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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
 
Α. (Περίληψη) 

Θέµα του κειµένου του Γ. Γραµµατικάκη αποτελεί η σχέση του ανθρώπου µε τη 
φύση και το συνάνθρωπό του. Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρεται στην τάση του αν-
θρώπου να εναποθέτει τις ελπίδες του σε εξωγήινες µορφές ζωής. Ωστόσο, παρα-
γνωρίζει ότι η αναζήτηση αυτή είναι µάλλον µάταιη, όπως και ότι κατοικεί έναν πλα-
νήτη πανέµορφο. Η ιστορία, παράλληλα, διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για 
µεγάλα πολιτισµικά επιτεύγµατα αλλά και για τις µεγαλύτερες αδικίες, είτε απέναντι 
στο συνάνθρωπο είτε απέναντι στη φύση. Οφείλει, λοιπόν, να κατανοήσει ότι η ελπί-
δα δεν κρύβεται στο σύµπαν αλλά γύρω του, στον «Άλλο» άνθρωπο και στο φυσικό 
του περιβάλλον. Ο Γ. Γραµµατικάκης καταλήγει ότι επιβάλλεται να συµφιλιωθεί και να 
επικοινωνήσει ουσιαστικά ο άνθρωπος µε το συνάνθρωπο και τη φύση, αφήνοντας 
τεκµήρια υψηλής παιδείας, αξιών και πολιτισµού και καταπολεµώντας έτσι το αίσθη-
µα µοναξιάς και δυστυχίας.        
 
 
Β1. «… όσο η επικοινωνία […] πυκνώνει µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το διαδίκτυο 
και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η µοναξιά µας, η ανθρώπινη, µεγαλώνει και η αποξέ-
νωση κυριαρχεί». Η σύγχρονη αυτή µορφή επικοινωνίας συνιστά πολλές φορές µια 
σχεδόν µοναχική διαδικασία – αφού ποµπός και δέκτης δε συνυπάρχουν πραγµατικά 
στον ίδιο χώρο – κατά την οποία δεν υφίσταται η γνήσια επαφή «πρόσωπο µε πρό-
σωπο». Ταυτόχρονα υπεισέρχονται σ’ αυτήν στοιχεία επιτήδευσης που την καθι-
στούν µάλλον επίπλαστη. Εξάλλου, η απεραντοσύνη και η συνακόλουθή της αβε-
βαιότητα του διαδικτύου, αλλά και η ευκολία και το προσωπείο που προσφέρει το 
κινητό τηλέφωνο δεν ανταποκρίνονται στην έµφυτη ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστι-
κή επικοινωνία. τουναντίον του προσφέρουν µια ψευδαίσθηση της τελευταίας και α-
φήνοντάς τον ανικανοποίητο τον βυθίζουν σταδιακά στη µοναξιά του. Έτσι, λοιπόν, ο 
σύγχρονος άνθρωπος βαυκαλίζει τη µοναξιά του συντροφεύοντας µε αυτήν τη µονα-
ξιά του άλλου.     
   
 
Β2. α) Θεµατική περίοδο: «Αποκαλύπτεται … διπλή υπόσταση.»  

Σχόλιο: «Από τη µια είναι ικανός … των συµφερόντων του.» 
Κατακλείδα: «Η υπερφίαλη αυτή στάση … της δικής του υπάρξεως.»  

   
β) «περιµένει λοιπόν ένα χέρι βοηθείας» 

«η ζωή δεν ανθίζει µόνον στη Γη» 
«γέννησε αριστουργήµατα στoν λόγο και στην τέχνη» 
«ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του» 

 
 

Β3. α) ταυτόχρονα → παράλληλα, συγχρόνως 

γέννησε → δηµιούργησε, προκάλεσε 

αισθανθεί → νιώσει, βιώσει 

πληθαίνουν → πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται 

ανάλγητη → σκληρή, αµείλικτη, άπονη 



β) ανούσια ≠ ουσιώδη, ουσιαστικά 

εµφανίζεται ≠ χάνεται, αφανίζεται 

ανέφικτη ≠ εφικτή, υλοποιήσιµη 

πυκνώνει ≠ αραιώνει, µειώνεται 

υψηλά ≠ χαµηλά, στοιχειώδη 
 
 
Β4. α) Ερωτηµατικό: µε τη χρήση του το ύφος γίνεται ζωντανό, άµεσο, οικείο για το 

δέκτη. Ο συγγραφέας κεντρίζει έτσι µε ευθύ τρόπο το ενδιαφέρον και τον 
προβληµατισµό του δέκτη για το λόγο αναζήτησης ελπίδας σε εξωγήινες 
µορφές ζωής.  
∆ιπλή παύλα: ο συγγραφέας παρεµβάλλει στη σκέψη του ένα πρόσθετο, επε-
ξηγηµατικό σχόλιο, το οποίο µε εµφατικό τρόπο τονίζει την αντίθεση ανάµεσα 
στις επιθυµίες µας και τη σκληρή πραγµατικότητα. 

 
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.» 

 
Γ. (διάγραµµα) 
 
 
(Τίτλος) 
 
(Πρόλογος): Καταγραφή του προβλήµατος  
 
(Κ. Μέρος) 
 
α) Επιπτώσεις 
 

• εδαφική αλλοίωση, έλλειψη πρασίνου, αισθητική παραµόρφωση 

• ρύπανση του εδάφους, µόλυνση του νερού και του ατµοσφαιρικού αέρα (π.χ. 
τρύπα του όζοντος κ.ά.) 

• κλονισµός της σωµατικής και ψυχικής υγείας 

• οικονοµικές επιπτώσεις (καταστροφή του φυσικού πλούτου, µείωση του τουρι-
στικού κινήµατος) 

• εξάντληση των φυσικών πόρων 

• αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών (φαινόµενο θερµοκηπίου) 

• καταστροφή των µνηµείων τέχνης 

• επιστηµονικές επιπτώσεις (η εξαφάνιση φυτικών και ζωικών ειδών δεν ευνοεί 
την ανάπτυξη των επιστηµών) 

• κίνδυνος αφανισµού της ανθρωπότητας και της ζωής γενικότερα 

• ηχορύπανση 

• αποδάσωση, ερηµοποίηση τοπίου 

• προσβολή της αισθητικής του περιβάλλοντος 

• επιπτώσεις στη φυσική υγεία (π.χ. αναπνευστικά προβλήµατα) 

• επιπτώσεις στην ψυχική υγεία (κλονισµός ψυχικής ισορροπίας, άγχος, κ.ά.) 

• αλλοτρίωση του ανθρώπου αφού αυτός αποµακρύνεται από το φυσικό ρυθµός 
ζωής 

• λειψυδρία 
 



β) Τρόποι αποκατάστασης της σχέσης ανθρώπου - περιβάλλοντος 
 

• συνειδητοποίηση του χρέους µας απέναντι στο περιβάλλον / απόκτηση οικο-
λογικής συνείδησης (καθαριότητα, ανακύκλωση κ.α.) 

• προσοχή στη χρήση λιπασµάτων, εντοµοκτόνων, πυρηνικής ενέργειας 

• χρήση φίλτρων στις βιοµηχανίες, βιολογικός καθαρισµός 

• βελτίωση καυσίµων, έλεγχος καυσαερίων 

• χρήση ήπιων µορφών ενέργειας, ήπια ανάπτυξη, έλεγχος της αλόγιστης κερ-
δοσκοπίας  

• χρήση ηλεκτροκίνητων µεταφορικών µέσων 

• θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για την προστασία του φυσικού χώρου / αυ-
στηρές ποινές κατά των παραβατών 

• αποκέντρωση, συνεργασία πολιτείας – τοπικής αυτοδιοίκησης 

• αναδάσωση 

• µέτρα κατά των θορύβων και της ηχορύπανσης 

• διαφώτιση του κοινού από τα ΜΜΕ για τις επιπτώσεις της µόλυνσης (διαλέξεις, 
έκδοση  κ.ά.) 

• περιβαλλοντική εκπαίδευση (επαφή του µαθητή µε τη φύση, µαθήµατα οικολο-
γίας, περιβαλλοντικές οµάδες) 

• η οικογένεια να εθίζει τα παιδιά από µικρή ηλικία στο σεβασµό του φυσικού 
περιβάλλοντος 

• συνεργασία των φορέων σε παγκόσµια κλίµακα για την αντιµετώπιση περι-
βαλλοντικών προβληµάτων, συνειδητοποίηση ότι η οικολογική καταστροφή 
δεν γνωρίζει σύνορα («το σύνδροµο των συνόρων») 

• κατανάλωση µόνο ανακυκλώσιµων προϊόντων, πράσινη ανάπτυξη 

• βελτίωση των µεθόδων καλλιέργειας (π.χ. βιοτεχνολογία) 

• επιλογή εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο αγροτουρισµός 

• ενδυνάµωση οικολογικών κινηµάτων (ακτιβισµός) / άσκηση πίεσης στην πολι-
τεία / αφύπνιση της κοινής γνώµης κ.ά.)  

• οι πνευµατικοί άνθρωποι οφείλουν να ενηµερώσουν τους πολίτες και ειδικότε-
ρα τους νέους, για τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή στον πλανήτη 

• υιοθέτηση µετα-υλιστικών αξιών, λιγότερη κατανάλωση, εθελοντισµός 
 

(Επίλογος): Ανακεφαλαίωση / Καταγραφή του τελικού συµπεράσµατος  
                   
 

 


