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*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ     
*Απαντήσεις  Νέα  Γ΄  Λυκείου  2013 (ver.2) 

Α.  
Στο κείµενο ο συντάκτης αφορµώµενος από την αναζήτηση του ανθρώπου για εξωγήινη ζωή -που 

ίσως να αποτυπώνει την φιλοπεριέργεια του ανθρώπου αλλά συγχρόνως απαξιώνει τη γήινη ζωή- 
αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό του περιβάλλον και το συνάνθρωπό του. Επειδή αυτή 
η προοπτική κρίνεται µελλοντικά ανέφικτη, επισηµαίνεται η ανάγκη ο άνθρωπος να εκτιµήσει και να 
επικοινωνήσει βαθύτερα µε τον πλούσιο φυσικό κόσµο που τον περιβάλλει, την ίδια την ανθρώπινη 
ύπαρξη µε τα δηµιουργήµατά της και να µην τα υπονοµεύει µε την αντιφατική στάση του, που από τη µία 
δηµιουργεί, από την άλλη καταστρέφει, όσο αποµακρύνεται από τον Άλλον, τις ουσιαστικές αξίες της 
ζωής, του πολιτισµού. Έτσι ο συγγραφέας προσδοκά, ότι µόνο η επούλωση των πληγών που ο ίδιος ο 
άνθρωπος προκάλεσε θα αµβλύνει τη γήινη µοναξιά του και θα αναδείξει τη µοναδικότητά του δίνοντας 
πια άλλο νόηµα στις εξωγήινες αναζητήσεις του. 
 
Β.1 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέδρασε καταλυτικά στον τρόπο αλλά και στην ποιότητα 
επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων καταργώντας τα σύνορα που θέτουν ο χώρος και ο χρόνος, αλλά και 
αυτά που θέτουν οι κοινωνικές παράµετροι. ∆ιαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
µεταφέρουν γρήγορα και άµεσα µηνύµατα και πληροφορίες, αλλά εντούτοις δεν επιτρέπουν την 
ουσιαστική επικοινωνία που προαπαιτεί τη σωµατική επαφή, την εγγύτητα τη συναισθηµατική, την 
ψυχική µέθεξη και αυτά αδυνατούν να συµπεριλάβουν και να πραγµατώσουν. Άλλωστε επιβαρυντικοί 
παράγοντες κρίνονται και η έλλειψη παιδείας, ήθους, µαζί µε τους εξαντλητικούς ρυθµούς της ζωής . 
Έτσι, ο άνθρωπος όλο και αποµονώνεται από τους συνανθρώπους του, εγκλωβίζεται σε κόσµους που 
είναι πλασµατικοί και όχι πραγµατικοί, αποξενώνεται από τους άλλους και τον εαυτό του. Αν και οι 
αποστάσεις φαίνονται να εκµηδενίζονται,  η αληθινή απόσταση από άνθρωπο σε άνθρωπο παραµένει, και 
ενίοτε µεγαλώνει, κλέβοντάς τους την ελπίδα για ευτυχία και πλήρωση. 
 
Β.2.  
α) Θεµατική περίοδος: «Αποκαλύπτεται … υπόσταση» 
α) Λεπτοµέρειες: «Από τη µια … συµφερόντων» 
α) Κατακλείδα: «Η υπερφίαλη …έτσι … υπάρξεως» 
 
β) «διανοητικό παιχνίδι» 
β) «η ζωή … ανθίζει» 
β) «η Γη … να αντέχει» 
β) «η Γη … έχει επουλώσει τις πληγές» 
  
Β.3.  
α) ταυτόχρονα =  συγχρόνως   
α) γέννησε  =  δηµιούργησε (κυοφόρησε)  
α) αισθανθεί =  νιώσει  
α) πληθαίνουν =  αυξάνονται (πολλαπλασιάζονται)   
α) ανάλγητη =  αναίσθητη (άπονη, σκληρή) 
 
β) ανούσια ≠  ουσιώδης  
β) εµφανίζεται ≠  εξαφανίζεται  
β) ανέφικτη ≠  εφικτή  
β) πυκνώνει ≠  αραιώνει  
β) υψηλά ≠  κατώτερα 
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B.4  
α) Χρήση ερωτηµατικού ⇒  Ζωντάνια, παραστατικότητα, κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, 
επεξηγεί και διευκολύνει τον αναγνώστη να µοιραστεί τις σκέψεις του. Αποτυπώνει µια ειρωνική και 
καυστική διάθεση του συγγραφέα  
β) Παύλες ⇒  Προσθέτει πληροφορίες που θεωρεί σηµαντικές για την καλύτερη κατανόηση του 
κειµένου αλλά και για να εµβαθύνει στο θέµα του, παρουσιάζοντάς το σφαιρικά. ∆ίνει µια παράµετρο 
που δεν είναι φανερή αλλά σηµαντική για τον ίδιο (Σχολιάζει). 
 
β) 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. 
 
Γ.  
«Ζην ή Ευ ζην;» // «Η στροφή στη φύση … φυσική αναγκαιότητα» 
 
Αναφορά στην αντίφαση της εποχής των πολλών και θαυµατουργών µέσων αλλά και της αποξένωσης, 
της ανασφάλειας, των πολλαπλών και σύνθετων προβληµάτων, γέννηµα κυρίως της µονολιθικής 
θεώρησης της ζωής, του υλιστικού τρόπου σκέψης και συµπεριφοράς. 
 

Ένα τέτοιο σύνθετο πρόβληµα είναι και η διαταραγµένη σχέση που διαµόρφωσε ο άνθρωπος µε το 
φυσικό του περιβάλλον, καθώς επιδιώκει την επιβολή του πάνω του και το κέρδος χωρίς σύνεση και 
µέτρο. 
 
Συνέπειες της καταστροφής του περιβάλλοντος 
Α. στη φύση 

� ρύπανση του νερού και του εδάφους από τα βιοµηχανικά απόβλητα και τα χηµικά λιπάσµατα 
και υποβάθµιση του εδάφους, 

� εξαφάνιση ειδών του ζωικού βασιλείου, καταστροφή της χλωρίδας και των δασών, 
� διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας µε επακόλουθο το φαινόµενο του θερµοκηπίου, την 

τρύπα του όζοντος και τις απότοµες κλιµατικές µεταβολές, 
� εξάντληση των φυσικών πόρων (µεταλλεύµατα, καύσιµα, κ.ά.) 
� αισθητική κακοποίηση του περιβάλλοντος και ηχορύπανση.  

 
Β. στον άνθρωπο 
     1. ως βιολογική υπόσταση:  

� εµφάνιση επικίνδυνων ασθενειών 
� στέρηση του οξυγόνου εξαιτίας της ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε µονοξείδιο του άνθρακα , 

διοξείδιο του θείου κ.λ.π. 
� επιβάρυνση της υγείας µε την πρόκληση καρκίνου, λευχαιµίας και τερατογεννέσεων από τη 

ραδιενέργεια 
� καταστροφή του όζοντος που αποτελεί απειλή για κάθε µορφή ζωής 

     2. ως ψυχική υπόσταση:  
� επίταση του άγχους σε ένα δυσµενές οικιστικό περιβάλλον και αφαίρεση της ελευθερίας του 

ατόµου 
� προσβολή του νευρικού συστήµατος του ανθρώπου , κυρίως από την ηχορύπανση 
� αύξηση της επιθετικότητας εξαιτίας των πιεστικών συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις 

(αλλοτρίωση) 
� αφαίρεση της ευαισθησίας στο ωραίο, όπως φαίνεται και από τη σύγχρονη «µοντέρνα» τέχνη 

  3. ως κοινωνική υπόσταση:  
� ο άνθρωπος αισθάνεται µονοτονία και µοναξιά, αυξάνονται τα φαινόµενα κοινωνικής 

παθογένειας 
� ενισχύεται ο ανταγωνισµός, το πνεύµα του συµφέροντος, ο άνθρωπος µηχανοποιείται και 

αδιαφορεί για τα κοινά (επιθετικότητα και αδιαφορία για το συνάνθρωπο, υποβάθµιση της 
ποιότητας ζωής). 
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 Γ. στους κοινωνικούς τοµείς 
     1. στον οικονοµικό τοµέα 

� εξάντληση του ορυκτού πλούτου, λόγω της αλόγιστης εξόρυξής του 
� υποθήκευση της ζωής των επερχόµενων γενεών  
� αύξηση του οικονοµικού ανταγωνισµού µεταξύ των πολυεθνικών εταιρειών για την 

εκµετάλλευση του ήδη περιορισµένου φυσικού πλούτου 
     2. στον πολιτικό τοµέα 

� πλήττεται η δηµοκρατία από την αχαλίνωτη δράση των οικονοµικά ισχυρών 
� εξάρτηση των κυβερνήσεων από µονοπώλια ή ολιγοπώλια.  
 

Τρόποι αντιµετώπισης 
 

� να αποκτήσει γνώση, ευαισθησία και συνείδηση του οικολογικού προβλήµατος υπό την έννοια 
ότι «τη φύση τη δανειστήκαµε από τα παιδιά µας» και της καθολικότητάς του 

� αλλαγή υλιστικής νοοτροπίας και προσανατολισµού 
� αναγνώριση της αξίας του και της εξάρτησής του από αυτό 
� φιλοπεριβαλλοντική στάση. Συχνή επαφή µε εκδροµές στη φύση για τη γνωριµία, 

ευαισθητοποίηση για τη φύση, µαθήµατα περιβαλλοντολογίας και περιβαλλοντικές εκδροµές, 
σύµπηξη (συγκρότηση) περιβαλλοντικών οµάδων. Οικολογική συνείδηση. 

� διδαχή του «κατά φύσιν ζην» 
� νοµοθεσίες κατά των εχθρών της φύσης, συµµετοχή στις παγκόσµιες συνδιασκέψεις για το 

περιβάλλον, αντιρρυπαντική τεχνολογία, όρια στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χρήση 
βιολογικών καθαρισµών, ανακύκλωση σκουπιδιών, χαρτιού, αλουµινίου, χρήση γεωθερµικής, 
ηλιακής και αιολικής ενέργειας, συνειδητοποίηση του προβλήµατος από τις κυβερνήσεις και 
πολιτική βούληση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος  

� ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού µέσω ντοκιµαντέρ και ειδικών αφιερωµάτων 
� πίεση στα κράτη – µέλη για την τήρηση των δικαιωµάτων της φύσης, οικονοµική ενίσχυση, 

χρηµατοδότηση ερευνών και διαµόρφωση στρατηγικών για τη βιώσιµη ανάπτυξη 
� συνεργασία όλων των θεσµών, φορέων (π.χ.  οικογένεια, σχολείο, Εκκλησία,  ΜΜΕ,  ΟΗΕ και 

άλλοι υπερεθνικοί οργανισµοί, πνευµατικοί άνθρωποι, επιστήµονες κ.ά.) εθνικά και διακρατικά 
 
Επιµέλεια: Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή, Μωυσιάδου Ελένη 


