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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 

19 ΜΑΪΟΥ 2011 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.1. Το άρθρο αναφέρεται στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και ερµηνεύει 

τα αίτια αλλά και τα αποτελέσµατά της. Αρχικά, καταγράφονται οι προσπάθειες των 

ανθρώπων να κυριαρχήσουν στη φύση και να την εκµεταλλευθούν. Στη συνέχεια, πε-

ριγράφεται η σταδιακή καταστροφή του περιβάλλοντος, στο βωµό της ανάπτυξης και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής, σε συνδυασµό µε τη στροφή προς τα καταναλωτικά 

πρότυπα, και µε αρωγό την αλµατώδη ανάπτυξη της επιστήµης. Ταυτόχρονα, όµως, 

το πρόβληµα της καταστροφής του περιβάλλοντος επιδεινώθηκε, µε αποτέλεσµα οι 

απλοί πολίτες αλλά και οι αρµόδιοι φορείς να βρεθούν απότοµα αντιµέτωποί του. Το 

ζήτηµα της περιβαλλοντικής καταστροφής απέκτησε οικονοµική, πολιτική, αλλά και 

ιδεολογική διάσταση, ενώ αυξήθηκαν οι φωνές διαµαρτυρίας αλλά και οι καταστρο-

φολογικές προσεγγίσεις.  

 

Β.1. Πράγµατι, ο άνθρωπος, αποβλέποντας στην υλική ευµάρεια και θαµπωµένος από την 

ψευδή λάµψη των υλικών αγαθών, έστρεψε ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον του στην 

αύξηση των υλικών µε την αρωγή της τεχνολογικής προόδου. Έτσι, επαναπαυόταν 

και, ως άφρων πλούσιος, συγκέντρωνε και συγκεντρώνει υλικά αγαθά όσα µπορεί 

περισσότερα, µε µόνο στόχο να ικανοποιήσει τις υλικές του ανάγκες. Μόνο, όµως, 

που δεν αντιλήφθηκε ότι, έτσι, υπονόµευε την πραγµατική του ευτυχία. ∆εν κατάλαβε 

ότι, ασελγώντας πάνω στη Φύση, η οποία είναι Μητέρα και Τροφός του, µείωνε τις 

δυνατότητες για µια καλύτερη ζωή. Καταστρέφει µε οποιονδήποτε τρόπο τη Φύση µε 

τα επιστηµονικά επιτεύγµατα, τα οποία στρέφονται εναντίον του.  

 
Β.2. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική. Πιο συ-

γκεκριµένα, τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί είναι το επιχείρηµα (σειρά προτάσε-

ων µε χαρακτηριστική δοµή: µία ή περισσότερες προτάσεις – προκείµενες χρησιµεύ-

ουν ως βάση για την αποδοχή µιας άλλης πρότασης – συµπέρασµα, η οποία ακολου-

θεί λογικά τις προκείµενες). Το επιχείρηµα είναι ολόκληρη η παράγραφος «Στη διάρ-

κεια της παρουσίας του … χρήση και απόλαυση», µε το οποίο προσπαθεί να αποδείξει 

πως ο άνθρωπος προσπάθησε να επιβληθεί και να υποτάξει τη φύση, για να την εκµε-

ταλλευθεί αλλά και να επιβιώσει χάρη σε αυτήν. Επιπλέον, χρησιµοποιεί τεκµήρια 

(συγκεκριµένα στοιχεία που αναφέρονται σε µια ορισµένη εµπειρία [παραδείγµατα, 

αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία] και χρησιµοποιούνται από τον 

ποµπό, για να υποστηρίξει τη θέση του). Ειδικότερα, χρησιµοποιεί παραδείγµατα 

«τιθάσευση στοιχείων της φύσης, προστασία από πληµµύρες, αποξήρανση ελών, εκχέρ-

σωση δασών» και αλήθειες «εγωκεντρική νοοτροπία, πίστεψε ότι υπερέχει από όλα τα 

άλλα πλάσµατα της ∆ηµιουργίας…» 

 
Β.3. α) υπερέχει: ξεχωρίζει, ξεπερνάει 

απώλεια: χάσιµο 

ξαφνικά: απότοµα, αιφνιδίως 

βέβαιη: σίγουρη, ασφαλής 

µεταβάλλονται: µεταλλάσσονται, µεταµορφώνονται 
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β) επιδείνωση βελτίωση 

αυξανόµενη µειούµενη 

επουσιώδη σηµαντικά, αξιόλογα 

ενθάρρυνε αποθάρρυνε, απέτρεψε 

πρόοδος, στασιµότητα, οπισθοδρόµηση 

 

Β.4. Ο άνθρωπος µε την παρουσία του στη Γη υπερέβαλε εαυτόν, συµπεριφερόµενος αλα-

ζονικά σε όλα τα άλλα πλάσµατα της ∆ηµιουργίας, πιστεύοντας ότι κυριαρχεί. 

 

Γ.1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία σε ηµερίδα στα πλαίσια του σχολείου, ως εκπρόσω-

πος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου. 

Ύφος: σοβαρό αλλά και οικείο. 

Ρηµατικά πρόσωπα: όλα, εκτός από το β΄ ενικό. 

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καθηγητές, φίλες και φίλοι… 

 

Πρόλογος: Αφορµή της οµιλίας το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. Σύντοµη ανα-

φορά σε παρόµοια γεγονότα που αφορούν τους κινδύνους που απορρέουν από την 

καταστροφή του περιβάλλοντος. 

 
Α΄ ερώτηµα: 
 
• Μόλυνση ατµόσφαιρας: καυσαέρια οικιών, συγκοινωνιακών µέσων, βιοµηχα-

νιών, φωτοχηµικό και ραδιενεργό νέφος, φαινόµενο του «θερµοκηπίου», αύξηση 

υπεριώδους ακτινοβολίας, που προκαλούν αναπνευστικά προβλήµατα, δερµατο-

πάθειες, φυµατίωση, δυσπλασίες.  

• Ρύπανση εδάφους: κατάλοιπα βιοµηχανιών, αστικά και βιοµηχανικά απορρίµµα-

τα, ραδιενεργά απόβλητα, υπερβολική χρήση λιπασµάτων – φυτοφαρµάκων, που 

έχουν ως επακόλουθο σοβαρές και ανίατες ασθένειες. 

• Καταστροφή δασών: υλοτόµηση, εκχέρσωση, εµπρησµοί. Μείωση του οξυγόνου, 

όξινη βροχή, αύξηση θερµοκρασίας, διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και 

της τροφικής αλυσίδας. 

• Ύδατα: απόβλητα εργοστασίων, λύµατα οικισµών, πετρελαιοειδή. Μολυσµένες 

τροφές, ερηµοποίηση. Ο επόµενος πόλεµος πιθανόν να διεξαχθεί για τη διεκδίκη-

ση των υδάτινων πόρων. 

 

Β΄ Ερώτηµα: 
 

• Ουσιαστική διδασκαλία του µαθήµατος της περιβαλλοντικής αγωγής από µικρή 

ηλικία, ώστε να αποκτήσουν οι νέοι υγιή περιβαλλοντική συνείδηση. 
• Συµµετοχή σε προγράµµατα εθελοντικής δράσης, υπό την αιγίδα του σχολείου, 

που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η ανακύκλωση, ο καθαρι-

σµός δασών, παραλιών, πλατειών. 
• Έκδοση σχολικών εφηµερίδων και φυλλαδίων µε έµφαση σε θέµατα σχετικά µε 

το περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση ειδικότερα των νέων παιδιών. 
• Οµιλίες, παρακολούθηση ενηµερωτικών ταινιών, άντληση πληροφοριών από το 

∆ιαδίκτυο. 
• Επισκέψεις σε περιβαλλοντικά πάρκα, συµµετοχή σε µορφές αγροτουρισµού. 
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Επίλογος: 
 

Το περιβάλλον στο οποίο ζούµε δεν είναι δικό µας, αλλά το έχουµε ήδη κληροδοτή-

σει στα παιδιά µας. Εποµένως, απαιτείται ο σεβασµός στη Μητέρα – Φύση και η 

προστασία της. Κάλεσµα για ενεργή συµµετοχή στη δενδροφύτευση που θα υλοποιη-

θεί το επόµενο σαββατοκύριακο µε τη συνεργασία του σχολείου και της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης. 

 


