
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Ο δοκιμιογράφος Γ. Γραμματικάκης αναφέρεται στην ανάγκη επαναπροσδιορι-

σμού της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Αρχικά, προβληματίζεται για 

τους λόγους αναζήτησης της ζωής πέρα από τη Γη, ενώ η ομορφιά της είναι δεδομέ-

νη. Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι ο άνθρωπος ανέπτυξε την επιστήμη και τον πολι-

τισμό αλλά ταυτόχρονα συμπεριφέρεται βίαια, υλιστικά και καταστρέφει τη φύση. 

Καθώς όμως ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ζει στη Γη, οφείλει να  αναζητήσει 

καλύτερους τρόπους επικοινωνίας στο γήινο περιβάλλον του, αφού το αίσθημα μο-

ναξιάς διογκώνεται και τα οικολογικά προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Μέσω, λοι-

πόν, της ουσιαστικής παιδείας απαιτείται να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα των 

ανθρώπινων επιτευγμάτων. Ο δοκιμιογράφος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ισό-

τητα, οι υψηλές αξίες και η οικολογική συνείδηση θα τον οδηγήσουν στην απόκτη-

ση ενός νέου νοήματος στη ζωή του.  

(122 λέξεις) 

Β1. Στο πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος αναζήτησε ποικίλους τρόπους επικοινω-

νίας με το συνάνθρωπο. Προσπάθησε να εξελίξει την επιστήμη και την τεχνολογία 

στο μέγιστο βαθμό παρουσιάζοντας διαρκώς νέα επιτεύγματα όπως το διαδίκτυο, 

που εξασφαλίζει την επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και την 

κινητή τηλεφωνία. Όμως, παρά την εναγώνια αυτή αναζήτηση σημείων επαφής με 

τους άλλους, ο άνθρωπος σήμερα, εγκλωβισμένος στον τεχνοκρατικό προσανατολι-

σμό των σύγχρονων κοινωνιών, εξακολουθεί να αισθάνεται μόνος. Τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα δεν του εξασφαλίζουν την ουσιαστική επικοινωνία ούτε με τους γύρω 

του ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να αναπτύξει δεσμούς συ-

νεργασίας, φιλίας, αλληλεγγύης, πραγματικής κοινωνικής συνείδησης. Χρειάζεται, 

επομένως, κριτική αναθεώρηση των πραγμάτων και επανατοποθέτηση έναντι του 

κώδικα αξιών που επικρατεί. 

 

Β2.α Δομικά μέρη παραγράφου 

Θεματική πρόταση: “ Αποκαλύπτεται … υπόσταση.” 

Λεπτομέρειες: “ Από τη μια … συμφερόντων του.” 

Κατακλείδα: “ Η υπερφίαλη … υπάρξεως.» 

 



 

 

Β2.β Μεταφορική χρήση γλώσσας (ενδεικτική αναφορά) 

“ Ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες” 

“ Οι πεδιάδες της αποκαλύπτουν κάθε στιγμή τη γοητεία που κρύβουν τα χι-

λιάδες όμοια ή ανόμοια δημιουργήματα της εξελίξεως” 

“ Σφραγίζει την ιστορική πορεία του” 

“ Λίκνο της ανθρώπινης ζωής” 

 

Β3.α συγχρόνως 

δημιούργησε 

νιώσει 

αυξάνουν, πολλαπλασιάζονται 

άπονη, απάνθρωπη, άσπλαχνη 

Β3.β ουσιαστική, σημαντική, ουσιώδη 

     εξαφανίζεται, απουσιάζει 

     εφικτή, πραγματοποιήσιμη 

    αραιώνει, περιορίζεται 

    χαμηλά 

 

Β4.α Ερωτηματικό: ρητορικό ερώτημα (δεν περιμένουμε απάντηση, ο συγγραφέ-

ας προσφέρει την αυτονόητη) –δήλωση απορίας και προβληματισμού. 

 Διπλή παύλα: συμπληρώνει και επεξηγεί όσα προηγήθηκαν ως κάτι σημα-

ντικό.  

Β4.β  «Από την άλλη, σφραγίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο η ιστορική πορεία 

του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιούνται (από αυτόν) τα υλικά αγαθά 

και συντηρούνται (από αυτόν) η αδικία και οι ανισότητες». 

 

 

 



 

 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο 

ΤΙΤΛΟΣ: “Ο Πλανήτης Γη εκπέμπει S.O.S.” 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

- Αφόρμηση από τις τελευταίες  έρευνες  που αφορούν περιβαλλοντικές και 

κλιματολογικές αλλαγές στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια. 

- Ο άνθρωπος, στην προσπάθεια του να επιβληθεί στο φυσικό περιβάλλον, 

προξένησε σημαντικά προβλήματα στη χλωρίδα και την πανίδα  και κατ’ επέ-

κταση και στον ίδιο. 

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:  Επιπτώσεις  

στο φυσικό περιβάλλον 

- ρύπανση του νερού και του εδάφους από τα βιομηχανικά απόβλητα και τα 
χημικά λιπάσματα. 

- αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών. 
- δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. 
- καταστροφή του όζοντος που αποτελεί απειλή για κάθε μορφής ζωή.  
- στέρηση του οξυγόνου εξαιτίας της ρύπανσης της ατμόσφαιρας με μονοξεί-

διο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου κλπ. 
- απώλεια βιοποικιλότητας (χλωρίδα-πανίδα) 

 
Και καθώς ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φύσης, πλήττεται ο ίδι-
ος ως άτομο και η ποιότητα ζωής του. Πλήττεται  
 

 ως βιολογική υπόσταση 
- εμφάνιση επικίνδυνων ασθενειών. 
- επιβάρυνση της υγείας με την πρόκληση καρκίνου, λευχαιμίας και τερατο-

γεννέσεων από τη ραδιενέργεια. 

 ως ψυχική υπόσταση 
- επίταση του άγχους σε ένα δυσμενές οικιστικό περιβάλλον. 
- προσβολή του νευρικού συστήματος του ανθρώπου, κυρίως από την ηχορύ-

πανση. 
- αύξηση της επιθετικότητας εξαιτίας των πιεστικών συνθηκών διαβίωσης στις  

πόλεις. 
 

Άλλες επιπτώσεις 
- υποθήκευση της ζωής των επερχόμενων γενεών. 
- εξάντληση του ορυκτού πλούτου, λόγω της αλόγιστης εξόρυξής του.  
- αύξηση του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των πολυεθνικών εταιρειών 

για την εκμετάλλευση του ήδη περιορισμένου φυσικού πλούτου. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Τρόποι αποκατάστασης  



 

 

- Συνειδητοποίηση του ακατάλυτου δεσμού του ανθρώπου με τη φύση. 
- Προαγωγή της περιβαλλοντικής αγωγής από τους φορείς κοινωνικοποίησης 

και παιδείας, με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής ευαισθησίας και συνεί-
δησης.  

- Υιοθέτηση από τον άνθρωπο ενός τρόπου ζωής διαφοροποιημένου από το 
πρότυπο του καταναλωτισμού και προσανατολισμένου στην άνοδο του βιο-
τικού επιπέδου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

- Αποκέντρωση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (π.χ. οικοτουρι-
σμός, αγροτική-κτηνοτροφική  δραστηριότητα). 

- Προώθηση έρευνας για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αιολική, 
ηλιακή κλπ). 

- Η θέσπιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την παρεμπόδιση της κερ-
δοσκοπικής εκμετάλλευσης της φύσης με την επιβολή αυστηρών ποινών.  

- Συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις. 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση αλλά και 

του ανθρώπου με τον άνθρωπο θα ωφελήσει το κάθε άτομο ξεχωριστά και 

την κοινωνία στο σύνολό της. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


