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Α1. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Σο κείμενο αναφζρεται ςτισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ οικολογικισ καταςτροφισ. 
Αρχικά, περιγράφεται θ προςπάκεια του ανκρϊπου να υποτάξει το περιβάλλον και να 
το εκμεταλλευτεί αδιαφορϊντασ για τισ ςυνζπειεσ. τθ ςυνζχεια, ο ςυγγραφζασ τονίηει 
ότι αποτζλεςμα αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ ιταν θ ςταδιακι καταςτροφι του 
περιβάλλοντοσ και οι βαςικότερεσ αιτίεσ ιταν τα καταναλωτικά πρότυπα τθσ εποχισ 
και θ δφναμθ που αςκοφν τα επιςτθμονικά επιτεφγματα ςτον άνκρωπο, ο οποίοσ 
κεωροφςε ότι ζτςι κα αναβακμίςει τθν ποιότθτα ηωισ του. Όμωσ, όπωσ τζλοσ 
υπογραμμίηεται, ο άνκρωποσ ςυνειδθτοποίθςε τισ ςυνζπειεσ από τθν επιδείνωςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ καταςτροφισ και αυτό άρχιςε να απαςχολεί ζντονα τουσ απλοφσ 
πολίτεσ, αλλά και τουσ αρμόδιουσ φορείσ και δραςτθριοποίθςε κυρίωσ τθ νζα γενιά του 
δυτικοφ κόςμου. 
 
 
 

 
Β1. 
Μποροφν ν’ αναφερκοφν ςτθν παράγραφο τα εξισ ςτοιχεία: 

 Βαςικι αιτία τθσ οικολογικισ καταςτροφισ είναι θ αλόγιςτθ χριςθ των 
τεχνολογικϊν και των επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων από τον άνκρωπο. 

 Σα παραπάνω οδιγθςαν τον άνκρωπο ςτθν απλθςτία και ςτθν επικυμία να 
αποκτιςει όςα περιςςότερα υλικά αγακά μπορεί (υπερκαταναλωτιςμόσ). 

 Η μανία του αυτι τον οδιγθςε να «βιάςει» τθ φφςθ θ οποία ςτράφθκε εναντίον 
του. 

 Η απουςία ςεβαςμοφ του προσ τθ φφςθ υποβάκμιςε τθν ποιότθτα ηωισ του. 

 
Β2. 
  
Σρόποσ Πειθοφσ: Επίκλθςθ ςτθ λογικι 
Μζςα πειθοφσ:  

Σεκμιρια: 

 Παραδείγματα («τθν προςταςία από πλθμμφρεσ … δαςϊν») 

 Αλικειεσ («τθ διάρκεια … θ επιβίωςι του») 

 Επιχείρθμα (αποδεικνφει με ποιον τρόπο ο άνκρωποσ 
εκμεταλλεφτθκε τθ φφςθ) 

 Ιςτορικά γεγονότα («Ζτςι, διαδοχικζσ γενιζσ … ςτοιχείων τθσ 
φφςθσ») 
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Β3. 
 
α) υνώνυμα 

υπερζχει υπερτερεί, ξεχωρίηει 

απώλεια χάςιμο 

ξαφνικά αιφνιδιαςτικά, απρόοπτα 

βζβαιθ ςίγουρθ 

μεταβάλλονται αλλάηουν 

 
β) Αντώνυμα 

επιδείνωςθ βελτίωςθ, καλυτζρευςθ 

αυξανόμενθ φκίνουςα, μειωμζνθ 

επουςιώδθ ςθμαντικά, ουςιώδθ 

ενκάρρυνε αποκάρρυνε 

πρόοδοσ παρακμι, οπιςκοδρόμθςθ 

 
Β4. 
 

 «Η αζναθ προςπάκεια υποταγισ του περιβάλλοντοσ από τον άνκρωπο» 
ι  

 «Η αλαηονικι ςτάςθ του ανκρϊπου απζναντι ςτο περιβάλλον» 
 
 

Γ1. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 
 

Επικοινωνιακό πλαίςιο: 
Ημερίδα: Προφορικι ομιλία 
 

Προςφώνηςη: 
Κφριε Διευκυντά, αγαπθτοί κακθγθτζσ, ςυμμακθτζσ και ςυμμακιτριεσ 
 

Πρόλογοσ: 
 Αφορμή: Σα πρόςφατα γεγονότα ςτθν Ιαπωνία 

 Η ςχζςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου με τθ φφςθ: ςχζςθ διάςταςθσ, εχκρότθτασ 
και διατάραξθσ οικολογικισ ιςορροπίασ 

 Αιτίεσ καταςτροφήσ: Σεχνολογικι πρόοδοσ, εκβιομθχάνιςθ, αλόγιςτθ επζμβαςθ 
του ανκρϊπου ςτθ φφςθ, λακεμζνθ ιεράρχθςθ των αναγκϊν και των αξιϊν ςτθ 
ςφγχρονθ καταναλωτικι κοινωνία 
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Κύριο Μέροσ: 
 
Α’ Ζητοφμενο: 
Κίνδυνοι που απειλοφν την υγεία του ανθρώπου 
Η καταςτροφι του περιβάλλοντοσ: 

 Οδθγεί ςτθν υποβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ ποιότθτα ηωισ και 
τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ των ανκρϊπων (αναπνευςτικά και καρκινικά 
νοςιματα , κακϊσ και ψυχικζσ διαταραχζσ). 

 Μολφνει τον αζρα, κακϊσ τα καυςαζρια και τα δθλθτθριϊδθ αζρια που 
εκλφονται από τισ βιομθχανικζσ μονάδεσ «μαυρίηουν» τον ουρανό και 
δθμιουργοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθν υγεία των κατοίκων. 

 Ρυπαίνει το ζδαφοσ και τθ κάλαςςα με βιομθχανικά απόβλθτα, 
καταςτρζφοντασ το φυςικό πλοφτο μιασ περιοχισ και υποκθκεφοντασ το μζλλον 
των επόμενων γενεϊν. 

 Αλλοιϊνει το φυςικό τοπίο και το μετατρζπει ςε μουντό, αντιαιςκθτικό και 
ρυπαρό, ςτερϊντασ από τουσ ανκρϊπουσ εικόνεσ, χρϊματα, ιχουσ και 
μυρωδιζσ που επιδροφν ευεργετικά ςτθν ψυχοςφνκεςι τουσ. 

 
 
 
Β’ Ζητοφμενο 
Σρόποι απόκτηςησ περιβαλλοντικήσ ςυνείδηςησ των νζων μζςα ςτη ςχολική 
κοινότητα  

 Ανκρωποκεντρικόσ προςανατολιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ (επαναπροςδιοριςμόσ 
αξιϊν) 

 Περιβαλλοντικι αγωγι και παιδεία με ςτόχο τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθ διαμόρφωςθ μιασ υγιοφσ ςχζςθσ των νζων με 
αυτό, ϊςτε να αποτελεί ςτοιχείο τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 Διάλογοσ με επιςτιμονεσ για ορκολογιςτικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ, για τουσ 
κινδφνουσ που ελλοχεφουν και για τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν λφςεων. 

 Εκελοντικζσ δραςτθριότθτεσ (δεντροφφτευςθ, αποκομιδι απορριμμάτων), ϊςτε 
να ευαιςκθτοποιθκοφν και να δραςτθριοποιθκοφν υιοκετϊντασ μια νζα ςτάςθ 
ηωισ βιωμζνθ μζςα από τθ ςχζςθ αγάπθσ προσ το περιβάλλον. 

 Ντοκιμαντζρ για φυςικζσ καταςτροφζσ όπωσ κλιματολογικζσ αλλαγζσ και 
εξάντλθςθ πθγϊν ενζργειασ. 

 Εκπόνθςθ εργαςιϊν ςτο μάκθμα τθσ βιολογίασ με κζματα όπωσ θ τρφπα του 
όηοντοσ και θ καταςτροφι χλωρίδασ και πανίδασ. 

 Κάδοι ανακφκλωςθσ ςτα ςχολεία. 
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Επίλογοσ: 
 

Απαραίτθτθ λοιπόν κρίνεται θ ςυνειδθτοποίθςθ όλων μασ ότι το φυςικό περιβάλλον 
ςυνδζεται άρρθκτα με τθν ποιότθτα ηωισ, γι’ αυτό και θ προςταςία του αποτελεί 
πρωταρχικό χρζοσ και ςυλλογικι ευκφνθ ενόσ ανκρωπιςτικοφ πολιτιςμοφ. 
 

Αποφώνηςη: 
ασ ευχαριςτϊ πολφ. 


