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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ.
(ΟΜΑΔΑΣ Α΄) ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α.ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1η Δραστηριότητα
Α1.
α) Σ
β) Λ
γ)Λ
δ)Λ
Α2.
Ο τίτλος του κειμένου αφορά στην ανέλιξη του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και στις
δυνατότητες που έχει αποκτήσει, στηριγμένος στα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η ανέλιξη, όμως αυτή,
δεν συνοδεύεται από υπευθυνότητα και έχει προκαλέσει πλήθος καταστροφών στη χλωρίδα και
στην πανίδα.
Χαρακτηριστικές είναι οι κάτωθι φράσεις του κειμένου:
“ήταν ακόμα... ζώο” (ά παράγραφος)
“στο χείλος...θεό” (ά παράγραφος)
“αυτοδημιούργητοι θεοί” (δ΄ παράγραφος)
“ανεύθυνους θεούς” (έ παράγραφος)
Α3.
Κυριολεκτική χρήση:Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον.
Μεταφορική χρήση:Η ύβρις του ανθρώπου προς τη χλωρίδα και την πανίδα.
Α4.
α) μεταμορφώθηκε: άλλαξε, μεταβλήθηκε
απέραντη: ατελείωτη, απεριόριστη, άπειρη, ανεξάντλητη
πρόοδο:ανέλιξη, αναβάθμιση
3η Δραστηριότητα
Α5.
Όνομα, Διεύθυνση
Τόπος, Ημερομηνία
Αξιότιμε κύριε συγγραφέα,
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:Είχα την τιμή να διαβάσω το κείμενό σας και θα επιθυμούσα να σας εκφράσω τους
προβληματισμούς μου για την άποψή σας σχετικά με την καταστροφή που προκαλεί στην χλωρίδα
και την πανίδα η εκμετάλλευση που υφίστανται από τον άνθρωπο.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:
Αρχικά, η ρύπανση απειλεί την υγεία του ανθρώπου αλλά και των άλλων μορφών ζωής του
πλανήτη. Επομένως, προκαλούνται ασθένειες που είναι χρόνιες και που σε πολλές περιπτώσεις
οδηγούν στον θάνατο. (α) Ακόμα ,όταν η φύση διαταράσσεται, δεν καθίσταται εύκολο για τον
άνθρωπο να κατανοήσει ποιοι νόμοι την διέπουν και να διαμορφώσει ορθά συμπεράσματα σχετικά
με τον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησής της. (β) Επιπροσθέτως, όταν οι άνθρωποι παρατηρούν
την καταστροφή χλωρίδας και πανίδας
αισθάνονται απαισιοδοξία σε μεγάλο βαθμό. Η
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απαισιοδοξία συντελεί στο να μην επιθυμούν να πραγματοποιούν προσπάθειες για να
αναβαθμίσουν τη ζωή τους.(γ) Επιπλέον, δεν αξιοποιούνται επαρκώς οικονομικά οι φυσικοί πόροι.
Επομένως, μειώνονται η παραγωγή και η κατανάλωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι
να δυσχεραίνονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες . (δ)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Κλείνοντας, αξιότιμε κύριε συγγραφέα, οι απόψεις σας με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Η
αλαζονεία του ανθρώπου σχετικά με την εκμετάλλευση της χλωρίδας και την πανίδας είναι
ιδιαίτερα επιβλαβής και αρμόζει να καταπολεμηθεί, με σκοπό να επέλθει η σωτηρία του
οικοσυστήματος και της ανθρωπότητας.
Με τιμή,
Ονοματεπώνυμο
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