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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. 
Θέμα του κειμένου είναι η σχέση του ανθρώπου με ό,τι τον περιβάλλει. Ενώ ο 
άνθρωπος έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη ζωή σε άλλους πλανήτες, ωστόσο 
ο ίδιος συμπεριφέρεται προς τη ζωή στη γη με σκληρότητα, χωρίς να δείχνει την 
απαραίτητη εκτίμηση προς τα διάφορα εκπληκτικά ζωικά είδη. Αν και έχει αποδείξει 
ότι μπορεί να μεγαλουργήσει, μπορεί να προκαλέσει και μεγάλες καταστροφές. Γι’ 
αυτό, είναι αναγκαίο να στραφεί προς ό,τι τον περιβάλλει, δείχνοντας σεβασμό σε 
οποιαδήποτε μορφή ζωής υπάρχει γύρω του και κυρίως στον συνάνθρωπο, με τον 
οποίο πρέπει να εδραιώσει μια ουσιαστική επικοινωνία, στηριγμένη κυρίως στην 
παιδεία και τον πολιτισμό. Έτσι, θα επιβεβαιώσει την αξία του, θα πάψει να 
αισθάνεται μοναξιά και κάθε του ενέργεια θα αποκτήσει νόημα. 
 
Β1. 
Είναι γεγονός πως η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της  τεχνολογίας έδωσε 
στον άνθρωπο πολλές δυνατότητες για να διευκολύνει και να διευρύνει την 
επικοινωνία του με τους άλλους. Σε ελάχιστο χρόνο μπορεί πλέον κάποιος να έρθει 
σε επαφή, να μιλήσει, να συνεργαστεί, να ανταλλάξει ιδέες, να γνωρίσει τον άλλον. 
Όμως, αυτή η επαφή είναι κυρίως επιφανειακή, ψυχρή και ανεπαρκής, με 
αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αδυνατεί να προσεγγίσει πραγματικά τον συνάνθρωπό 
του, να συνάψει ουσιαστικές και αληθινές σχέσεις μαζί του, να νιώσει στήριξη, 
συμπαράσταση, αλληλεγγύη. Έτσι, οι σχέσεις που προκύπτουν ή περιορίζονται στο 
πλαίσιο που θέτει η επικοινωνία με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι 
συνήθως τυπικές και συμβατικές και οδηγούν στη μοναξιά, τη νοσηρή εσωστρέφεια 
και την κοινωνική αλλοτρίωση. 
 
Β2. 
α) Θεματική περίοδος: «Αποκαλύπτεται όμως … διπλή υπόσταση». 
Λεπτομέρειες – Σχόλια: «Από τη μια … θύμα των συμφερόντων του». 
Περίοδος – κατακλείδα: «Η υπερφίαλη αυτή στάση … της δικής του υπάρξεως». 
 
β) 
«ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται» 
«η ζωή όμως γύρω μας ανθίζει» 
«τεχνολογική έκρηξη» 
«έχει επουλώσει τις πληγές στις θάλασσες» 
 
Β3. 
α) 
ταυτόχρονα: παράλληλα, συγχρόνως 
γέννησε: δημιούργησε 
αισθανθεί: νιώσει 
πληθαίνουν: αυξάνουν 
ανάλγητη: αμείλικτη, σκληρή, απάνθρωπη 
 
β) 
ανούσια: ουσιαστική, ουσιώδης, σημαντική 
εμφανίζεται: χάνεται, εξαφανίζεται 
ανέφικτη: εφικτή, δυνατή 
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πυκνώνει: μειώνεται, αραιώνει 
υψηλά: χαμηλά 
 
Β4. 
α) Με την ερωτηματική φράση ο συντάκτης του κειμένου παρουσιάζει τον 
προβληματισμό του, κινητοποιώντας συγχρόνως τη σκέψη και τον προβληματισμό 
του αναγνώστη για τους λόγους που οδήγησαν τον άνθρωπο να εξερευνήσει την 
πιθανότητα να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Επίσης, συμβάλλει στη συνοχή της 
παραγράφου και ο λόγος αποκτά ζωντάνια. 
 Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται παρενθετικά, περικλείοντας νόημα το οποίο 
είναι αφενός παρέμβλητο, αλλά σημαντικό για τη νοηματική ολοκλήρωση της 
περιόδου. 
 
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. 
Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν άρθρο, 
πρέπει να τεθεί τίτλος, να υπάρχει το επικαιρικό στοιχείο στον πρόλογο και το ύφος να 
είναι σοβαρό, τυπικό και επίσημο. 
 
α) Επιπτώσεις της έλλειψης σεβασμού του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον: 
- Καταστρέφονται στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη ζωή (π.χ. οξυγόνο, υδρογόνο, 
άζωτο, όζον), ρυπαίνονται ο αέρας, το νερό και το έδαφος. 
- Εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές (π.χ. πετρέλαιο, 
νερό, φυσικό αέριο, ορυκτός πλούτος) εξαιτίας της συνεχούς εκμετάλλευσής τους για 
τις καταναλωτικές ανάγκες του ανθρώπου. 
- Διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία, καθώς σπάνια είδη ζώων και φυτών 
εξαφανίζονται και μειώνεται επικίνδυνα η βιοποικιλότητα. 
- Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, κυρίως των αστικών περιοχών όπου 
υποβαθμίζονται οι συνθήκες διαβίωσης / πρόκληση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 
- Παραμορφώνεται ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο, υφίστανται σημαντική φθορά και 
τα αρχαιολογικά μνημεία. 
- Υπονομεύονται οι προοπτικές για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. 
- Πλήττεται και κλονίζεται επικίνδυνα ο ψυχοπνευματικός κόσμος του ανθρώπου 
(επίταση του άγχους σε ένα δυσμενές οικιστικό περιβάλλον / αύξηση της 
επιθετικότητας εξαιτίας των πιεστικών συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις), και 
παράλληλα προκαλείται μια σειρά από προβλήματα υγείας (π.χ. καρκίνος, λευχαιμία, 
καρδιαγγειακά προβλήματα, ασθένειες που σχετίζονται με το αναπνευστικό 
σύστημα). 
- Αποδυναμώνονται παραδοσιακά επαγγέλματα (π.χ. γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία). 
- Επιδεινώνεται το βιοτικό επίπεδο των υπανάπτυκτων χωρών και προβλέπονται 
μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών (οικολογικοί μετανάστες) προς αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 
- Διασαλεύονται οι διακρατικές σχέσεις και εντείνεται ο οικονομικός ανταγωνισμός 
μεταξύ των πολυεθνικών εταιριών εξαιτίας της προσπάθειας για τον έλεγχο και την 
εκμετάλλευση όσων πλουτοπαραγωγικών πηγών έχουν απομείνει. 
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- Υποθηκεύεται η ζωή των επερχόμενων γενεών. 
 
β) Τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με το 
φυσικό περιβάλλον: 
- Καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης με τη συστηματική άσκηση της 
περιβαλλοντικής αγωγής από το σχολείο και την προβολή σχετικών θεμάτων από τα 
Μέσα μαζικής Ενημέρωσης. 
- Εκλογίκευση των αναγκών και των καταναλωτικών επιλογών με γνώμονα το 
σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα 
ανακύκλωσης, απόρριψη της αγοράς προϊόντων που επιβαρύνουν τη φύση, αποφυγή 
του υπερκαταναλωτισμού). 
- Δραστηριότητες στη φύση, προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
(οικοτουρισμός). 
- Ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε οικολογικές δράσεις (π.χ. εθελοντική 
δραστηριότητα για δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό ακτών) και άσκηση πίεσης προς τις 
κυβερνήσεις για την άμεση λήψη μέτρων. 
- Συνυπολογισμός της οικολογικής παραμέτρου στην άσκηση της πολιτικής από τις 
εθνικές κυβερνήσεις για την προώθηση μιας φιλικής προς το περιβάλλον 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω 
καταστροφής (π.χ. επιβολή χρήσης φίλτρων στα εργοστάσια, βιολογικός καθαρισμός 
απορριμμάτων, επιβολή αυστηρών ποινών σε άτομα και επιχειρήσεις που 
καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον). 
- Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στη λήψη μέτρων για τη μείωση της 
εκπομπής αερίων, την ορθολογική διαχείριση των εταιρειών βιοτεχνολογίας, την 
οριοθέτηση της επιστημονικής έρευνας. 
- Στροφή της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υπηρεσία της φύσης: 
 *Αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική). 
 *Προώθηση των επιστημονικών κλάδων και χρηματοδότηση ερευνών που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. 
 *Ανάπτυξη της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. αντικατάσταση των 
βλαβερών προϊόντων που ευθύνονται για την τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου). 
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