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Α. Το κείμενο αναφέρεται στο ζήτημα της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος, ως απόρροια της αστικοποίησης και της 
τεχνικής προόδου. Συγκεκριμένα, η συσσώρευση 
απορριμμάτων στα αστικά κέντρα στις μέρες μας αποτελεί 
ένδειξη ανάπτυξης. Αποκλειστικά η ευθύνη της παραγωγής των 
σκουπιδιών βαρύνει τον άνθρωπο, ενώ τα υπόλοιπα ζωικά είδη 
διατρέχουν τον κίνδυνο της επιβίωσης, εξαιτίας των μεταβολών 
και της ανθρώπινης παρέμβασης. Άλλωστε, η δραστηριότητα 
του ανθρώπου, πλέον, αποτελεί συνώνυμο με την κατανάλωση 
και την δημιουργία απορριμμάτων. Αντίθετα, ο άνθρωπος έχει 
απομακρυνθεί από την αθωότητα της ζωής στη φύση, καθώς οι 
βιομηχανοποιημένες κοινωνίες σχετίζονται με την παραγωγή και 
κατανάλωση υλικών αγαθών. Όσο, όμως, θα αυξάνει η ισχύς 
του ανθρώπου και θα αναπτύσσεται ο τεχνικός πολιτισμός, τόσο 
θα υπονομεύεται το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής.  

 
Β1.  α) Σωστό,   

β) Λάθος,  
γ) Λάθος,  
δ) Σωστό. 

 
 
 



 
 
Β2. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων 

α) παραδείγματα «Μια πρωτόγονη φυλή … υγειονομική 
ταφή», «νερό, ξύλο … καρπούς», «έπιπλα, σκεύη … 
ενδύματα κτλ». 

 
β) σύγκριση-αντίθεση. Αντιπαρατίθενται οι καταναλωτικές 

συνθήκες του ανθρώπου ζώντας στη φύση, με εκείνες σε 
δυτικές βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. «Ζώντας στη φύση 
… δεν μπορούν εύκολα να επιστραφούν». 

 
Β3.  ένοχες  αθώες 

μοντέρνο  παραδοσιακό 
πένθιμη  χαρμόσυνη, εύθυμη 
τεχνητό  φυσικό 
 

Β4.  α) ενεργητική σύνταξη 
 

β) Το περιβάλλον δεν μολύνεται από τα ζώα. 
 
Γ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

«Η διατάραξη της ισορροπίας του περιβάλλοντος» 
Ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του και να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Παλαιότερα, η 
παρέμβαση αυτή δεν ανέτρεπε τη φυσική ισορροπία, καθώς 
ήταν περιορισμένη και η φύση μπορούσε να αναπληρώνει τις 
απώλειές της. Ωστόσο, η τεχνολογική και βιομηχανική 
ανάπτυξη πολλαπλασίασαν τις συνέπειες της ανθρώπινης 
παρέμβασης, με απόρροια τη διατάραξη της ισορροπίας του 
περιβάλλοντος και την υποβάθμισή του. 
 



 
α) Αιτίες : 
 το μοντέλο της άμετρης οικονομικής και βιομηχανικής 
ανάπτυξης των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών 
 η ανεξέλεγκτη επιδίωξη του κέρδους σε βάρος της 
οικολογικής ισορροπίας 
 η διαμόρφωση της κουλτούρας του υπερκαταναλωτισμού, 
γεγονός που συνεπάγεται την υπερεκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με 
όγκο απορριμμάτων. 
 η απουσία πολιτικής βούλησης για τον περιορισμό 
οικονομικών επιδιώξεων αλληλένδετων  με την άμετρη 
βιομηχανική παραγωγή 
 η απουσία επαρκούς νομοθετικού πλαισίου που θα 
περιορίζει τις επιπτώσεις της δράσης των βιομηχανικών 
μονάδων στο φυσικό περιβάλλον. 
 η ανεπαρκής οικολογική αγωγή, με συνέπεια την απουσία 
ευαισθητοποίησης του πολίτη για το περιβάλλον. 

 
β) Προτάσεις για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος  
 σύναψη διεθνών συνθηκών που θα εξασφαλίζουν τόσο την 
συνετή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των πρώτων 
υλών, όσο και τον περιορισμό της άμετρης βιομηχανικής 
ανάπτυξης. 
 αξιοποίηση τεχνολογιών και ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον. 
 αποδέσμευση του ανθρώπου από το κυνήγι του υλικού 
ευδαιμονισμού. 
 ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης από τους 
πνευματικούς ανθρώπους και τα ΜΜΕ. 
 καλλιέργεια οικολογικής αγωγής και συνειδητοποίηση του 
ακατάλυτου δεσμού του ανθρώπου με τη φύση. 


