
 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται την αλλοτριωμένη σχέση του ανθρώπου με το 

φυσικό περιβάλλον και την παράλληλη προσπάθειά του για την κατάκτηση του 

Σύμπαντος. Αρχικά αναφέρεται στη γοητεία του φυσικού περιβάλλοντος, 

υπογραμμίζοντας τη διττή στάση του ανθρώπου απέναντι σ’ αυτό: από τη μια 

παρουσιάζεται ως δημιουργός και γητευτής της φύσης και απ’ την άλλη ως 

καταστροφέας και ληστρικός προς αυτήν. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας εύχεται να 

επαναπροσδιορίσει ο άνθρωπος τη σχέση του με τη φύση και να περιορίσει τη 

μανιώδη επιθυμία ανακάλυψης αστρικών κόσμων. Προτείνει μάλιστα να επιδιώξει 

ο άνθρωπος την επικοινωνία με τον συνάνθρωπο, εδώ, στον πλανήτη Γη, 

αναβαθμίζοντας την παιδεία και τις πολιτισμικές αξίες. Έτσι θα καταφέρει να 

μειώσει τη μοναξιά του και να καταστεί άξιος εκπρόσωπος του θνητού γένους στη 

Γη. 

 

Β1.    

 H παρεμβολή τεχνολογίας, ψηφιακών μέσων και η συνομιλία μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου εξαφανίζει το πρόσωπο, τη 

φυσική φωνή, το αίσθημα και το συναίσθημα. Η επικοινωνία είναι 

αποστασιοποιημένη, ψυχρή και απόμακρη. Πάνω απ’ όλα όμως είναι α-πρόσωπη. 

Μπορεί να είναι συχνή, εύκολη, γρήγορη αλλά καθόλου ζεστή. Ο άλλος είναι αλλού, 

δεν είναι δίπλα και κοντά. Και ενώ φαίνεται να επικοινωνούμε και επίσης ότι η 

διαδικτυακή συνομιλία είναι συχνότερη, όμως η απομάκρυνση είναι έντονη. Η 

απομόνωση γίνεται εμφανής, παρότι γύρω μας υπάρχουν πλήθος διευκολυντικές 

συσκευές επικοινωνίας. 

Β2.    

 α)    

 Θεματική περίοδος: «Αποκαλύπτεται όμως...έχει διπλή υπόσταση» 

 Λεπτομέρειες/σχόλια: «Από τη μια είναι ικανός...τα θύματα των 

συμφερόντων του» 

 Κατακλείδα: «Η υπερφίαλη αυτή στάση...της δικής του υπάρξεως» 

  

 β)    

 «βαθύ αίσθημα μοναξιάς» 

 «ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς απ’ τους πλανήτες» 

 «η ζωή δεν ανθίζει μόνο στη γη» 

 «ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται» 

Β3.    



 

 

 α) 

ταυτόχρονα: συγχρόνως/ παράλληλα 

γέννησε: δημιούργησε 

αισθανθεί: νιώσει 

πληθαίνουν: αυξάνονται/ πολλαπλασιάζονται 

ανάλγητη: άπονη/ σκληρή 

 

 

 β) 

 ανούσια: ουσιώδη/ ουσιαστική 

 εμφανίζεται: εξαφανίζεται 

ανέφικτη: εφικτή/ προσιτή/ κατορθωτή 

πυκνώνει: περιορίζεται/ αραιώνει 

υψηλά: χαμηλά 

  

 

Β4.    

 α) Η χρήση του ερωτηματικού θέτει έναν προβληματισμό που απευθύνεται 

στον αναγνώστη. Έτσι καταφέρνει ο συγγραφέας να διεγείρει το ενδιαφέρον αφού 

ο αναγνώστης δε γνωρίζει τις απόψεις που θα εκτεθούν. Πολύ περισσότερο αφού 

τα διαζευκτικά μέλη είναι τρία διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Ο 

Γραμματικάκης απευθύνεται δηλαδή στον αναγνώστη και τον συμπαρασύρει να 

ακολουθήσει τη σκέψη του και τον προβληματισμό του, επιδιώκει δηλαδή να 

προκαλέσει εξ αρχής την περιέργειά του. Η ερώτηση, υφολογικά, καθιστά το λόγο 

πιο οικείο, περισσότερο άμεσο, καθημερινό με στοιχεία προφορικότητας . 

Με τη διπλή παύλα ο συγγραφέας καταφέρνει να αποκόψει ένα μέρος του 

λόγου του και να το ξεχωρίσει εμφανέστατα από το υπόλοιπο νόημα. Χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δε συνδέονται με λογική αλληλουχία τα δύο νοήματα. Αντίθετα, με τη 

διπλή παύλα τονίζεται η διαφορετικότητά τους, αφού ο αναγνώστης αναγκάζεται 

να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής του (ο γνωστός «επιτονισμός»). Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και με τη χρήση της παρένθεσης. Μοιάζει δηλαδή σαν να διακόπτει ο 

συγγραφέας τη σκέψη του στο μέσον της πορείας της και, ανοίγοντας παύλες, 

ενσωματώνει, εγκιβωτίζει κάποια άλλη σκέψη. Ο σκοπός του είναι είτε να εκφράσει 

ένα αντίθετο νόημα είτε, όπως εδώ, ένα παραπληρωματικό νόημα, μία 

παραχώρηση. 

 

β) «Από την άλλη, σφραγίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο η ιστορική πορεία 

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

αδικία και οι ανισότητες». 

 

 



 

 

Γ1. 

Τίτλος: Πλανήτης Γη: εκπέμπει σήμα κινδύνου! 

 

Α΄ζητούμενο:  

 Εξάντληση φυσικών πόρων, πρώτων υλών, ορυκτού πλούτου 

 Μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, ατμόσφαιρας, εξαφάνιση χλωρίδας 

και πανίδας 

 Αλλαγή κλιματολογικών συνθηκών (καταστροφή του όζοντος, 

φαινόμενο θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραία 

καιρικά φαινόμενα)...απειλή για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη. 

 Υποβάθμιση της ζωής στα αστικά κέντρα (απρογραμμάτιστη δόμηση, 

μόλυνση, ρύπανση, ανυπαρξία χώρων πρασίνου) και ανθυγιεινές 

συνθήκες διαβίωσης 

 

Β’ ζητούμενο 

 Περιβαλλοντική αγωγή και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, 

υιοθέτηση οικολογικού τρόπου ζωής (ανακύκλωση, χρήση υλικών 

φιλικών προς το περιβάλλον) 

 Συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις, υιοθέτηση οικολογικού 

τρόπου ζωής (ανακύκλωση, χρήση υλικών φιλικών προς το 

περιβάλλον) 

 Πολιτική βούληση και αυστηρή νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, ηλιακής κ.λπ.) 

 Αναθεώρηση αξιών του σύγχρονου πολιτισμού. Απόρριψη του 

υλικού ευδαιμονισμού και προώθηση του σεβασμού στη φύση 

 


