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ΜΕΙΞΕΟΡ
Φθ ηωι ςτθ Γθ ο άνκρωποσ ελάχιςτα τθν ςζβεται, θ ηωι όμωσ ςε άλλουσ κόςμουσ
διεγείρει το ενδιαφζρον και τθ φανταςία του. Είναι άραγε περιζργεια, κατακτθτικι διάκεςθ
ι απλϊσ ζνα διανοθτικό παιχνίδι; Κςωσ όλα μαηί, ταυτόχρονα όμωσ κι ζνα βακφ αίςκθμα
μοναξιάσ. Άλλωςτε τθ ηωι του εδϊ ο άνκρωποσ τθν ζχει καταςτιςει πιεςτικι και ανοφςια.
Σεριμζνει λοιπόν ζνα χζρι βοθκείασ και παρθγοριάσ από τουσ πλανιτεσ και τα μακρινά
άςτρα. Ακόμθ όμωσ και αν δεχκοφμε με αιςιοδοξία ότι θ ηωι δεν ανκίηει μόνον ςτθ Γθ,
αλλά ότι αφκονεί ςτο Υφμπαν, ζνασ άλλοσ κακοριςτικόσ παράγοντασ ορκϊνεται. Είναι
ανάγκθ να ςυνειδθτοποιθκεί – όςο και αν αντιτίκεται ςτισ ενδόμυχεσ επικυμίεσ μασ – ότι με
τθ ηωι αυτι θ επικοινωνία εμφανίηεται, για το ορατό τουλάχιςτον μζλλον, ανζφικτθ.
Ξε τθ ηωι λοιπόν ςτο Υφμπαν είναι αδφνατο να επικοινωνιςουμε, θ ηωι όμωσ
γφρω μασ ανκίηει. Θ ηωι εδϊ, ς’ ζναν μικρό και πανζμορφο πλανιτθ, ανζδειξε φςτερα από
ςιωπθλζσ διεργαςίεσ που διιρκεςαν διςεκατομμφρια χρόνια μια καυμαςτι ποικιλία ζμβιων
όντων. Ρι κάλαςςεσ και τα δάςθ τθσ Γθσ, τα βουνά και οι πεδιάδεσ τθσ αποκαλφπτουν κάκε
ςτιγμι τθ γοθτεία που κρφβουν τα χιλιάδεσ όμοια ι ανόμοια δθμιουργιματα τθσ εξελίξεωσ.
Θ ανεμϊνθ και το δελφίνι, ο αίλουροσ αλλά και ο γυπαετόσ, τα ανκρϊπινα όντα ςτισ
πολλαπλζσ φυλετικζσ τουσ παραλλαγζσ, είναι δίπλα μασ, ςυμμζτοχα του ίδιου πλανιτθ και
του μζλλοντοσ του.
Αποκαλφπτεται όμωσ επίςθσ ςε όλθ του τθν τραγικι αντίφαςθ ότι ο άνκρωποσ,
αυτι θ περιουςία κορφφωςθ τθσ εξελίξεωσ, ζχει διπλι υπόςταςθ. Από τθ μια είναι ικανόσ
για μεγάλεσ πράξεισ, ζμακε με τθν επιςτθμονικι του γνϊςθ να κατανοεί τον κόςμο αλλά
και γζννθςε αριςτουργιματα ςτον λόγο και ςτθν τζχνθ. Από τθν άλλθ, ο ίδιοσ ο άνκρωποσ
ςφραγίηει τθν ιςτορικι πορεία του με πολζμουσ και αγριότθτεσ, κεοποιεί τα υλικά αγακά
και ςυντθρεί τθν αδικία και τισ ανιςότθτεσ. Ελάχιςτα, τζλοσ, ςζβεται τισ πολλαπλζσ
εκφράςεισ τθσ ηωισ, ενϊ θ φφςθ και οι κάλαςςεσ του πλανιτθ είναι ςυχνά τα κφματα των
ςυμφερόντων του. Θ υπερφίαλθ αυτι ςτάςθ του ανκρϊπου ζχει αλλοιϊςει ζτςι ζνα
καυμαςτό περιβάλλον, που ωςτόςο υπιρξε και το λίκνο τθσ δικισ του υπάρξεωσ.
Είναι λοιπόν καιρόσ να κατανοιςει ο άνκρωποσ ότι θ ηωι αλλοφ ίςωσ υπάρχει,
αλλά θ προςδοκία να τθν ςυναντιςει δεν κα πραγματωκεί εφκολα. Θ ηωι όμωσ ςτθ Γθ
ανκίηει ακόμα και τον περιμζνει. Αν όςο είναι ακόμα καιρόσ τείνει το χζρι του προσ τθ ηωι
αυτι, το φυτικό κα ηωικό τθσ καφμα, τον Άλλο και τουσ άλλουσ, ίςωσ αιςκανκεί λίγο πιο
άξιοσ ζποικοσ τθσ Γθσ.

Ζτςι είναι ςοφότερο να εξαντλιςουμε τισ προςπάκειεσ για καλφτερθ επικοινωνία,
εδϊ ςτθ Γθ. Φο περίεργο ωςτόςο είναι ότι, όςο θ επικοινωνία αυτι πυκνϊνει με το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινθτά τθλζφωνα, τόςο θ μοναξιά μασ, θ
ανκρϊπινθ, μεγαλϊνει και θ αποξζνωςθ κυριαρχεί. Φαίνεται ότι αυτό που απαιτείται είναι
κάτι περιςςότερο από τθν τεχνολογικι ζκρθξθ τθσ εποχισ: απαιτείται βακφτερθ παιδεία και
ουςιαςτικότερεσ αξίεσ του πολιτιςμοφ. Ρι εφιάλτεσ, άλλωςτε, από τα περιβαλλοντικά
προβλιματα πλθκαίνουν, και θ Γθ δεν φαίνεται να αντζχει για καιρό ακόμα τθν αφροςφνθ
μασ.
Υθμαςία επομζνωσ δεν ζχει να ςυναντθκοφμε –αν ποτζ ςυναντθκοφμε- ςτο πολφ
μακρινό μζλλον με κάποια όμοια ι ανόμοια με μασ δθμιουργιματα τθσ εξελίξεωσ. Φο
ςπουδαίο κα ιταν να μποροφμε τότε να υπερθφανευκοφμε, ςε χιλιάδεσ ι εκατομμφρια
χρόνια, ότι το ανκρϊπινο είδοσ ζχει κατακτιςει υψθλά επίπεδα ιςότθτασ και αξιϊν, και ότι
οι πόλεμοι ζχουν εκλείψει και ότι θ Γθ, το λίκνο τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, ζχει επουλϊςει τισ
πλθγζσ ςτισ κάλαςςεσ, τα δάςθ ι τθν ατμόςφαιρα τθσ, και είναι πάλι ζνασ πανζμορφοσ
πλανιτθσ. Διάςπαρτα άλλωςτε, εδϊ θ εκεί, κα βρίςκονται πάντοτε τα επιτεφγματα των
ςπουδαίων πολιτιςμϊν, που αιϊνεσ τϊρα ςυνοδεφουν τθ διαδρομι του ανκρϊπου.
Θ «εξωγιινθ μοναξιά», λοιπόν, δεν φαίνεται ότι κα εγκαταλείψει εφκολα τον
άνκρωπο. Θ γιινι του ωςτόςο μοναξιά, που είναι επικίνδυνθ και πιο ανάλγθτθ, είναι
μεγάλθ ανάγκθ να απαλυνκεί. Φότε κα αναδειχκεί θ μοναδικότθτα του κάκε ανκρϊπου, και
θ αναηιτθςθ τθσ εξωγιινθσ ηωισ κα αποκτιςει άλλο περιεχόμενο και νόθμα.
Γιϊργοσ Γραμματικάκθσ, Ένας Αστρολάβος του Ουρανοφ και της Ζωής.
Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ, Θράκλειο 2013. 2θ ζκδοςθ (Διαςκευι)
Α1. Οα γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τθν περίλθψθ του κειμζνου που ςασ δόκθκε (100- 120
λζξεισ)
Ξονάδεσ 25
Β1. Οα αναπτφξετε ςε μία παράγραφο 100 ζωσ 200 λζξεων το περιεχόμενο του
αποςπάςματοσ που ακολουκεί: «…όςο η επικοινωνία […] πυκνώνει με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλζφωνα, τόςο η μοναξιά μασ, η ανθρώπινη,
μεγαλώνει και η αποξζνωςη κυριαρχεί».
Ξονάδεσ 10
Β2.
α) Οα βρείτε τα δομικά ςτοιχεία τθσ τρίτθσ παραγράφου του κειμζνου:
«Αποκαλφπτεται όμωσ…υπάρξεωσ»
Ξονάδεσ 3
β) Οα βρείτε μζςα ςτο κείμενο τζςςερα παραδείγματα μεταφορικισ χριςθσ του
λόγου.
Ξονάδεσ 4

Β3.

α) Οα γράψετε ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου:

ταυτόχρονα, γζννθςε, αιςκανκεί, πλθκαίνουν, ανάλγθτθ
Ξονάδεσ 5
β) Οα γράψετε ζνα αντϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου:
ανοφςια, εμφανίηεται, ανζφικτθ, πυκνϊνει, υψθλά
Ξονάδεσ 5
Β4.
α) Οα αιτιολογιςετε τθ χριςθ του ερωτθματικοφ («Είναι άραγε περιζργεια,
κατακτθτικι διάκεςθ ι απλώσ ζνα διανοθτικό παιχνίδι;») (μονάδεσ 3), κακϊσ και τθσ
διπλισ παφλασ («-όςο και αν αντιτίκεται ςτισ ενδόμυχεσ επικυμίεσ μασ-») που υπάρχουν
ςτθν πρϊτθ παράγραφο του κειμζνου (μονάδεσ 2).
Ξονάδεσ 5

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ
Α.

Ρ

δοκιμιογράφοσ

Γ.

Γραμματικάκθσ

αναφζρεται

ςτθν

ανάγκθ

επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ςχέςθσ του ανκρϊπου με το περιβάλλον. Αρχικά,
προβλθματίηεται για τουσ λόγουσ αναηιτθςθσ τθσ ηωισ πζρα από τθ Γθ, ενϊ θ
ομορφιά τθσ είναι δεδομζνθ. Επιπρόςκετα, επιςθμαίνει ότι ο άνκρωποσ ανζπτυξε
τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό αλλά ταυτόχρονα ςυμπεριφζρεται βίαια, υλιςτικά
και καταςτρζφει τθ φφςθ. Μακϊσ όμωσ ο άνκρωποσ είναι προοριςμζνοσ να ηει ςτθ
Γθ, οφείλει να αναηθτιςει καλφτερουσ τρόπουσ επικοινωνίασ ςτο γιινο περιβάλλον
του, αφοφ το αίςκθμα μοναξιάσ διογκϊνεται και τα οικολογικά προβλιματα
πολλαπλαςιάηονται. Ξζςω, λοιπόν, τθσ ουςιαςτικισ παιδείασ απαιτείται να
αναγνωρίςει τθ ςθμαντικότθτα των ανκρϊπινων επιτευγμάτων. Ρ δοκιμιογράφοσ
καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ιςότθτα, οι υψθλζσ αξίεσ και θ οικολογικι
ςυνείδθςθ κα τον οδθγιςουν ςτθν απόκτθςθ ενόσ νζου νοιματοσ ςτθ ηωι του.
(122 λζξεισ)
Β1. Υτο πζραςμα του χρόνου, ο άνκρωποσ αναηιτθςε ποικίλουσ τρόπουσ
επικοινωνίασ με το ςυνάνκρωπο. Σροςπάκθςε να εξελίξει τθν επιςτιμθ και τθν
τεχνολογία ςτο μζγιςτο βακμό παρουςιάηοντασ διαρκϊσ νζα επιτεφγματα όπωσ το
διαδίκτυο, που εξαςφαλίηει τθν επικοινωνία μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
και τθν κινθτι τθλεφωνία. μωσ, παρά τθν εναγϊνια αυτι αναηιτθςθ ςθμείων
επαφισ με τουσ άλλουσ, ο άνκρωποσ ςιμερα, εγκλωβιςμζνοσ ςτον τεχνοκρατικό
προςανατολιςμό των ςφγχρονων κοινωνιϊν, εξακολουκεί να αιςκάνεται μόνοσ. Φα
τεχνολογικά επιτεφγματα δεν του εξαςφαλίηουν τθν ουςιαςτική επικοινωνία οφτε
με τουσ γφρω του οφτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν μπορεί δθλαδι να αναπτφξει
δεςμοφσ ςυνεργαςίασ, φιλίασ, αλλθλεγγφθσ, πραγματικισ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ.
Χρειάηεται, επομζνωσ, κριτικι ανακεϊρθςθ των πραγμάτων και επανατοποκζτθςθ
ζναντι του κϊδικα αξιϊν που επικρατεί.

Β2.α

Δομικά μζρθ παραγράφου
Θεματικι πρόταςθ: “ Αποκαλφπτεται … υπόςταςθ.”
Λεπτομζρειεσ: “ Από τθ μια … ςυμφερόντων του.”
Κατακλείδα: “ Θ υπερφίαλθ … υπάρξεωσ.»

Β2.β

Ξεταφορικι χριςθ γλϊςςασ (ενδεικτικι αναφορά)
“ Ζνα χζρι βοθκείασ και παρθγοριάσ από τουσ πλανιτεσ”

“ Ρι πεδιάδεσ τθσ αποκαλφπτουν κάκε ςτιγμι τθ γοθτεία που κρφβουν τα
χιλιάδεσ όμοια ι ανόμοια δθμιουργιματα τθσ εξελίξεωσ”
“ Υφραγίηει τθν ιςτορικι πορεία του”
“ Νίκνο τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ”

Β3.α

ςυγχρόνωσ
δθμιοφργθςε
νιϊςει
αυξάνουν, πολλαπλαςιάηονται
άπονθ, απάνκρωπθ, άςπλαχνθ

Β3.β

ουςιαςτικι, ςθμαντικι, ουςιϊδθ
εξαφανίηεται, απουςιάηει
εφικτι, πραγματοποιιςιμθ
αραιϊνει, περιορίηεται
χαμθλά

Β4.α

Ερωτθματικό:

ρθτορικό

ςυγγραφζασ προςφζρει
προβλθματιςμοφ.

ερϊτθμα
τθν

(δεν

περιμζνουμε

αυτονόθτθ)

–δήλωςθ

απάντθςθ,
απορίασ

ο
και

Διπλι παφλα: ςυμπλθρϊνει και επεξθγεί όςα προθγικθκαν ωσ κάτι
ςθμαντικό.
Β4.β

«Από τθν άλλθ, ςφραγίηεται από τον ίδιο τον άνκρωπο θ ιςτορικι πορεία
του με πολζμουσ και αγριότθτεσ, κεοποιοφνται (από αυτόν) τα υλικά αγακά
και ςυντθροφνται (από αυτόν) θ αδικία και οι ανιςότθτεσ».

Γ. Επικοινωνιακό πλαίςιο : Άρκρο
ΣΙΣΛΟ: “Ρ Σλανιτθσ Γθ εκπζμπει S.O.S.”
ΠΡΟΛΟΓΟ

-

Αφόρμθςθ από τισ τελευταίεσ ζρευνεσ που αφοροφν περιβαλλοντικζσ και
κλιματολογικζσ αλλαγζσ ςτον πλανιτθ τα τελευταία χρόνια.
Ρ άνκρωποσ, ςτθν προςπάκεια του να επιβλθκεί ςτο φυςικό περιβάλλον,
προξζνθςε ςθμαντικά προβλιματα ςτθ χλωρίδα και τθν πανίδα και κατ’
επζκταςθ και ςτον ίδιο.

-

Α΄ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: Επιπτώςεισ
ςτο φυςικό περιβάλλον
-

ρφπανςθ του νεροφ και του εδάφουσ από τα βιομθχανικά απόβλθτα και τα
χθμικά λιπάςματα.
αλλαγι των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν.
δθμιουργία του φαινόμενου του κερμοκθπίου.
καταςτροφι του όηοντοσ που αποτελεί απειλι για κάκε μορφισ ηωι.
ςτζρθςθ του οξυγόνου εξαιτίασ τθσ ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ με
μονοξείδιο του άνκρακα, διοξείδιο του κείου κλπ.
απϊλεια βιοποικιλότθτασ (χλωρίδα-πανίδα)

Και κακώσ ο άνκρωποσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φφςθσ, πλιττεται ο
ίδιοσ ωσ άτομο και θ ποιότθτα ηωισ του. Πλιττεται

-

-

ωσ βιολογικι υπόςταςθ
εμφάνιςθ επικίνδυνων αςκενειϊν.
επιβάρυνςθ τθσ υγείασ με τθν πρόκλθςθ καρκίνου, λευχαιμίασ και
τερατογεννζςεων από τθ ραδιενζργεια.
ωσ ψυχικι υπόςταςθ
επίταςθ του άγχουσ ςε ζνα δυςμενζσ οικιςτικό περιβάλλον.
προςβολι του νευρικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου, κυρίωσ από τθν
θχορφπανςθ.
αφξθςθ τθσ επικετικότθτασ εξαιτίασ των πιεςτικϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτισ
πόλεισ.

Άλλεσ επιπτώςεισ
- υποκικευςθ τθσ ηωισ των επερχόμενων γενεϊν.
- εξάντλθςθ του ορυκτοφ πλοφτου, λόγω τθσ αλόγιςτθσ εξόρυξισ του.
- αφξθςθ του οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ μεταξφ των πολυεκνικϊν εταιρειϊν
για τθν εκμετάλλευςθ του ιδθ περιοριςμζνου φυςικοφ πλοφτου.
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Β’ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: Σρόποι αποκατάςταςθσ
-

Υυνειδθτοποίθςθ του ακατάλυτου δεςμοφ του ανκρϊπου με τθ φφςθ.
Σροαγωγι τθσ περιβαλλοντικισ αγωγισ από τουσ φορείσ κοινωνικοποίθςθσ
και παιδείασ, με ςτόχο τθν καλλιζργεια οικολογικισ ευαιςκθςίασ και
ςυνείδθςθσ.

-

-

Χιοκζτθςθ από τον άνκρωπο ενόσ τρόπου ηωισ διαφοροποιθμζνου από το
πρότυπο του καταναλωτιςμοφ και προςανατολιςμζνου ςτθν άνοδο του
βιοτικοφ επιπζδου και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του.
Αποκζντρωςθ και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτθν φπαικρο (π.χ.
οικοτουριςμόσ, αγροτικι-κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα).
Σροϊκθςθ ζρευνασ για αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ (αιολικι,
θλιακι κλπ).
Θ κζςπιςθ κατάλλθλου νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν παρεμπόδιςθ τθσ
κερδοςκοπικισ εκμετάλλευςθσ τθσ φφςθσ με τθν επιβολι αυςτθρϊν ποινϊν.
Υυμμετοχι ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ.
ΕΠΙΛΟΓΟ
Ρ επαναπροςδιοριςμόσ των ςχζςεων του ανκρϊπου με τθ φφςθ αλλά και
του ανκρϊπου με τον άνκρωπο κα ωφελιςει το κάκε άτομο ξεχωριςτά και
τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ.

