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Α.1. Στο απόσπασμα αυτό ο Γ.Γραμματικάκης αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με το 

περιβάλλον. Ο άνθρωπος προσπαθεί να ανακαλύψει την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες, 

αλλά δε  σέβεται στο βαθμό που πρέπει τη ζωή στη Γη. Εδώ όμως ανθίζει η ζωή, όπως 

γίνεται φανερό κι από τη μορφολογία και τα έμβια όντα του πλανήτη. Επισημαίνει ότι ο 

ρόλος του ανθρώπου είναι διπλός κι αντιφατικός, αφενός  συντελεί στην εξέλιξη κι 

αφετέρου στην αλόγιστη καταστροφή του κόσμου και της φύσης γύρω του κι ότι, αν και οι 

τρόποι επικοινωνίας πληθαίνουν, η αποξένωση στις ανθρώπινες κοινωνίες κυριαρχεί.  

Καταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η ουσιαστική παιδεία είναι αυτό που χρειάζεται 

σήμερα κι πως ο άνθρωπος θα πρέπει να εστιάσει στον πολιτισμό που θα παραδώσει στους 

επόμενους.   Εξάλλου η γήινη κι όχι η «εξωγήινη» μοναξιά είναι το ζητούμενο.  

Β.1. Αποτελεί αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι η εποχή μας διακρίνεται από την έντονη και 

ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, που αποτυπώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Αυτή, όμως, η επιστημονική πρόοδος, ενώ έχει διευκολύνει τη ζωή του 

ανθρώπου και τον έχει καταστήσει κυρίαρχο όν στη γη δεν κατάφερε από την άλλη μεριά 

να καλύψει τις βαθύτερες πνευματικές και ψυχικές του ανάγκες. Ο άνθρωπος 

απαλλαγμένος από το μόχθο της χειρωνακτικής εργασίας και με πληθώρα σύγχρονων 

μέσων επικοινωνίας – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο και κινητά τηλέφωνα- φαντάζει 

πιο μόνος και πιο αποξενωμένος παρά ποτέ. Η επαφή με το συνάνθρωπο, το κοινωνικό 

ενδιαφέρον, η αλληλεγγύη και το γέλιο έχουν εξασθενήσει σε τέτοιο βαθμό που η 

προοπτική της ζωής φαντάζει απαισιόδοξη. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο ανθρώπινος 

πολιτισμός, μάλλον έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην τεχνολογική εξέλιξη της κοινωνίας 

του παραμελώντας την ανθρωπιστική παιδεία που θα του εξασφάλισε την πραγματική 

ευτυχία. 

Β.2. α) Θεματική περίοδος: «Αποκαλύπτεται …υπόσταση.» 

Λεπτομέρειες: «Από τη μια… συμφερόντων του.» 

Κατακλείδα: «Η υπερφίαλη… υπάρξεως.» 

β) «Οι θάλασσες και τα δάση της Γης….. δημιουργήματα της εξελίξεως.» (2η παράγραφος) 

 «…γέννησε αριστουργήματα σε λόγο και τέχνη…» (3η παράγραφος) 

«….ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες…» (3η 

παράγραφος) 

«…η φύση και οι θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύματα των συμφερόντων του.» 

(3η παράγραφος) 



«… η Γη δεν φαίνεται… την αφροσύνη μας.» (5η παράγραφος) 

Β.3.α) ταυτόχρονα = συγχρόνως  

           γέννησε = δημιούργησε 

  αισθανθεί = νιώσει 

   πληθαίνουν = αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται 

   ανάλγητη = σκληρή, άπονη 

β) ανούσια ≠ ουσιώδη 

  εμφανίζεται  ≠ εξαλείφεται, εξαφανίζεται 

  ανέφικτη ≠ εφικτή  

 πυκνώνει ≠ αραιώνουν  

 υψηλά ≠ χαμηλά  

 

Β.4. α) χρήση ερωτηματικού: ρητορική ερώτηση που δίνει έμφαση, ζωντάνια και 

παραστατικότητα με στόχο τον προβληματισμό του αναγνώστη 

 χρήση διπλής παύλας: παρένθετο σχόλιο 

β) Από την άλλη, η ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες σφραγίζεται, τα υλικά 

αγαθά θεοποιούνται και η αδικία και οι ανισότητες συντηρούνται από τον ίδιο τον 

άνθρωπο. 

Γ.1.  

->Τίτλος 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Ατμόσφαιρα: 

 μόλυνση εξαιτίας των αποβλήτων 

 καταστροφή του όζοντος 

 φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 όξινη βροχή 

 μείωση των ποσοστών του οξυγόνου εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών 

Έδαφος- υδάτινοι πόροι: 

 μόλυνση εδάφους από απόβλητα και σκουπίδια 

 εξαφάνιση του ορυκτού πλούτου 



 εξάλειψη διαφόρων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας 

 μόλυνση θάλασσας και υδάτινων πόρων από απόβλητα, πετρελαιοκηλίδες κλπ. 

 

 

Γενικά: 

 αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών 

 φυσικές καταστροφές 

 μόλυνση από πυρηνικά απόβλητα 

 

Στον άνθρωπο: 

 εμφάνιση ασθενειών 

 επίταση του άγχους 

 κλονισμός του νευρικού συστήματος εξαιτίας της ηχορύπανσης  

 υποθήκευση της ζωής των επόμενων γενεών 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΑΥΤΟ 

Παιδεία- εκπαιδευτικό σύστημα- οικογένεια: 

 ανθρωπιστική προσέγγιση- ανθρωποκεντρική 

 εισαγωγή ειδικού μαθήματος για το περιβάλλον (περιβαλλοντολογική αγωγή) 

 πρωτοβουλίες για δενδροφυτεύσεις με στόχο την ανάπτυξη της αγάπης προς το 

περιβάλλον 

 μετάδοση του σεβασμού και ενημέρωση των παιδιών για την αξία του. 

 

Γενικά: 

 ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης 

 περιορισμός της ασύδοτης μανίας για το κέρδος  

 ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση 

 επανιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων – απαλλαγή από υλικό 

ευδαιμονισμό 

 στήριξη και συμμετοχή στις οικολογικές οργανώσεις 

 συνειδητοποίηση του προβλήματος από τον άνθρωπο 

 ευαισθητοποίηση  των πνευματικών ανθρώπων και των επιστημόνων 

 αίτημα προς τα κράτη για τη λήψη μέτρων   

 


