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Α1.  Ο συγγραφέας πραγματεύεται το μείζον θέμα της ανθρώπινης 
μοναξιάς ως αποτέλεσμα των αντιφάσεων του σύγχρονου 
πολιτισμού και ιδίως της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τη 
φύση. 
- Αναφορά στην προσπάθεια του ανθρώπου για επιστημονικές 

κατακτήσεις (κατάκτηση σύμπαντος) χωρίς ενδιαφέρον και 
πρόνοια για τη ζωή στη Γη. 

- Ο δισδιάστατος χαρακτήρας των ανθρώπινων δημιουργημάτων 
(αποθέωση της τεχνολογίας – έλλειμμα ανθρώπινης 
επικοινωνίας). 

- Αναγκαιότητα συνειδητοποίησης της σημασίας διατήρησης της 
ισορροπίας στον πλανήτη, που θα εξασφαλιστεί δίνοντας 
έμφαση στην ηθικοπνευματική διάσταση του ανθρώπινου 
πολιτισμού (οικολογική ισορροπία, παγκόσμια ειρήνη, 
ανθρωπισμός). 

 

Β1.  Αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα το γεγονός ότι στις 
σύγχρονες τεχνοκρατικές κοινωνίες επικρατεί γενικευμένη 
αλλοτρίωση. 

- Ο άνθρωπος ζει απομονωμένος από τον ίδιο του τον εαυτό, από 
το συνάνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και το κοινωνικό-πολιτικό 
γίγνεσθαι. 

- Η σημαντικότερη μορφή αλλοτρίωσης είναι η αποξένωση από 
τους άλλους ανθρώπους. 

- Η κυριαρχία των σύγχρονων τεχνολογικών τηλεπικοινωνιακών 
μέσων παραγκωνίζει την προσωπική επαφή. 

- Συναισθήματα μοναξιάς, ανασφάλειας, ατομικισμού. 
- Αποπροσωποποίηση  των σχέσεων.  
- Ψευδαίσθηση επικοινωνίας μέσω μιας εικονικής-πλασματικής 

πραγματικότητας που δεν στηρίζεται στην άμεση βιωματική 
επαφή.   



 

 

 
Β2. α)  Θεματική περίοδος : « Αποκαλύπτεται … υπόσταση». 
            Λεπτομέρειες – σχόλια : « Από τη μια … συμφερόντων του». 
            Περίοδος κατακλείδα : « Η υπερφίαλη … υπάρξεως». 
 
      β)  1. « … η ζωή όμως γύρω μας ανθίζει …»  
           2. « … ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του …» 
           3. « … τείνει το χέρι του προς τη ζωή αυτή …» 
           4. « … έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες …»  
 
Β3. α) ταυτόχρονα : συνάμα 
           γέννησε : δημιούργησε 
           αισθανθεί : νιώσει 
           πληθαίνουν : αυξάνονται 
           ανάλγητη : αναίσθητη 
 
      β) ανούσια : ουσιώδη 
          εμφανίζεται : εξαφανίζεται 
          ανέφικτη : εφικτή 
          πυκνώνει : αραιώνει (μειώνεται) 
          υψηλά : χαμηλά 
 
 
Β4. α)   Ο συγγραφέας επιχειρεί : να ενεργοποιήσει το νου του δέκτη, 

να κινητοποιήσει τη σκέψη και τον προβληματισμό του. Να 
δώσει διαλογικό και επικοινωνιακό τόνο στο κείμενο και τέλος 
να προσδώσει στο ύφος οικειότητα και αμεσότητα. 

           Η χρήση της διπλής παύλας παίρνει τη θέση της παρένθεσης με 
την οποία παραπέμπει σε ένα συμπληρωματικό στοιχείο της 
σκέψης του, χωρίς να αποσπάσει τον αναγνώστη από το κύριο 
σώμα του κειμένου. 

  
    β) «Από την άλλη, από τον ίδιο τον άνθρωπο σφραγίζεται η ιστορική 

πορεία του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιούνται τα υλικά 
αγαθά και συντηρείται η αδικία και οι ανισότητες.» 

 
 
 



 

 

 

Γ1.  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η σχέση εξάρτησης, στο παρελθόν, του ανθρώπου από τη φύση 
έχει μετατραπεί σε σχέση επέμβασής του σ’ αυτή σε μέγιστο βαθμό, 
ώστε η φύση να έχει γίνει έρμαιο της ανθρώπινης απληστίας και 
αφροσύνης.  
 
Επιπτώσεις: 
 Ρύπανση και μόλυνση ατμόσφαιρας, υδάτων, εδάφους από 

καυσαέρια αυτοκινήτων, καυστήρων θέρμανσης, εργοστάσια, 
ανθυγιεινό περιβάλλον. 

 Ανατροπή οικολογικής ισορροπίας, εξαφάνιση φυτών, δέντρων, 
ζώων, πουλιών. 

 Αλλαγή κλιματολογικών συνθηκών λόγω του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και της συνακόλουθης ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας. 

 «Τρύπα όζοντος» λόγω έκλυσης επικίνδυνων χημικών αερίων που 
καθιστά επικίνδυνες τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.  

 Οι κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον ισοδυναμούν με τους 
κινδύνους για την υγεία, σωματική και ψυχική, του ανθρώπου. 

 Αισθητική παραμόρφωση τοπίου, αστικών κέντρων. 
 Αλλοτρίωση (απομάκρυνση ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον). 
 Φθορά των αρχαιολογικών μνημείων. 
 
Αντιμετώπιση: 
 Συνειδητοποίηση του προβλήματος για την άμεση λήψη μέτρων. 
 Η όποια ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από οικολογικές 

προδιαγραφές. Με την τεχνολογία είναι δυνατό να 
αντιμετωπιστούν τα υποπροϊόντα της εκβιομηχάνισης, ώστε ό,τι 
εκλύεται σε έδαφος, ύδατα ή ατμόσφαιρα να είναι καθαρό. 

 Λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, 
αποβλήτων. 

 Χρησιμοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, 
γεωθερμία).  

 Περιορισμός και έλεγχος στη χρήση γεωργικών φαρμάκων. 
 Ανακύκλωση, περιορισμός υπερπαραγωγής που εξαντλεί φυσικούς 

πόρους. 



 

 

 Αποκέντρωση πληθυσμού, βιομηχανιών από αστικά κέντρα. 
 Ευαισθητοποίηση μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, πολιτών από 

τα ΜΜΕ, , ώστε να πιέσουν και τις ηγεσίες του πλανήτη για 
μείωση εκπομπών επικίνδυνων αερίων. 

 Πνευματική ηγεσία (παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης). 

 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και προγράμματα 
(Greenpeace , WWF, …). 

 
Το οικολογικό είναι ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας για το οποίο 

απαιτείται παγκόσμια κινητοποίηση κρατών και πολιτών. Οι 
σημερινές ενδείξεις για το μέλλον του πλανήτη διαψεύδουν τα 
σενάρια των επιστημόνων που μιλούσαν για μακροπρόθεσμη 
καταστροφή. Τώρα προβλέπεται πως η κατάσταση θα είναι μη 
αναστρέψιμη, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται καμιά ολιγωρία ή 
αναβλητικότητα. Η ανθρωπότητα θα κερδίσει μόνο αν σταματήσει 
να επενδύει αποκλειστικά στην οικονομική ανάπτυξη και δαπανήσει 
όσα απαιτούνται για την άσκηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής.   

 
 

 


