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Α1. Ο συντάκτης καταθέτει τον προβληματισμό του για τη ζωή και τη στάση του 
σύγχρονου ανθρώπου απέναντι σ’ αυτή. Υποστηρίζει πως δείχνει ασέβεια στον πλανήτη και 
ταυτόχρονα ενδιαφέρον για τη ζωή σ’ άλλους πλανήτες για να δικαιολογήσει ότι αιτία είναι 
η μοναξιά που αισθάνεται και το ανέφικτο της επικοινωνίας. Με αφορμή αυτό τονίζει ότι ο 
άνθρωπος αποτελεί την κορωνίδα της εξέλιξης δίνοντας έμφαση στη διπλή του υπόσταση. 
Αφ’ ενός είναι ικανός για τα μεγαλύτερα δημιουργήματα και αφ’ ετέρου για τις πιο ποταπές 
πράξεις, όντας ανίκανος να κατανοήσει την αξία του περιβάλλοντος. Αν και οι σύγχρονοι 
τρόποι επικοινωνίας έχουν πολλαπλασιαστεί, εντούτοις η αποξένωση ολοένα και εντείνεται 
ως συνέπεια της κρίσης αξιών. Καταλήγει ότι η ηθική βελτίωση συμβάλλει στην ουσιαστική 
επικοινωνία με το συνάνθρωπο και το σεβασμό στη φύση.  
 
Β1. Η εμφάνιση και η αδιάκοπη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του διαδικτύου 
αλλά και των κινητών τηλεφώνων στη σύγχρονη εποχή διευκολύνει κατά πολύ την 
καθημερινότητα του ατόμου και προσφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα, με σημαντικότερο 
εκείνο της επικοινωνίας. Χάρη στα παραπάνω μέσα, τα άτομα είναι δυνατόν να 
επικοινωνούν άμεσα, ανεξαρτήτως, των γεωγραφικών αποστάσεων και να ενημερώνονται 
για όλες τις εξελίξεις. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι όσο πυκνώνει αυτού του είδους η 
επικοινωνία, τόσο βαθαίνει η αποξένωση των ανθρώπων και εντείνεται η μοναξιά τους. Τα 
άτομα, απομονωμένα στο ατομικό τους περιβάλλον, ουσιαστικά δεν επικοινωνούν, δε 
συνδιαλέγονται, δεν ανταλλάσσουν απόψεις, ούτε εκφράζουν συναισθήματα. Στην 
πραγματικότητα είναι «παρατηρητές» της ζωής των άλλων, δημιουργώντας απλά και μόνο 
τυπικές και επιφανειακές σχέσεις που δεν τους ολοκληρώνουν ως προσωπικότητες αλλά 
τους βυθίζουν σε ατέρμονη μοναξιά.  
 
Β2.  
α) Τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου είναι τα ακόλουθα:  
Θεματική περίοδος:   «Αποκαλύπτεται όμως... έχει διπλή υπόσταση» 
Σχόλια – Λεπτομέρειες:  «Από τη μια είναι ικανός... συμφερόντων του» 
Κατακλείδα:    «Η υπερφίαλη αυτή στάση... υπάρξεως» 
 
β) Δείγματα μεταφορικής χρήσης του λόγου αποτελούν τα εξής:  
«η ζωή όμως γύρω μας ανθίζει» 
«ο άνθρωπος γέννησε αριστουργήματα στο λόγο και στην τέχνη» 
«τεχνολογική έκρηξη της εποχής» 
«ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του » 
 
Β3.  
α)  ταυτόχρονα - συνάμα / παράλληλα 
 γέννησε  - δημιούργησε 
 αισθανθεί  - νιώσει 
 πληθαίνουν  - πολλαπλασιάζονται 
ανάλγητη  - άπονη / αμείλικτη / σκληρή 
 
 
β)  ανούσια    ουσιώδης 
 εμφανίζεται   εξαφανίζεται 
 ανέφικτη    εφικτή 
 πυκνώνει    αραιώνει 
 υψηλά    χαμηλά 
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Β4.  
α) Με τη χρήση του ερωτηματικού στην πρώτη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας 
εκφράζει τον προβληματισμό του για τους λόγους που τροφοδοτούν το ενδιαφέρον του 
ανθρώπου για το ενδεχόμενο ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες. Διερωτάται αν αυτό 
ανάγεται στην κατακτητική του διάθεση ή σε διανοητικό παιχνίδι. Με τη χρήση του 
ερωτηματικού επιδιώκει να προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη και να τον 
προβληματίσει επί του θέματος. Συνάμα, προσδίδεται στο λόγο ζωντάνια, 
παραστατικότητα και επιτυγχάνεται η δημιουργία ζωηρού ύφους.  
 Με την αξιοποίηση της διπλής παύλας στην πρώτη παράγραφο ο συγγραφέας εξηγεί, 
αποσαφηνίζει, διευκρινίζει την αναγκαιότητα να συνειδητοποιηθεί ότι η επικοινωνία με τους 
άλλους πλανήτες είναι ανέφικτη παρόλο προς το παρόν που οι ενδόμυχες επιθυμίες του 
ανθρώπου οδηγούν σ’ αντίθετη κατεύθυνση. Ο ρόλος της είναι επεξηγηματικός και βοηθάει 
τον αναγνώστη να αποφύγει τη σύγχυση. Εσωκλείονται στη διπλή παύλα στοιχεία βασικά 
προς κατανόηση των γενικών στοιχείων που προηγούνται.  
 
β) Η μετατροπή της Ενεργητικής Σύνταξης σε Παθητική γίνεται ως εξής: 
«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.» 
 
Γ1. Άρθρο – Το επικοινωνιακό πλαίσιο του άρθρου απαιτεί ΤΙΤΛΟ 
 
Πρόλογος: Καθώς πρόκειται για άρθρο θα ήταν θετική μια αναφορά σε ένα γεγονός που 
έχει χαρακτήρα επίκαιρο. Επισήμανση της υποβάθμισης του φυσικού χώρου με δυσμενείς 
για τον άνθρωπο συνέπειες και της ανάγκης ανάκτησης επαφής με αυτόν.  
 
Ζητούμενο 1ο: Επιπτώσεις της φυσικής καταστροφής 
Α. Πνευματικές:  
- Απώλεια πηγών έμπνευσης και προβληματισμού λόγω της καταστροφής των φυσικών 
στοιχείων. 
- Απουσία χώρων πνευματικής ηρεμίας, χαλάρωσης, απόκτησης πνευματικής ισορροπίας.  
Β. Κοινωνικές:  
- Το άτομο αποξενώνεται μέσα στον αφιλόξενο χώρο των μεγαλουπόλεων. 
- Περιορισμός της επαφής με το συνάνθρωπο.  
- Απώλεια της επικοινωνίας και της ουσιαστικής επαφής που ευνοείται μέσα στο φυσικό 
χώρο.  
Γ. Υγεία:  
- Χάνεται κάθε πηγή οξυγόνου.  
- Αδυναμία του ατόμου να έχει μια υγιή ζωή.  
- Παρουσία πολλαπλών προβλημάτων υγείας ως αποτέλεσμα της ασύδοτης εκμετάλλευσης 
του φυσικού χώρου από βιομηχανίες κλπ.  
- Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που δέχονται την ¨εκδίκηση¨ του 
περιβάλλοντος για την καταστροφή που έχει συμβεί.  
- Κακής ποιότητας διατροφή εξαιτίας της υπέρμετρης χρήσης φυτοφαρμάκων στα 
προϊόντα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτικές απαιτήσεις.  
Δ. Ψυχικές – Συναισθηματικές:  
- Διαταραχή της ψυχικής υγείας και ισορροπίας του ατόμου εξαιτίας της έλλειψης πηγών 
ψυχικής ηρεμίας και χαλάρωσης.  
- Τα καυσαέρια, το νέφος, η ηχορύπανση αποτελούν πλέον βασικά χαρακτηριστικά των 
αστικών κέντρων που είναι άμεσα συνυφασμένα με τη γέννηση του άγχους των 
σύγχρονων αστών.  
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Ε. Στην ίδια τη φύση: 
- Εξάντληση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων λόγω της απομύζησης τους για 
καταναλωτικούς σκοπούς.  
- Πλήθος ειδών της χλωρίδας και της πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας της 
διαταραχής της ισορροπίας του φυσικού χώρου.  
- Δημιουργία ακραίων φυσικών φαινομένων που καταδεικνύουν την αδυναμία της φύσης 
να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που της επιβάλλει ο άνθρωπος.  
 
Χρήση μεταβατικής παραγράφου 
 
Ζητούμενο 2ο: Τρόποι ανάκτησης επαφής με τη φύση 
Α. Οικογένεια:  
- Πρώιμη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από θέματα που σχετίζονται με 
την οικολογία, αλλά και τα προβλήματα που πλήττουν το περιβάλλον.  
- Πραγματοποίηση επισκέψεων στη φύση με στόχο τη βιωματική επαφή με αυτή και την 
καλλιέργεια της αγάπης και του σεβασμού απέναντί της.  
Β. Σχολείο:  
- Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας, μιας παιδείας που έχει ως κέντρο της τον άνθρωπο και 
την ανάγκη του για μια καλύτερη ζωή.  
- Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης μέσα από τη συστηματική επισήμανση της ανάγκης 
ένδειξης σεβασμού προς αυτήν.  
- Ανάληψη πρωτοβουλιών από οργανωμένες σχολικές ομάδες για βελτίωση και 
αναμόρφωση του φυσικού χώρου μέσω δεντροφυτεύσεων, καθαρισμού παραλιών, 
ανακύκλωσης κλπ.  
- Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του σχολείου με θέμα το φυσικό 
περιβάλλον και φιλοξενία πνευματικών ανθρώπων προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν 
γύρω από το οικολογικό πρόβλημα.  
Γ. Μ.Μ.Ε.  
- Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις διαστάσεις που έχει λάβει η διατάραξη της 
οικολογικής ισορροπίας. Προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω της προβολής 
των δυσμενών συνεπειών που έχει η καταστροφή της φύσης στην ποιότητας ζωής τους 
και ενεργοποίησή τους για την ανάγκη προστασίας της.  
- Προβολή επιστημόνων και πνευματικών ανθρώπων με στόχο την καλλιέργεια του 
σεβασμού προς τη φύση και την προώθηση προτάσεων για την προστασία της.  
Δ. Πολιτεία: 
Ο ρόλος της Πολιτείας στην αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και 
στην «οικολογικοποίηση» της σκέψης του αναδεικνύεται θεμελιώδης. Ειδικότερα, 
απαιτούνται:  
- Αυστηρή νομοθεσία και επιβολή ποινών σε όσους διαταράσσουν την οικολογική 
ισορροπία.  
- Δημιουργία κινήτρων για αποκέντρωση, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα 
υδροκέφαλα αστικά κέντρα όπου η ύπαρξη πληθώρας μεταφορικών μέσων, με τα 
καυσαέρια που εκλύουν, επιτείνουν το οικολογικό πρόβλημα.  
- Προώθηση της τεχνολογίας της απορρύπανσης με την εφαρμογή φίλτρων βιολογικού 
καθαρισμού των αποβλήτων, την αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας (οικολογική, ηλιακή, 
θερμική) και την ανακύκλωση των υλικών, ώστε να αποφεύγεται η εξάντληση των 
φυσικών πόρων.  
- Συνεργασία των πολιτικών ηγετών διεθνώς, ώστε να καταστεί αντιληπτό ότι η οικονομική 
ανάπτυξη είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός – εκδήλωση μέριμνας για την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σχέση του με τη φύση.  
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Ε. Άτομο 
- Πραγματοποίηση ατομικής προσπάθειας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από 
οικολογικά ζητήματα.  
- Πολιτική ενεργοποίηση και άσκηση πιέσεων στις κυβερνήσεις για τη λήψη άμεσων και 
ριζικών μέτρων.  
- Υιοθέτηση της έννοιας του μέτρου και της ολιγάρκειας στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων.  
- Περιορισμός της αλαζονικής συμπεριφοράς και της καταναλωτικής μανίας τους που 
εξωθεί στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων.  
 
Επίλογος 
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