
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να παρουσιάσετε συνοπτικά σε 50-60 περίπου λέξεις το περιεχόμενο των 

τριών τελευταίων παραγράφων του κειμένου 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ:  ο καταναλωτισμός ως αιτία του οικολογικού 

προβλήματος. 

1§ Βασική αιτία οικολογικού προβλήματος = ο καταναλωτικός 

χαρακτήρας του πολιτισμού μας.  Η πρόοδος και η άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου ως παράγοντες εξάντλησης της αντοχής του 

περιβάλλοντος. 

2§   Προϋπόθεση βελτίωσης της κατάστασης = ο επαναπροσδιορισμός 

των προτεραιοτήτων του πολιτισμού μας και η στροφή στην αειφόρο 

ανάπτυξη. 

3§ αισιόδοξο στοιχείο η επιλογή ορισμένων της βιωσιμότητας στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού.  

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με τα κείμενα 1 και 2, τις 

παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας δίπλα σε κάθε πρόταση τη λέξη 

«Σωστό» ή «Λάθος»  

I. Το οικολογικό πρόβλημα είναι κατά βάση οικονομικό πρόβλημα.  

Λάθος= Η κρίση είναι πολυεπίπεδη και αγγίζει σχεδόν όλες τις 

πτυχές της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. 

II. Είναι πλέον σε όλους σαφής η σοβαρότητα του οικολογικού 

προβλήματος στον πλανήτη. 



 

 

Λάθος= Οι περισσότεροι συνάνθρωποί μας όμως, σε ότι αφορά 

τις οικολογικές αλληλεξαρτήσεις μέχρι σήμερα, παραμένουν σε 

μία κατάσταση τρομακτικής άγνοιας 

III. Παρά την κρίση, ο 21ος αιώνας έχει να δείξει κάποιες προσπάθειες 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Σωστό= Τα τελευταία πέντε χρόνια παρακολουθούμε μια άνευ 

προηγουμένου κινητοποίηση για την καταπολέμηση της 

διαρκώς επιταχυνόμενης παγκόσμιας οικολογικής κρίσης. 

IV. Η λύση για την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στην 

αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου ζωής του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

Σωστό= αλλαγή του κυρίαρχου μοντέλου του καταναλωτικού 

πολιτισμού που ακολουθεί μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. 

V. Η αειφορία είναι αναγκαία συμπεριφορά για την σωτηρία του 

πλανήτη από την οικολογική καταστροφή. 

Σωστό= Για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε και στο απώτερο 

μέλλον, οι ανθρώπινες κοινωνίες θα πρέπει να 

μετασχηματίσουν τους πολιτισμούς τους με τρόπο ώστε η 

αειφορία να αποτελέσει τον κανόνα. 

 (Μονάδες 15) 

Β2. 

Α. Να προσδιορίσετε δύο τρόπους με τους οποίους ο συγγραφέας του 

κειμένου 1 οργανώνει τη σκέψη του στην 1η παράγραφο. 

Παραδείγματα και αίτιο- αποτέλεσμα 

(Μονάδες 10) 

Β. Να ερμηνεύσετε τη χρήση των εισαγωγικών σε κάθε μία από τις 

παρακάτω περιπτώσεις  που αυτά χρησιμοποιούνται  στην προτελευταία 

παράγραφο του κειμένου 2: : «Ο Πολιτισμός μας σε Μετάβαση: Από τον 

Καταναλωτισμό στην Αειφορία», «καταναλωτισμό» 

«Κατάσταση του κόσμου»: τίτλος προγράμματος  



 

 

«Αλλά… να καταστεί ταμπού»: αυτούσια μεταφορά λόγων κάποιου 

 

 (Μονάδες 5) 

Β3. Στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου 2 εκφράζεται η 

ανάγκη στροφής της ανθρώπινης κοινότητας προς την αειφορία, 

προκειμένου να σωθεί ο πλανήτης μας. Να παρουσιάσετε δύο γλωσσικές 

επιλογές που το φανερώνουν. 

οι ανθρώπινες κοινωνίες θα πρέπει να μετασχηματίσουν τους 

πολιτισμούς τους (χρήση του πρέπει) 

Σήμερα, μια ηθελημένη στροφή είναι απαραίτητη (είναι απαραίτητη, 

χρήση ενεστώτα στα ρήματα= βέβαιο, πραγματικό) 

 

 (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Γ 

Να παρουσιάσετε το ερμηνευτικά σχόλιο του ποιήματος σε 150-200 

περίπου λέξεις.  

Το ποίημα του Ν. Βρεττάκου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και 

προφητικό, μιας και δημοσιεύτηκε το 1974, πραγματεύεται το 

οικολογικό πρόβλημα, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

λόγω της απληστίας των ισχυρών του κόσμου. Τόσο ο τίτλος ( λόγος 

σε συνέδριο για τη μόλυνση του περιβάλλοντος), όσο και η χρήση του 

β΄ ρηματικού προσώπου,  φανερώνουν πως ο στόχος του είναι να 

απευθυνθεί στην ανθρωπότητα, σε όλους μας, σε μια προσπάθεια 

ενεργοποίησης και αντίδρασης. Οι ρητορικές ερωτήσεις που 

κυριαρχούν σε όλο το ποίημα κρύβουν μια ειρωνική διάθεση 

απέναντι στους ισχυρούς του πλανήτη, οι οποίοι , εξυπηρετώντας 

διαχρονικά τα συμφέροντα τους, κατέστρεψαν τον πλανήτη, μόλυναν 

την ατμόσφαιρα και τη γη. Επικρίνει την ηθική εκείνων που δεν 

δίστασαν να κάνουν πολέμους, να πωλούν ανθρώπους για σκλάβους (  



 

 

Πριν μολυνθεί η ατμόσφαιρα, κύριοι, θα πρέπει να είχε 

κάτι άλλο μολυνθεί… όταν εκείνος ο φριχτός επιχειρηματίας 

του Άδη, με τα υψικάμινα κρεματόρια, ισχυρίζοταν 

ότι τον έπλασε ο Θεός κι ότι αυτός προγραμμάτισε 

το πεπρωμένο του στη γη), να θεωρούν τους εαυτούς τους απόλυτους 

κυρίαρχους του πλανήτη. Με την ερώτηση «Τι υπόσχεση να δώσουμε 

τώρα, κύριοι, στα ψάρια;» εκφράζει τον προβληματισμό του για την 

κατάσταση, ενώ η τελική του θέση, που δηλώνεται με τις  

υποτακτικές και τις προστακτικές (δεν πρέπει να μην έχουμε ελπίδες, 

κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάπου να καταφύγουμε. Να ενεργούμε 

πάντως. Πάμε στους Δελφούς!) είναι να αντιδράσουμε.  

Ο ποιητής, με την ευαισθησία και την αγωνιστικότητα του 

πνευματικού ανθρώπου δίνει το έναυσμα για την απαιτούμενη 

αντίδραση της κοινωνίας. Όλοι μας, οφείλουμε να αντιδράσουμε, να 

αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να αντισταθούμε στα συμφέροντα των 

ισχυρών, φιλοπόλεμων, αδίστακτων, ανήθικων ανθρώπων που 

λυμαίνονται τη φύση και τον πλούτο της.  

 

 (Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Δ 

Είστε μέλος μιας οικολογικής οργάνωσης. Με την ιδιότητά σας αυτή, σε 

εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σας , αναλαμβάνεστε 

να εκφωνήσετε μια ομιλία στην οποία αναφέρεστε: α) στις 

σημαντικότερες όψεις του οικολογικού προβλήματος, β) στις 

συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες  που οφείλει να αναλάβει  

κάθε οικολογικά ευαισθητοποιημένος και υπεύθυνος άνθρωπος για την 

αναστροφή του προβλήματος αυτού. (300-350 λέξεις)                                                                                                                                                                                                                

(Μονάδες 30) 

Κ.Ε: Οικολογικό πρόβλημα και οικολογικές δράσεις 

Ε.Π: ομιλία 



 

 

Δ1: είστε μέλος οικολογικής οργάνωσης.  

Δ2: υφίσταται οικολογικό πρόβλημα και γι αυτό απαιτούνται 

συγκεκριμένες οικολογικές δράσεις από κάθε πολίτη. 

Ζ1: οι βασικές πτυχές του οικολογικού προβλήματος 

Ζ2: ενέργειες και πρωτοβουλίες κάθε ανθρώπου για την αντιμετώπιση της 

οικολογικής κρίσης.  

Ζ1. 
 

α§ κλιματολογικές αλλαγές 
 

 Αύξηση θερμοκρασίας (φαινόμενο του θερμοκηπίου) 

 Λιώσιμο των πάγων, άνοδος στάθμης του νερού. 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα. 

 Λειψυδρία 

 Ερημοποίηση 

περιοχών. β§ εξάντληση 

φυσικού πλούτου 

 Σπάνις πρώτων υλών. 

 Ενεργειακό πρόβλημα 

 Υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων 

 Εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας./ διατάραξη 

οικολογικής αλυσίδας. 

γ§ υποβάθμιση ποιότητας ζωής- κυρίως στα αστικά κέντρα-. 
 

 Ρύπανση θαλασσών, ατμόσφαιρας, νέφος= 

αποπνικτική ατμόσφαιρα. 

 Έλλειψη πρασίνου, οικιστική υποβάθμιση. 

 Ηχορύπανση, σκουπιδότοποι που μολύνουν το τοπίο. 

 

Ζ2 

 

 Περιορισμός καταναλωτικής μανίας και χρήση 

οικολογικών προϊόντων. Στροφή στην ορθολογική / 



 

 

χρηστική κατανάλωση και σε  έναν πιο φυσικό τρόπο 

ζωής 

 έμπρακτη απόδειξη οικολογικής ευαισθησίας με απλές επιλογές 

ζωής: συμμετοχή στην  ανακύκλωση / διαχωρισμός 

απορριμμάτων και τοποθέτησή τους σε κατάλληλους κάδους, 

πράσινες βεράντες και μπαλκόνια, εγκατάλειψη της πλαστικής 

σακούλας, κ.α. 

 Χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις 

καθημερινές ανάγκες ( π.χ. χρήση ηλιακών 

θερμοσυσσωρευτών, συσκευές φυσικού αερίου, κ.α) 

περιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. 

συμβολική συσκότιση ολόκληρων πόλεων την ημέρα της γης) 

 Μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χρήση αστικών 

συγκοινωνιών και ποδηλάτου. 

 ακτιβισμός, συμμετοχή σε ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις με 

εθελοντική δράση πχ. εκστρατείες δεντροφύτευσης / 

αναδάσωσης / απορρύπανσης ακτών κ.α. 

 

 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Διακρότημα Πειραιάς 

Διακρότημα Κερατσινίου 

 


