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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Α.1 

Ο Γ. Γραμματικάκης πραγματεύεται τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον.  

 ο άνθρωπος αν και  δε σέβεται τη ζωή στη γη, ερευνά την ύπαρξη ζωής σε 

άλλους πλανήτες , προσπαθώντας να ικανοποιήσει το αίσθημα μοναξιάς 

του.  

 επειδή η συμπαντική επικοινωνία είναι αδύνατη οφείλει να επικεντρωθεί 

και να γοητευθεί από τις ομορφιές της ποικιλομορφίας του πλανήτη μας . 

 ο άνθρωπος από τη  μία δημιούργησε έργα υψηλού πολιτισμού και από την 

άλλη λόγω της ματαιοδοξίας του έφθειρε τον πολιτισμό αυτό και τη φύση. 

 Οφείλει λοιπόν να συνειδητοποιήσει τη σημασία της φύσης και του 

συνανθρώπου του . 

 Χρειάζεται να επιδιώξει την επικοινωνία με τους συνανθρώπους του όσο 

κι αν τον έχουν αποξενώσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα . 

 Σημασία έχει όχι η αναζήτηση ζωής στο σύμπαν αλλά  η διατήρηση υψηλού 

επιπέδου πολιτισμού και η οικολογική ισορροπία. 

 Η γήινη μοναξιά λοιπόν είναι ανάγκη να αμβλυνθεί ώστε να αναδειχθεί η 

μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου . 

 

Β.1 

Θεματική περίοδος: 

Τα τεχνολογικά μέσα της εποχής μπορεί να έχουν πυκνώσει την ανθρώπινη 

επικοινωνία, όμως, έχουν διογκώσει το πρόβλημα της ανθρώπινης 

αποξένωσης. 

Α) Η τεχνολογία ευνοεί την επικοινωνία γιατί: 

 Εκμηδενίζει τις αποστάσεις 

 Ταχύτητα στην επικοινωνία  

 Γνωρίζουμε νέους ανθρώπους – διευρύνουμε τις διαπροσωπικές μας 

σχέσεις  

 Ενθαρρύνει άτομα διστακτικά και εσωστρεφή να επικοινωνήσουν  

 Η επικοινωνία δε γνωρίζει στεγανά – περιορισμούς  

 

Β) η τεχνολογία αποξενώνει γιατί : 

 Προσκόλληση στα τεχνολογικά επιτεύγματα , αποχαύνωση , 

παθητικοποίηση – αντικοινωνικότητα  

 Ψευδαίσθηση επικοινωνίας  

 Τυπική , απρόσωπη , κωδικοποιημένη επικοινωνία , 

  φθείρει το γλωσσικό κώδικα άρα και τη δυνατότητα ουσιαστικής έκφρασης 

και επικοινωνίας  
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 Επιδερμικές σχέσεις , αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων ,δεν καλύπτει 

την κοινωνική φύση του ατόμου και τις βαθύτερες ανάγκες του . 

 

Β.2 

α) «Αποκαλύπτεται … διπλή υπόσταση»  :          θεμ. Περίοδος 

    «Από τη μια … των συμφερόντων του»  :        σχόλια 

    « Η υπερφίαλη … της δικής του υπάρξεως»  : κατακλείδα 

 

β)  « η ζωή όμως γύρω μας ανθίζει» 
    «έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες» 

    « τεχνολογική έκρηξη της εποχής» 

    « ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική του πορεία» 

 

Β.3 

α)   

ταυτόχρονα:    συγχρόνως, παράλληλα 

γέννησε:    δημιούργησε 

αισθανθεί:    νιώσει 

πληθαίνουν:    αυξάνουν, πολλαπλασιάζονται 

ανάλγητη:    άπονη, σκληρή 

 

β) 

ανούσια:    ουσιώδη, σημαντική 

εμφανίζεται:    εξαφανίζεται 

ανέφικτη:    εφικτή, δυνατή 

πυκνώνει:    αραιώνει 

υψηλά:    χαμηλά 

 

Β.4 

α) ερωτηματικό: απορία, προβληματισμός, αμεσότητα – ζωντάνια στο κείμενο, 

ειρωνική διάθεση, διαλογικός και επικοινωνιακός τόνος 

 

διπλή παύλα: παρενθετική – συμπληρωματική λειτουργία, ο συγγραφέας 

εκφράζει το σχόλιό του, δίνει έμφαση στα λεγόμενα μέσα στις παύλες, 
 

β) παθητική σύνταξη: 

Από την άλλη, από τον ίδιο τον άνθρωπο σφραγίζεται η ιστορική του πορεία 

με πολέμους και αγριότητες, θεοποιούνται τα υλικά αγαθά και συντηρούνται η 

αδικία και οι ανισότητες. 
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Έκθεση  

τίτλος:  Η ζωή στον πλανήτη ΓΗ  εκπέμπει SOS 

πρόλογος : 
 θέμα: φυσικό περιβάλλον  

 θέση : η έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον θέτει 

σε κίνδυνο  τόσο τη φύση όσο και την ίδια του την ύπαρξη .Βέβαια δεν 

πρέπει να απαισιοδοξούμε καθώς με ποικίλους τρόπους είναι σε θέση ο 

άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του με αυτήν ( τη φύση ) . 

 στοιχεία επικαιρότητας (αναφορά σε μια έρευνα , σε φυσικές καταστροφές 

που προβάλλονται καθημερινά στα δελτία ειδήσεων κτλ). 

Α) συνέπειες έλλειψης σεβασμού του ανθρώπου προς της φύση  

ΦΥΣΗ  
1. Μόλυνση υδάτων , ατμόσφαιρας ,υπεδάφους  

2. Λειψυδρία  

3. Κλιματολογικές αλλαγές , φαινόμενο θερμοκηπίου 

4. Λιώσιμο πάγων, άνοδος της στάθμης της θάλασσας  

5. Φυσικά φαινόμενα ,καταστροφές, πλημμύρες  

6. Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας –χλωρίδα , πανίδα 

7. Ενεργειακό πρόβλημα, μείωση φυσικών πόρων, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

8. Αποψίλωση δασών , μείωση  πράσινου πνεύμονα, αποδάσωση  

ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
9. Ασθένειες , υπονόμευση της ανθρώπινης υγείας : τερατογενέσεις , καρδιακά 

προβλήματα , άσθμα , αύξηση καρκινοπαθών κτλ  

10. Εξαγρίωση του ανθρώπου , αποκτήνωση ,σκληρότητα  

11. Απώλεια μέτρου , εσωτερικής  ισορροπίας , ηρεμίας , άγχος , ανασφάλειες  

12. Παθητικοποίηση , αδρανοποίηση , αποχαύνωση ( η φύση διδάσκει)  

13. Καταστροφή μνημείων ανθρώπινου πολιτισμού  

14. Αλλοτρίωση  

15. Απώλεια αισθητικής  

Β) Τρόποι αποκατάστασης της σχέσης με τη φύση  
1. Άτομο  

 Αγροτουρισμός , εκδρομές στη φύση  

 Αποφυγή μέσων μεταφοράς – προτίμηση μέσων μαζικής μεταφοράς –πεζοπορία  

 Δραστηριότητες στη φύση  

 Εθελοντισμός ,συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις 

 Ανακύκλωση  

 Ενημέρωση  μέσω διαδικτύου για την αξία και τις απειλές που δέχεται το 

περιβάλλον 
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 Αγορά βιολογικών προϊόντων , καλλιέργεια  

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

2. Σχολείο  

 Μαθήματα περιβαλλοντικής αγωγής  

 Ανθρωπιστική παιδεία που ευαισθητοποιεί  

 Ενημέρωση  

 Δραστηριότης εθελοντικής δράσης  

 Ανακύκλωση  

 Πράσινο σχολείο ,χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας  

3. Οικογένεια  

 Μεταλαμπάδευση σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον  

 Πρότυπο συμπεριφοράς  

  Βίωμα η ανακύκλωση  

 Εκδρομές στη φύση  

4. ΜΜΕ 

 Προβολή αξίας  

 Ενημέρωση για κινδύνους , ντοκιμαντέρ για τη φύση  

 Ομιλίες από ειδικούς περιβαλλοντολόγους  

 Προβολή αγροτουρισμού  

 Διαφημίσεις με οικολογικό περιεχόμενο για την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης  

5. Πολιτεία  

 Πάρκα , πράσινο στις πόλεις (δέντρα –λουλούδια ) 

 Αναδασώσεις  

 Καθαρισμός ακτών  

 Ποδηλατόδρομοι  

 Χρηματοδότηση βιοκαλλιέργειας  

 Χρηματοδότηση-επενδύσεις  πράσινης ενέργειας ( ξεκινώντας από τη χρήση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλα τα δημόσια κτήρια –σχολεία 

νοσοκομεία κτλ), πράσινο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας  

 Ενημέρωση αγροτών για τη χρήση φυτοφαρμάκων  

 Φοροαπαλλαγές στους  κατόχους υβριδικών -οικολογικών οχημάτων  

 Βιολογικοί καθαρισμοί λυμάτων –αποβλήτων  

6.  Οικολογικά κινήματα  

 Δραστηριοποίηση  

 Ενημέρωση  

 Καταγγελίες  

 Εθελοντικές δραστηριότητες  

 Παγκόσμια συνεργασία  


