με τη διπλή παύλα συμπληρώνει και διασαφηνίζει τη φράση του προσθέτοντας 
μια νέα πληροφορία.

β). Από την άλλη, από τον ίδιο τον άνθρωπο σφραγίζεται η ιστορική πορεία του με 
πολέμους και αγριότητες, θεοποιούνται τα υλικά αγαθά και συντηρούνται η αδικία 
και οι ανισότητες.

Γ.

Τίτλος:  Περιβάλλον: SOS

Πρόλογος: Αναφορά στη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ευεργετική 
επίδρασή του στον άνθρωπο.

Α’  Ζητούμενο: οι  επιπτώσεις  της  έλλειψης  σεβασμού  απέναντι  στο  φυσικό 
περιβάλλον.

1). Οι επιπτώσεις στη φύση: 

 Μόλυνση της ατμόσφαιρας,  του εδάφους,  των υδάτων (λιμνών,  θαλασσών, 
ποταμών).

 Καταστροφή χλωρίδας και πανίδας (εξαφάνιση ειδών του ζωικού και φυτικού 
βασιλείου).

 Εξάντληση φυσικών πόρων.
 Φαινόμενο του θερμοκηπίου, όξινη βροχή, τρύπα του όζοντος.
 Μεταβολές κλιματολογικών συνθηκών.



2). Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο: 

• Οξύνεται το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη
• Επηρεάζεται  η  σωματική  υγεία  του  ανθρώπου  και  εμφανίζονται  νέες 

ασθένειες (καρκίνος, καρδιοπάθειες κτλ.)
• Η αισθητική παραμόρφωση του τοπίου και τα προβλήματα στα μεγάλα αστικά 

κέντρα υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
• Διαταράσσεται  η  ψυχική  ισορροπία  του  ανθρώπου,  εντείνεται  το  άγχος,  η 

μοναξιά, η επιθετικότητα.

Β’ Ζητούμενο: τρόποι αποκατάστασης της σχέσης με τη φύση.

• Συνεργασία  των  κρατών  για  τον  περιορισμό  της  αλόγιστης  βιομηχανικής 
ανάπτυξης, διεθνής προγραμματισμός για το περιβάλλον.

• Θέσπιση αυστηρών νόμων ενάντια στη ρύπανση από τις βιομηχανίες και την 
ασυδοσία στην αναζήτηση του κέρδους.

• Λήψη μέτρων για την αποκέντρωση και προώθηση εναλλακτικών λύσεων για 
την εξεύρεση ενέργειας.

• Χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος του περιβάλλοντος 
(ανακύκλωση  απορριμάτων,  βιολογικός  καθαρισμός  βιομηχανικών 
αποβλήτων κτλ.).

• Παιδεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων σχετικά με τα 
περιβαντολλογικά προβλήματα και δημιουργία οικολογικής συνείδησης.

• Η οικογένεια να γαλουχήσει τους νέους ανθρώπους με ιδανικά και αξίες, να 
τους εμφυσήσει τον προβληματισμό κάνοντας καθημερινό βίωμα το σεβασμό 
προς το περιβάλλον.

• Ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  από  τους  επιστήμονες,  τους 
πνευματικούς ανθρώπους, τα ΜΜΕ.

• Προσωπική προσπάθεια  του καθενός  για αποδέσμευση από την υπέρμετρη 
και άσκοπη κατανάλωση που συνοδεύει το σύγχρονο τρόπο ζωής.

• Επαφή με τη φύση, συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις και συλλόγους που 
αναπτύσσουν περιβαντολλογική/οικολογική δράση. 

Επίλογος: 

    Συμπερασματικά,  η  ολοένα  και  εντεινόμενη  καταστροφή  του  περιβάλλοντος 
αποτελεί  αναμφισβήτητη  πραγματικότητα.  Επιβάλλεται  εγρήγορση,  αφύπνιση, 
ενεργοποίηση, εκλογίκευση των απαιτήσεων, σύνεση αλλά και διεθνής συνεργασία 
για να μπορούμε να ελπίζουμε στην συνέχιση της ζωής.

Επιμέλεια
Βίκυ Πουπνάρα


