ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β’
17 ΜΑΪΟΥ 2013
ΚΕΙΜΕΝΟ

Τη ζωή στη Γη ο άνθρωπος ελάχιστα την σέβεται, η ζωή όµως σε άλλους κόσµους διεγείρει
το ενδιαφέρον και τη φαντασία του. Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή απλώς
ένα διανοητικό παιχνίδι; Ίσως όλα µαζί, ταυτόχρονα όµως κι ένα βαθύ αίσθηµα µοναξιάς.
Άλλωστε τη ζωή του εδώ ο άνθρωπος την έχει καταστήσει πιεστική και ανούσια. Περιµένει
λοιπόν ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες και τα µακρινά άστρα. Ακόµη
όµως και αν δεχθούµε µε αισιοδοξία ότι η ζωή δεν ανθίζει µόνον στη Γη, αλλά ότι αφθονεί
στο Σύµπαν, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται. Είναι ανάγκη να
συνειδητοποιηθεί –όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόµυχες επιθυµίες µας– ότι µε τη ζωή αυτή
η επικοινωνία εµφανίζεται, για το ορατό τουλάχιστον µέλλον, ανέφικτη.
Με τη ζωή λοιπόν στο Σύµπαν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουµε, η ζωή όµως γύρω µας
ανθίζει. Η ζωή εδώ, σ’ έναν µικρό και πανέµορφο πλανήτη, ανέδειξε ύστερα από σιωπηλές
διεργασίες που διήρκεσαν δισεκατοµµύρια χρόνια µια θαυµαστή ποικιλία έµβιων όντων. Οι
θάλασσες και τα δάση της Γης, τα βουνά και οι πεδιάδες της αποκαλύπτουν κάθε στιγµή τη
γοητεία που κρύβουν τα χιλιάδες όµοια ή ανόµοια δηµιουργήµατα της εξελίξεως. Η ανεµώνη
και το δελφίνι, ο αίλουρος αλλά και ο γυπαετός, τα ανθρώπινα όντα στις πολλαπλές
φυλετικές τους παραλλαγές, είναι δίπλα µας, συµµέτοχα του ίδιου πλανήτη και του
µέλλοντός του.

ÖÑ

Αποκαλύπτεται όµως επίσης σε όλη του την τραγική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, αυτή η
περιούσια κορύφωση της εξελίξεως, έχει διπλή υπόσταση. Από τη µια είναι ικανός για
µεγάλες πράξεις, έµαθε µε την επιστηµονική του γνώση να κατανοεί τον κόσµο αλλά και
γέννησε αριστουργήµατα στον λόγο και στην τέχνη. Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος
σφραγίζει την ιστορική πορεία του µε πολέµους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και
συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες. Ελάχιστα, τέλος, σέβεται τις πολλαπλές εκφράσεις
της ζωής, ενώ η φύση και οι θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύµατα των συµφερόντων
του. Η υπερφίαλη αυτή στάση του ανθρώπου έχει αλλοιώσει έτσι ένα θαυµαστό περιβάλλον,
που ωστόσο υπήρξε και το λίκνο της δικής του υπάρξεως.
Είναι λοιπόν καιρός να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι η ζωή αλλού ίσως υπάρχει, αλλά η
προσδοκία να την συναντήσει δεν θα πραγµατωθεί εύκολα. Η ζωή όµως στη Γη ανθίζει
ακόµα και τον περιµένει. Αν όσο είναι ακόµα καιρός τείνει το χέρι του προς τη ζωή αυτή, το
φυτικό και ζωικό της θαύµα, τον Άλλο και τους άλλους, ίσως αισθανθεί λίγο πιο άξιος
έποικος της Γης.
Έτσι είναι σοφότερο να εξαντλήσουµε τις προσπάθειες για καλύτερη επικοινωνία, εδώ στη
Γη. Το περίεργο ωστόσο είναι ότι, όσο η επικοινωνία αυτή πυκνώνει µε το ηλεκτρονικό
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ταχυδροµείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η µοναξιά µας, η ανθρώπινη,
µεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί. Φαίνεται ότι αυτό που απαιτείται είναι κάτι
περισσότερο από την τεχνολογική έκρηξη της εποχής: απαιτείται βαθύτερη παιδεία και
ουσιαστικότερες αξίες του πολιτισµού. Οι εφιάλτες, άλλωστε, από τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα πληθαίνουν, και η Γη δεν φαίνεται να αντέχει για καιρό ακόµα την αφροσύνη
µας.
Σηµασία εποµένως δεν έχει να συναντηθούµε –αν ποτέ συναντηθούµε– στο πολύ µακρινό
µέλλον µε κάποια όµοια ή ανόµοια µε µας δηµιουργήµατα της εξελίξεως. Το σπουδαίο θα
ήταν να µπορούµε τότε να υπερηφανευθούµε, σε χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρόνια, ότι το
ανθρώπινο είδος έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα ισότητας και αξιών, και ότι οι πόλεµοι
έχουν εκλείψει και ότι η Γη, το λίκνο της ανθρώπινης ζωής, έχει επουλώσει τις πληγές στις
θάλασσες, τα δάση ή την ατµόσφαιρά της, και είναι πάλι ένας πανέµορφος πλανήτης.
∆ιάσπαρτα άλλωστε, εδώ ή εκεί, θα βρίσκονται πάντοτε τα επιτεύγµατα των σπουδαίων
πολιτισµών, που αιώνες τώρα συνοδεύουν τη διαδροµή του ανθρώπου.
Η «εξωγήινη µοναξιά», λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα εγκαταλείψει εύκολα τον άνθρωπο. Η
γήινή του ωστόσο µοναξιά, που είναι επικίνδυνη και πιο ανάλγητη, είναι µεγάλη ανάγκη να
απαλυνθεί. Τότε θα αναδειχθεί η µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, και η αναζήτηση της
εξωγήινης ζωής θα αποκτήσει άλλο περιεχόµενο και νόηµα.
Γιώργος Γραµµατικάκης, Ένας Αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής.
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 2η έκδοση (∆ιασκευή).

A1.

Β1.

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόµενο του
αποσπάσµατος που ακολουθεί: «…όσο η επικοινωνία […] πυκνώνει µε το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η µοναξιά
µας, η ανθρώπινη, µεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί».
Μονάδες 10

α)
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Β2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120
λέξεις).
Μονάδες 25

β)

Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου του κειµένου:
«Αποκαλύπτεται όµως…υπάρξεως».
Μονάδες 3

Να βρείτε µέσα στο κείµενο τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του
λόγου.
Μονάδες 4
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α)

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
ταυτόχρονα, γέννησε, αισθανθεί, πληθαίνουν, ανάλγητη
Μονάδες 5
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Β3.

β)

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
ανούσια, εµφανίζεται, ανέφικτη, πυκνώνει, υψηλά

Β4.

Γ1.

Μονάδες 5

α)

Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ερωτηµατικού («Είναι άραγε περιέργεια,
κατακτητική διάθεση ή απλώς ένα διανοητικό παιχνίδι;») (µονάδες 3), καθώς
και της διπλής παύλας («−όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόµυχες επιθυµίες
µας−») που υπάρχουν στην πρώτη παράγραφο του κειµένου (µονάδες 2).
Μονάδες 5

β)

Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο απόσπασµα που
ακολουθεί: «Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική
πορεία του µε πολέµους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και
συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες».
Μονάδες 3

Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του σχολείου σας να
εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά µε:
α)
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β)

τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασµού του ανθρώπου προς
το φυσικό περιβάλλον και
τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση
του µε αυτό (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40
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