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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 

 

ΘΕΜΑ   Α 

ΘΕΜΑ   Α1 

Σύμφωνα με το άρθρο η υπερθέρμανση του πλανήτη και η οικολογική καταστροφή επιφέρουν 

ψυχολογικές επιπτώσεις και απειλείται ποικιλοτρόπως η ανθρώπινη ζωή Για αυτό, επιστήμονες 

μελετούν την αλληλεπίδραση ανθρώπου- κλιματικής αλλαγής και αντιστρόφως. Ακόμη, τίθεται 

προβληματισμός για τους λόγους σχετικά με την δυσκολία αλλαγής των ανθρώπινων συνηθειών και 

την άρνηση αναγνώρισης των οικολογικών κινδύνων με στόχο τη διάσωση της γης. Έτσι, επιστήμονες 

εκτιμούν ότι πίσω από την άρνηση αυτή κρύβονται ασυνείδητοι μηχανισμοί που οδηγούν τους 

ανθρώπους στην «απάθεια» . Σε αυτό το σημείο η αρθρογράφος παραθέτει τη διαφωνία της ειδικού 

Λέρτζμαν η οποία θεωρεί πως η άρνηση κρύβει τη μεγάλη αγωνία και τον φόβο των ανθρώπων  να 

αποδεχθούν την πιθανότητα ενός πλανητικού  ολέθρου . 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1       Α   Λάθος 

            Β  Σωστό 

            Γ   Σωστό 

            Δ   Σωστό 

            Ε   Λάθος 

 

Β2 

Α.  Η θέση του καθηγητή Φρανς ντε Βάαλ στο πρώτο ερώτημα του κειμένου 2 για το τι μας χωρίζει 

από τα ζώα είναι πως η μόνη διαφορά του ανθρώπου από αυτά είναι η γλώσσα, συμβολικό σύστημα 

το οποίο είναι επίκτητο. Ως προς την έκφραση συναισθημάτων, την ικανότητα αντιμετώπισης 

Προβλημάτων ή την σχέση με τον εαυτό μας και με την κοινωνική ομάδα ο καθηγητής διατείνεται ότι 

παρουσιάζουμε τεράστιες ομοιότητες με τα ζώα. 

Η απάντησή του οργανώνεται με συνδυασμό μεθόδων: Ορισμό του όρου «γλώσσα» (… η δική μας 

γλώσσα… να μιλάμε ) και με παραδείγματα (Επίσης υπάρχουν…  έως μηνών) 

Οριστέα έννοια: Γλώσσα 

Γένος: Συμβολικό σύστημα 
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Ειδοποιός διαφορά: Το οποίο οι άνθρωποι διδασκόμαστε… να μιλάμε. 

Με τον ορισμό ο καθηγητής έχει την πρόθεση να γίνει κατανοητή στον αναγνώστη η έννοια της 

γλώσσας που κατά την άποψή του είναι η μόνη ουσιαστική διαφορά ανθρώπου και ζώων. 

 

Τα παραδείγματα διευκρινίζουν και τεκμηριώνουν την άποψη του καθηγητή ότι άνθρωποι και ζώα 

παρουσιάζουν τεράστιες ομοιότητες με την πρόθεση να κάνει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει 

ότι οφείλει να μην νιώθει υπεροψία ως άνθρωπος απέναντι σε αυτά (στα ζώα). 

 

Β.  «μύθο απάθειας»:  Τα εισαγωγικά δηλώνουν χρήση όρου με ειδική σημασία και ειρωνεία καθώς  η 

άποψη επιστημόνων για την απάθεια του ανθρώπου απέναντι στην περιβαλλοντική κρίση είναι  

επιφανειακή κατά την ειδικό Λέρτζεμαν, αφού πίσω της κρύβεται Η μεγάλη ανθρώπινη αγωνία για 

την πιθανότητα ολοσχερούς πλανητικής καταστροφής . 

«πράσινο κύμα»: Τα εισαγωγικά δηλώνουν μεταφορική χρήση της φράσης. Με αυτήν τη μεταφορά 

αποδίδεται η γενιά που μελαγχολεί βαθιά για την υπερθέρμανση του πλανήτη, σκέφτεται και δρα 

οικολογικά και μαζικά. Προσδίδεται στο ύφος ζωντάνια και παραστατικότητα.  

«Η φωνή της γης»: Στα εισαγωγικά περικλείεται ο τίτλος ενός βιβλίου του ειδικού 

επιστήμονα Θίοντορ Ρόζακ. 

Β3  

Οι δύο απόψεις ειδικών στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου 1 είναι αυτή του Γάλλου ψυχαναλυτή 

Ρολάν Γκορί «… απεύθυνε έκκληση… διαθέσιμα στον ανταγωνισμό» και η θέση του πασίγνωστου 

ψυχαναλυτή  Φροίντ ο οποίος «είχε περιγράψει την ανθρωπότητα… δημιούργησαν». Η κυρία θέση 

που ενισχύεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι ότι οι νέοι ανησυχούν για την κλιματική κρίση 

και καλούνται να λύσουν αυτό το οξύ πρόβλημα. 

Η οικολογική καταστροφή φέρνει κυρίως τους νέους αντιμέτωπους με «τον φόβο του θανάτου» με 

απόρροια να εντοπίζονται στη νεολαία δυσμενείς ψυχολογικές συνέπειες εξαιτίας της απειλής ενός 

πλανητικού αφανισμού. 

Ο τρόπος πειθούς είναι η επίκληση στην αυθεντία καθώς η αρθρογράφος αναφέρει δύο διεθνώς 

διακεκριμένους ψυχαναλυτές τον Γκορί και τον Φρόιντ. Είναι πειστικός αυτός ο τρόπος πειθούς καθώς 

τεκμηριώνεται η θέση της αρθρογράφου για την  «ψυχική δυσφορία» που αισθάνονται οι νέοι λόγω 

της οικολογικής κρίσης. Οι δύο ψυχαναλυτές τους οποίους επικαλείται η συντάκτης αναφέρονται σε 

αυτές τις επιπτώσεις, έτσι φωτίζεται η επιχειρηματολογία της για αυτές της επιπτώσεις. Φαίνεται πως 

και η ίδια γνωρίζει βαθιά το ζήτημα των ψυχολογικών επιπτώσεων στους ανθρώπους εξαιτίας του 

περιβαλλοντικού προβλήματος. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Το περιεχόμενο της «Προφητείας» του Αργύρη Χιόνη αποτελεί προειδοποίηση για την επερχόμενη 

οικολογική καταστροφή. Ήδη από τη δεκαετία του 60 το ποιητικό υποκείμενο προοικονομεί τον 

κίνδυνο ανεπανόρθωτης περιβαλλοντικής φθοράς. Η δυσοίωνη  αυτή πρόβλεψη είναι σχεδόν βέβαιη, 

όπως καταδεικνύεται από την χρήση οριστικής έγκλισης και συνοπτικού μέλλοντα σε ρήματα όπως: « 

θα ‘ρθει», « θα στερέψει» , « θα γενούν»,  «θα αλλάξει». 
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Προβλέπεται, ακόμη η έλλειψη νερού(« που θα στερέψει η θάλασσα») η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 

την απώλεια της ανθρώπινης ζωής όπως φαίνεται και από τη μεταφορά « θα γίνει η ψυχή μας 

έρημος» Και θα εξαφανιστούν και ζώα όπως οι γλάροι, σύμφωνα με τη μεταφορά «κι οι γλάροι 

κατοικίδια όνειρα». Τέλος με τη χρήση του σχήματος άρση- θέση στους στίχους «θα ρθει καιρός… 

αλλά ο ήλιος», « και Νοσταλγία… Μα το νερό», « δεν θα είναι πια γαλάζιο… αλλά κίτρινο»  

εξαίρονται οι προφητείες για την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του καυτού ήλιου, η απόγνωση 

των ανθρώπων για εύρεση νερού λόγω ξηρασίας με το απότοκο να αλλάξουν τα όνειρά τους, αφού ο 

κύριος στόχος θα είναι η επιβίωση. Δυστυχώς, η «Προφητεία» επαληθεύεται καθώς βιώνουμε υψηλές 

θερμοκρασίες ειδικά τους θερινούς μήνες που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, όχι μόνο ευπαθών 

ηλικιακά ομάδων αλλά και νέων. Υπάρχει ακόμη λειψυδρία σε πολλά μέρη του πλανήτη ενώ πολλά 

είδη χλωρίδας και πανίδας τελούν υπό εξαφάνιση και απειλούν την οικολογική ισορροπία και κατά 

συνέπεια την ανθρώπινη ζωή Ας ελπίσουμε να διαμορφωθεί έμπρακτα μέσω των φορέων αγωγής και 

της Διεθνούς πολιτικής κοινότητας οικολογική συνείδηση και να τεθεί η τεχνολογία στην υπηρεσία 

της διάσωσης του πλανήτη πριν να γίνει η ως τώρα περιβαλλοντολογική καταστροφή μη 

αναστρέψιμη. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Τίτλος π.χ. «Πλανητική κρίση και αναγκαιότητα διαχείριση της  από τη νέα γενιά» 

Πρόλογος: Αφόρμηση από την Επικαιρότητα για περιγραφή φαινομένων οικολογικού προβλήματος, 

όπως το φαινόμενο του «θερμοκηπίου», το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική, οι υψηλές 

θερμοκρασίες που υπομένουμε τους θερινούς μήνες. 

 

Πρώτο ζητούμενο: Αιτία δυσκολίας για αλλαγή τρόπου ζωής ώστε να σωθεί ο πλανήτης και 

αναγνώριση κινδύνων -απαραίτητη η χρήση Α ενικού ρηματικού προσώπου- 

- Αδράνεια, εφησυχασμός, Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκει την ευμάρεια, την ατομική 

ευτυχία και δεν ενδιαφέρεται για το Οικουμενικό καλό. 

-  Ο φόβος οικολογικής καταστροφής, η αγωνία «παραλύουν» τον άνθρωπο τον καθιστούν 

αμήχανο να την αντιμετωπίσει.  

-  Υπεροψία, αλαζονεία του ανθρώπου λόγω της ικανότητας του να «δαμάζει» τη φύση με 

γνώμονα το συμφέρον του. Αδιαφορία για την υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων και για την 

εξαφάνιση χλωρίδας και πανίδας. 

- Έλλειψη ανθρωπιστικής Παιδείας άρα και ελλιπής οικολογική συνείδηση. 

- Ανωριμότητα, ανευθυνότητα απέναντι στο μείζον οικολογικό πρόβλημα. 

-  Κουλτούρα υπερκατανάλωσης, ρύπανσης Κάθε είδους. 

-  Πρεσβυωπική, κοντόθωρη θεώρηση ζωής Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει συνειδητοποιήσει 

ότι είναι περαστικός εφήμερος ταξιδιώτης στη γη και πως οφείλει να την κληροδοτήσει σε 

καλύτερη κατάσταση στις επόμενες γενιές. 

 

Δεύτερο ζητούμενο : τρόποι διάσωσης πλανήτη 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης  με δράσεις εντός σχολείου, όπως ανακύκλωση αλλά και εκτός 

όπως δενδροφυτεύσεις. 

- Μαζικές διαμαρτυρίες, πορείες, άσκηση πίεσης στους πολιτικούς, 
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- Αξιολόγηση της τεχνολογίας αντιρρύπανσης. 

- Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η ηλιακή, η γεωθερμική κλπ. 

- Διατήρηση καθαριότητας δημόσιων χώρων, προτίμηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

- Συνεχής ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη φύση. 

-Είναι αναγκαίο να έχει  γίνει χρήση α πληθυντικού ρηματικού προσώπου - 

Επίλογος: Αναγκαιότητα οι νέοι να δράσουμε ατομικά και συλλογικά για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, γιατί οφείλουμε να διασώσουμε τη γη, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό, όχι μόνο για 

τους εαυτούς μας, αλλά και για χάρη των απογόνων μας. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 


