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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Περιβάλλον και ρύπανση 
Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Γη, ο άνθρωπος θεώρησε το φυσικό περιβάλλον ως εχθρό που έπρεπε να 
υποτάξει, ως υπηρέτη που μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ως τροφοδότη από τον οποίο εξαρτιόταν η επιβίωσή του. 
Έτσι, διαδοχικές γενιές ανθρώπων ασχολήθηκαν με την τιθάσευση1 ορισμένων στοιχείων της φύσης, την προστασία 
από πλημμύρες, την αποξήρανση ελών, την εκχέρσωση δασών κ.ο.κ. [...]. Σε ορισμένους πολιτισμούς, όπως σε 
εκείνους των δυτικών χωρών, ο άνθρωπος ανέπτυξε μια εγωκεντρική νοοτροπία για το φυσικό περιβάλλον και, αντί να 
θεωρεί τον εαυτό του μέρος του περιβάλλοντος, πίστεψε ότι αυτός υπερέχει από όλα τα άλλα πλάσματα της 
Δημιουργίας και ότι η υπόλοιπη φύση έχει δημιουργηθεί για τη δική του χρήση και απόλαυση. [...]  
Μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας 1960-70, οι διάφορες κοινωνίες, σαγηνευμένες από το όραμα για ευμάρεια2 και 
υλική απόλαυση που παρείχε η οικονομική ανάπτυξη, παρέβλεπαν τη βαθμιαία επιδείνωση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Την αυξανόμενη ρύπανση των υδάτων και την ακαταλληλότητά τους για αναψυχή ή άλλες χρήσεις, τη 
βαθμιαία απώλεια της διαύγειας του ατμοσφαιρικού αέρα και τα αυξανόμενα αναπνευστικά προβλήματα και άλλες 
ενοχλήσεις που προκαλούσε η ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και τις άλλες αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης, τα 
θεωρούσαν συνήθως ως επουσιώδη ή ως απαραίτητη θυσία για την επίτευξη ενός πολύ σημαντικότερου στόχου, αυτού 
της οικονομικής ανάπτυξης. Η τελευταία πιστευόταν ότι θα εξασφάλιζε σε όλους μια ζωή άνεσης και ελεύθερου 
χρόνου, τη δυνατότητα απασχόλησης με πολιτιστικές δραστηριότητες, τη γενική εκπαίδευση των ενηλίκων, την άριστη 
ιατρική περίθαλψη κ.ά. Η στροφή προς τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, που επικράτησε εδώ και μερικές δεκαετίες, 
ενθάρρυνε τον άνθρωπο να προσανατολίσει την προσοχή και τη δραστηριότητά του στο πώς να παράγει και να 
καταναλώνει όσο γίνεται περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Παράλληλα, η εκπληκτική επιστημονική πρόοδος, που 
έλαβε χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, καλλιέργησε την πεποίθηση ότι η επιστήμη μπορεί να επιλύσει όλα τα 
προβλήματα, μεταξύ των οποίων και τα περιβαλλοντικά.  
Στο μεταξύ, γινόταν σε μεγάλο βαθμό αλόγιστη χρήση του περιβάλλοντος, που οδήγησε σε δραματική υποβάθμισή του 
σε πολύ μεγάλες περιοχές της γης. Ο άνθρωπος απορροφημένος από το στόχο της αύξησης της υλικής ευμάρειας και 
θαμπωμένος από τα επιτεύγματα της επιστήμης, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, πριόνιζε το δέντρο πάνω στο οποίο 
κάθεται και από τους καρπούς του οποίου εξαρτάται η συντήρησή του.  
Η αφύπνιση του κόσμου και των κυβερνήσεων ήταν απότομη. Η δυσανασχέτηση για την καταστροφή του 
περιβάλλοντος φαίνεται ότι βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση για αρκετά χρόνια και συσσωρευόταν. Άρχισε να 
εκδηλώνεται σχεδόν ξαφνικά με εκρηκτικό ρυθμό, καθώς πολλαπλασιάζονταν οι ειδήσεις για διάφορες 
περιβαλλοντικές καταστροφές και συνειδητοποιήθηκε ότι οι ιδιότητες της φύσης, που οι οικονομολόγοι των 
περασμένων αιώνων αποκαλούσαν «πρωτογενείς και άφθαρτες», έχασαν σε μεγάλο βαθμό το δεύτερο από τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το «φυσικό περιβάλλον» από αντικείμενο αδιαφορίας μετατράπηκε 
σε κρίσιμο θέμα. Τα φαινόμενα της καταστροφής του και του κοινωνικού και οικονομικού κόστους, που προκαλείται 
από αυτήν, βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων. Για τις νεότερες ιδίως γενιές το «φυσικό 
περιβάλλον» άρχισε να αποτελεί νέο αντικείμενο λατρείας και νέα αφορμή για μαχητικές εκδηλώσεις. Διάφοροι, 
ειδικοί και μη, συμπεριφέρονται σαν προφήτες και προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς βέβαιη 
αυτοκαταστροφή και ότι ο homo sapiens3, παρόλο που μπόρεσε να προσαρμόσει τις εκάστοτε ανάγκες του στις 
συνθήκες, που επικρατούσαν κατά τις διάφορες φάσεις της μακράς παρουσίας του στη Γη, δε θα μπορούσε να 
εξακολουθήσει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες γιατί αυτές μεταβάλλονται με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό.  

Άρθρο από τον Τύπο σε διασκευή  
1 τιθάσευση = έλεγχος, υποταγή  
2 ευμάρεια = αφθονία υλικών αγαθών, άνεση, καλοπέραση  
3 homo sapiens = σοφός άνθρωπος  

ΘΕΜΑΤΑ 
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου, που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια (100-120 λέξεις).  

 Μονάδες 25  
Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το περιεχόμενο της παρακάτω περιόδου της τρίτης παραγράφου 

του κειμένου: «Ο άνθρωπος απορροφημένος ... συντήρησή του».  
  Μονάδες 15  
Β2. Ποιον τρόπο και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  
   Μονάδες 5  
Β3. α. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: υπερέχει, απώλεια, ξαφνικά, βέβαιη, 

μεταβάλλονται. (Μονάδες 5)  
 β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: επιδείνωση, αυξανόμενη, επουσιώδη, 

ενθάρρυνε, πρόοδος. (Μονάδες 5)  
  Μονάδες 10  
Β4. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την πρώτη παράγραφο.  
  Μονάδες 5  
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)  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Το άρθρο αναφέρεται στη διαταραγμένη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Αρχικά, διαπιστώνει ότι 
από τη στιγμή που ο άνθρωπος βρέθηκε πάνω στη γη προσπάθησε να επιβληθεί σε αυτό, εφόσον υπερίσχυσε ο 
εγωισμός του και το θεώρησε κατώτερο από τη δική του παρουσία στον πλανήτη. Εξάλλου και λίγο μετά τα μέσα 
του 20ου αιώνα οι άνθρωποι απορροφημένοι από τον αγώνα τους για την απόκτηση υλικών αγαθών  και λόγω της 
ταχύτατης ανάπτυξης των επιστημών αδιαφορούσαν για το περιβάλλον που σιγά σιγά καταστρεφόταν.  Εντούτοις 
η μεταστροφή του «κλίματος» υπήρξε ξαφνική και ανάλογη με τα μεγέθη της οικολογικής καταστροφής. το 
περιβάλλον έγινε σημείο αναφοράς και αγώνα για όλους και ιδίως για τους νέους, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν 
για την αδυναμία του ανθρώπου να προσαρμοστεί στις ταχύτατες αλλαγές. 

 Β1. Ο σύγχρονος άνθρωπος προσανατολισμένος προς την οικονομική και τεχνική πρόοδο αδιαφόρησε για τη φύση. Η 
αλματώδης εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έφερε αφθονία και πλούτο κάνοντας τον άνθρωπο να 
νιώσει κυρίαρχος του κόσμου και να ταυτίσει την ευτυχία όχι με το «φυσικό» αλλά με το «τεχνητό». Όλο αυτό 
στηρίχτηκε στην υπερβολική εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο καταστρέφεται με επικίνδυνους 
ρυθμούς. Ο άνθρωπος, όμως είναι πλάσμα «φυσικό». Η φύση είναι το «σπίτι» του και όχι ο «υλικός παράδεισος». 
Ξεχνώντας αυτή την πραγματικότητα ο άνθρωπος υπέσκαψε  τα θεμέλια της ύπαρξής του, καθώς ο αφανισμός της 
φύσης θα φέρει και το δικό του τέλος. 

Β2. Στην πρώτη παράγραφο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως  τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική, με μέσα τα 
τεκμήρια, τα οποία ανήκουν στο είδος των παραδειγμάτων  «Έτσι, οι διαδοχικές γενιές ανθρώπων … στην 
εκχέρσωση δασών κ.ο.κ», «όπως σε εκείνους των δυτικών χωρών...». 

Β3. α. υπερέχει = υπερτερεί 
 απώλεια = στέρηση  
 ξαφνικά = αιφνίδια 

 βέβαιη  = σίγουρη 
 μεταβάλλονται = μετατρέπονται  

 β. επιδείνωση  βελτίωση 
  αυξανόμενη  φθίνουσα 
  επουσιώδη  ουσιώδη 
  ενθάρρυνε  αποθάρρυνε 
  πρόοδος  καθυστέρηση 
Β4. Η «ανά τους αιώνες» εχθρική και εγωκεντρική στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση. 
Γ1. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, 

Στα πλαίσια της ημερίδας που διοργανώνει το σχολείο μας με θέμα την καταστροφή του περιβάλλοντος η 
παρούσα ομιλία αποσκοπεί στο να επισημάνει τους σημαντικούς κινδύνους που η καταστροφή αυτή εγκυμονεί για 
την υγεία του ανθρώπου, αλλά και να προτείνει τρόπους για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων 
μέσα από το σχολείο. 
Η περιβαλλοντική μόλυνση είναι εμφανής σήμερα, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα όπως: αλλαγή 
κλιματολογικών συνθηκών σε ολόκληρο τον πλανήτη, όξυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση της 
παραγωγής οξυγόνου, ρύπανση των υδάτων,  του εδάφους,  κ.λ.π. 
Τα παρακάτω φαινόμενα έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του 
ανθρώπου εφόσον:  

  Η έκλυση ραδιενέργειας, από τα πυρηνικά εργοστάσια και τα ατυχήματα σε αυτά, προκαλούν ανίατες 
ασθένειες στον άνθρωπο (καρκίνος). Επίσης, μπορεί να προκληθεί ακόμα και αλλαγή της δομής του DNA των 
ζωντανών οργανισμών (κίνδυνος τερατογενέσεων). 

   Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί χρόνια αναπνευστικά προβλήματα πλήττοντας ακόμη και μικρές ηλικίες. 
(άσθμα) 

  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος δημιουργούν προβλήματα που σχετίζονται με 
δερματικές παθήσεις (καρκίνος του δέρματος, μελανώματα). 

  Η έκκληση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίων του άνθρακα από τις βιομηχανίες είναι υπεύθυνη για την 
πρόκληση του φαινομένου της όξινης βροχής η οποία δηλητηριάζει το έδαφος, το νερό, τις τροφές, και 
επομένως και τον άνθρωπο. 

  Τα χημικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής 
μολύνουν το έδαφος και τους καρπούς προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. 

  Η εξάντληση των πρώτων υλών των πηγών ενέργειας και του πόσιμου νερού αποτελεί απειλή για την υγεία 
του ανθρώπου αλλά και απειλή για παγκόσμια σύρραξη. 

  Η μόλυνση του περιβάλλοντος απειλεί την ψυχική υγεία του ανθρώπου  άτομα αγχωτικά, νευρωτικά, 
ευερέθιστα, ανίκανα να χαρούν την καθημερινότητα αλλοτρίωση του ανθρώπου από τον εαυτό του και τους 
συνανθρώπους του  μοναξιά  έμφαση στο υπερκαταναλωτικό πνεύμα  έλλειψη ποιότητας ζωής. 

Αναγκαία λοιπόν προκύπτει η απόκτηση περιβαλλοντικής  συνείδησης από τους νέους μαθητές, στα πλαίσια της 
σχολικής τους διαπαιδαγώγησης, αφού αυτοί βρίσκονται σε μια ηλικία πρόσφορη να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα περιβάλλοντος ώστε να το αγαπήσουν, και να το προστατέψουν έμπρακτα σε όλη της διάρκεια της ζωής 
τους. Συγκεκριμένοι τρόποι απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης: 



 

  Εισαγωγή της περιβαλλοντικής αγωγής σε σχολεία. Η αγωγή αυτή δεν θα πρέπει να εισαχθεί ως μάθημα που 
διδάσκεται και εξετάζεται με τις καθιερωμένες διαδικασίες αλλά ως δυνατότητα ευρύτερης ενημέρωσης και 
επαφής με τη φύση ώστε να προσελκύει το ενεργό ενδιαφέρον των μαθητών. 

  Ενημέρωση μέσω προβολών και άλλων εποπτικών μέσων (π.χ. διαδίκτυο) σχετικά με την προϊούσα 
καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σχετικά 
με συγκεκριμένους τρόπους παρέμβασης και διαχείρισης της οικολογικής καταστροφής. 

  Δυνατότητα εμπειρικής αντίληψης και  άμεσης επαφής των μαθητών με τους φυσικούς  χώρους (π.χ. βιότοποι, 
εθνικοί δρόμοι κλπ) ώστε οι μαθητές να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη φύση ως ζωντανό 
οικοσύστημα αλλά και για το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής (π.χ. καμένα δάση). 

  Ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων ώστε να συμμετέχουν σε προγράμματα αναδάσωσης, καθαρισμού 
φυσικών χώρων, ανακύκλωσης (π.χ. σκουπιδιών, ηλεκτρονικών συσκευών κ.λ.π.) αλλά και σε γενικότερες 
δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία βέβαια με τους άλλους 
φορείς πολιτικούς και πολιτιστικούς (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικά 
κέντρα κ.λ.π.) 

  Συμμετοχή των μαθητών μέσω ερευνητικών εργασιών στην εκπόνηση πρωτότυπων μοντέλων / κατασκευών 
που είναι φιλικά για το περιβάλλον (π.χ. ανεμογεννήτριες, κάδοι χουμοποίησης, φίλτρα κ.λ.π.). 

  Επικοινωνία των μαθητών, κατά προτίμηση συστηματική, με εξειδικευμένα άτομα από χώρους που 
δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι κ.λ.π.). 

  Δυναμική διεκδίκηση των μαθητικών οργανώσεων για να ασκηθεί πίεση στην πολιτεία ώστε να 
προσαρμοστούν ευρέως και άμεσα φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες όπως βιολογικοί καθαρισμοί, 
κυκλοφορία ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας κ.λ.π. 

  Προσπάθεια επαναπροσδιορισμού στα πλαίσια της εκπαίδευσης των αξιών και των προτύπων του σύγχρονου 
πολιτισμού ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η καταναλωτική νοοτροπία είναι όχι μόνο άσκοπη 
αλλά και επικίνδυνη για το οικοσύστημα. Αντίθετα η επαφή με τη φύση, την παράδοση και τις ανθρωπιστικές 
αξίες θα οδηγήσουν τον άνθρωπο όχι ενάντια στην οικόσφαιρα αλλά στην αρμονική συμβίωσή του με τη 
φύση.   

Αναμφισβήτητα λοιπόν, για την καταστροφή του περιβάλλοντος μεγάλο μερίδιο φέρει ο άνθρωπος ο οποίος έχει 
την υποχρέωση να προβεί σε μια ειλικρινή προσπάθεια, τα θεμέλια της οποίας πρέπει να μπουν από το σχολείο, 
για τη διάσωσή του έτσι ώστε να διαμορφώσει και μια ποιοτικότερη ζωή κατακτώντας την πραγματική ευτυχία.  

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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