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Α1. Ο αρθρογράφος διαπραγματεύεται την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και τη 

στάση που πρέπει να τηρήσει ο σημερινός άνθρωπος. Ο σημερινός άνθρωπος έχει την 

αίσθηση ότι υπερέχει έναντι του περιβάλλοντός του και ότι μπορεί να κάνει σε αυτό ό,τι 

επιθυμεί. Η επιθυμία του όμως για την υλική ευμάρειά του τον οδήγησε στην παραμέληση 

του περιβάλλοντος. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα είναι προσανατολισμένη στον 

καταναλωτισμό και στην επιστημονική πρόοδο και αυτή η υπερβολική χρήση των φυσικών 

πόρων τον οδήγησε στην υποβάθμιση της ζωής του. Τα προβλήματα που παρουσιάζει το 

περιβάλλον έκανε τους ανθρώπους να αφυπνιστούν και σήμερα επικρατεί ένας 

προβληματισμός για την πορεία της ανάπτυξης που δημιούργησαν και τις αλλαγές που πρέπει 

να γίνουν όσον αφορά τη χρήση των πόρων από τη φύση.  

 

Β1. Ο άνθρωπος, μέσα στους αιώνες, απορροφημένος από το στόχο που είχε για υλική 

ευμάρεια και με τη βοήθεια των επιτευγμάτων της επιστήμης, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, 

άρχισε να καταστρέφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και από το οποίο εξαρτάται η 

επιβίωσή του. Έχοντας, λοιπόν, αναπτύξει καταναλωτικές τάσεις και προσπαθώντας να βρει 

την ευτυχία στα υλικά αγαθά, άρχισε να παράγει και να καταναλώνει ανεξέλεγκτα, 

παραβλέποντας έτσι τη βαθμιαία επιδείνωση του περιβάλλοντος. Σ’ αυτή τη τάση είχε 

σύμμαχο του τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο. Η άλογη αυτή συμπεριφορά του, όμως, 

οδηγεί αναμφίβολα την ανθρωπότητα σε αυτοκαταστροφή. 

 

Β2. Χρησιμοποιεί επίκληση στη λογική. Ως μέσα πειθούς χρησιμοποιεί τεκμήρια και 

ιδιαίτερα παραδείγματα. 

 

Β3. α. υπερέχει: προΐσταται 

απώλεια: καταστροφή 

ξαφνικά: αναπάντεχα 

βέβαιη: σίγουρη 

μεταβάλλονται: μετατρέπονται 

 

Β3. β. επιδείνωση: βελτίωση 

αυξανόμενη: μειωμένη 

επουσιώδη: ουσιώδη 

ενθάρρυνε: αποθάρρυνε 

πρόοδος: στασιμότητα 
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Β4. Θα μπορούσε να έχει πλαγιότιτλο: Η αίσθηση υπεροχής του ανθρώπου έναντι του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Γ1. Σε ημερίδα που οργανώνει το σχολείο σου, με θέμα την καταστροφή του περιβάλλοντος, 

έχεις οριστεί ως ομιλητής από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο. Να εκθέσεις τις απόψεις σου 

για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας του προβλήματος αυτού 

και να προτείνεις τρόπους απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων μέσα στη 

σχολική κοινότητα. (500-600 λέξεις). 

 

Πρόλογος: 

Ορισμός περιβάλλοντος 

Ορισμός οικολογικού προβλήματος  

Γενική διαπίστωση για την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον με τη μόλυνση και τους 

κινδύνους που απειλούν την υγεία του ανθρώπου.  

 

Κύριο Θέμα: 

[1] Κίνδυνοι για την υγεία  

Επιπτώσεις στη φυσική υγεία (καρκινογενέσεις, καρδιακά, αναπνευστικά και πνευμονικά 

προβλήματα). 

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία (κλονισμός ψυχικής ισορροπίας, άγχος, επιθετικότητα, 

απώλεια πνευματικής ηρεμίας) 

Εξαφάνιση ειδών διατροφής λόγω της εξάντλησης του καλλιεργήσιμου εδάφους και της 

εντατικής καλλιέργειας των υπαρχόντων εδαφών 

Κλιματολογικές μεταβολές με επιπτώσεις στον ανθρώπινο πολιτισμό (αναστροφή πόλων, 

λιώσιμο παγετώνων, αραίωση του όζοντος και εισχώρηση θανατηφόρων ακτινοβολιών στην 

επιφάνεια της γης) 

Η μόλυνση οδηγεί στην εξαφάνιση βασικών πηγών ζωής 

Η εκπομπή ραδιενεργών στοιχείων και τα πυρηνικά απόβλητα προκαλούν μεγάλο κίνδυνο για 

το μέλλον της ανθρωπότητας 

Γενικότερη αλλοτρίωση, αφού ο άνθρωπος απομακρύνεται από το φυσικό τρόπο ζωής, κ.ά.  
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[2] Τρόποι απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων 

Κατάρτιση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για να εμφυσήσουν στους μαθητές το 

σεβασμό προς τη φύση. 

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων για τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική 

υγεία του ανθρώπου 

Πρακτική εξάσκηση των μαθητών στα περιβαλλοντικά προβλήματα (επίσκεψη σε περιοχές 

που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, εργασίες για μελέτη περιβαλλοντικών 

προβλημάτων) 

Εκμάθηση τρόπων σεβασμού του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, αναδάσωση, καθαρισμός 

πάρκων, δασών, ακτών) 

Οι μαθητικές κοινότητες να ενεργοποιηθούν και στα ζητήματα της περιβαλλοντικής αγωγής  

Ενίσχυση μαθημάτων οικολογίας και ενθάρρυνση οικολογικών πρωτοβουλιών κ.ά.  

 

Επίλογος: 

Έκκληση να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση της φύσης και να αλλάξει ο άνθρωπος την 

αντίληψη που είχε για αυτό.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε ημερίδα χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συμμαθητές... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) 2001 

 


