
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού χώρου, μέσα στον οποίο και από τον οποίο ζούμε, έχει 

προχωρήσει τα τελευταία χρόνια με ρυθμό επικίνδυνo. Την ίδια στιγμή και παράλληλα μʹ αυτήν, 
συντελείται  και  η  καταστροφή,  άμεση ή  έμμεση,  των μνημείων που ο πολιτισμός  των αιώνων 
έχει  κληρονομήσει  στον  τόπο  μας.  Εταιρείες  και  άτομα  προσπαθούν  με  διακηρύξεις  και 
θεωρητικές αναλύσεις να πείσουν ‐ποιους;‐ για την ανάγκη και την υποχρέωση που έχουμε, να 
σεβαστούμε  και  να  προφυλάξουμε  το  «φυσικό  περιβάλλον»  και  τα  ιστορικά  μας  μνημεία.  Η 
πρόθεση  είναι  αναντίρρητα  ορθή  και  επαινετή,  όμως  φοβούμαι  πως  υπάρχει  ο  κίνδυνος  να 
εξαντληθεί  σε  σχήματα  λόγου,  αν  δεν αναζητηθούν  οι  αιτίες  του κακού και  δεν ανατραπούν 
από τη ρίζα τους. 
Υποπτεύομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κρίσεις ξεκινούν από και κατευθύνονται προς θεωρητικές 

αναζητήσεις αισθητικής μορφής. Πιστεύουν πολλοί πως εκείνο που χρειάζεται είναι η διαφώτιση των 
ανθρώπων για την αξία του χώρου και του περιβάλλοντος. Κάποτε στο οπλοστάσιο των διαφωτιστών 
βρίσκει κανείς στατιστικά στοιχεία για τις βιολογικές και άλλες συνέπειες, που μπορεί να προκαλέσει η 
μεταβολή ή η καταστροφή που συντελείται. Όλα αυτά είναι σωστά‐ σκοπεύουν όμως το «τέλος»,  όχι 
την αιτία του κακού. 
Νομίζω πως η αιτία  βρίσκεται  στη βάση  της  κοινωνικής μας  δομής:  θέλω να πω,  η αιτία  υπάρχει 

στην  τάση  του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου  ιδιωτικού πλουτισμού,  που  έχει  θέσει  μοναδικό  σκοπό 
του την πραγμάτωση του υλικού κέρδους. Είναι πολύ εύκολη η διαπίστωση της αλήθειας αυτής το 
φυσικό τοπίο μεταμορφώνεται: 
α) από τις βιομηχανικές μονάδες που χρειάζονται τα φυσικά στοιχεία  (θάλασσα, ποταμούς κλπ.), 

για να απαλλαγούν με τον πιο οικονομικό τρόπο από τα περιττά υλικά της βιομηχανικής κατεργασίας, 
β) από τις επιχειρήσεις που οικοδομούν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και 
γ) από κάθε  ιδιώτη που θέλει να αποκομίσει το μέγιστο κέρδος από  το χώρο που του ανήκει ως 

ιδιοκτησία. Εδώ μπορεί και πρέπει να προστεθεί κάτι πολύ σημαντικό. Και στις τρεις αυτές κατηγορίες 
έχουν  εισχωρήσει και  εισχωρούν ολοένα πιο  έντονα  «πρόσωπα»  νομικά ή φυσικά,  που  δεν ανήκουν 
στο εθνικό σύνολο της χώρας μας, γεγονός που επιτείνει την αλλοτρίωση της εθνικής περιουσίας σε 
πολλαπλάσιο βαθμό. 
Αν  αυτές  οι  αντικειμενικές  διαπιστώσεις  δεν  μπορούν  να  αμφισβητηθούν,  τότε  προκύπτουν  με 

λογική συνέπεια τα επόμενα συμπεράσματα: 
1) Καμμιά «αισθητική»  ή άλλη αγωγή  δεν μπορεί  να  είναι  η αιτία  του  κακού  και  καμιά  τέτοια 

αγωγή δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για τη θεραπεία του. 
2) Είναι  αδύνατο  να  επιδιώκεται  η  «μεγιστοποίηση»  (για  να  χρησιμοποιήσω  τον  κακό  αυτό 

οικονομικό όρο)  του οικονομικού κέρδους μιας «επενδύσεως» και ταυτόχρονα να παρακωλύεται αυτή 
από παράγοντες που την αντιστρατεύονται 

3) Είναι αδύνατο η απεριόριστη επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος να μην έρχεται σε σύγκρουση με 
το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, 

4) Είναι  αδύνατο  στο  κράτος,  που  πρέπει  να  αποτελεί  την  πολιτική  έκφραση  του  εθνικού 
συνόλου,  να  ελέγξει  τις  ιδιωτικές  αυτές  τάσεις  για  κέρδος,  όταν  θεσμικά  τις  κατοχυρώνει  και 
προγραμματικά  τις  ενισχύει,  πιστεύοντας  πως  έτσι  θεμελιώνει  και  προωθεί  την  οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου. 

5) Είναι αδύνατο να ελεγχθεί και να περιορισθεί το κακό με αποσπασματικά και περιπτωσιακά 
μέτρα,  όταν  δεν  υπάρχει  συνολικό  εθνικό  πρόγραμμα  που  να  συνθέτει  όλα    τα  δεδομένα,  και  τα 
οικονομικά και τα πολιτιστικά, με κριτήριο το συμφέρον του συνόλου και αυτό όχι βραχυπρόθεσμα 
αλλά  με  μακροχρόνιες  προοπτικές,  που  να  υπερβαίνουν  την  εφήμερη  χρονική  διάρκεια  μιας 
γενιάς. 
Δεύτερο  λοιπόν  συμπέρασμα  που  προκύπτει  από  τα  προηγούμενα  συμπεράσματα  είναι  ότι  το 

«πρόβλημα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  κλπ.  κλπ.»  δεν  είναι  ούτε  πρόβλημα  αισθητικό,  ούτε 
πρόβλημα αγωγής,  ούτε ακόμη πρόβλημα «κάποιου»  ελέγχου ή «κάποιου»  προγραμματισμού.  Είναι 
στη  βάση  το  πρόβλημα  πολιτικό,  όπως  πολιτικά  είναι  όλα  τα  θεμελιακά  προβλήματα  που  έχει  να 
αντιμετωπίσει  ένα  έθνος.  Αλλά  ακόμα  και  πρόβλημα  «παιδείας»  και  μόνον  αν  το  χαρακτήριζε 
κανείς, πάλι σε τελευταία ανάλυση θα έπρεπε να φτάσει στην ίδια αναγωγή, αφού ακριβώς αυτό το 
βασικό θέμα που ονομάζουμε «Παιδεία» είναι, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο, θέμα πολιτικό. [,..]. 
 
 



Μανώλης Ανδρόνικος  
Η προστασία του περιβάλλοντος  

άρθρο από το περιοδικό ʺΧρονικόʺ 1974 
 
   
ΘΕΜΑΤΑ 
Α. 1) Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 80‐100 λέξεις . 

(Μονάδες 25) 
     2) α. Ποια η δομή της τελευταίας παραγράφου του κειμένου; 
          β. Ποιος ο τρόπος και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί εδώ ο συγγραφέας; 

(Μονάδες 10) 
     3) Να γραφούν μονολεκτικά οι συνώνυμες των παρακάτω λέξεων: 
          αναντίρρητα: 
          υποπτεύομαι: 
          σκοπεύουν: 
          ανεξέλεγκτου: 
          αποκομίσει: 

(Μονάδες 5) 
     4) ʺΠιστεύουν πολλοί πως εκείνο που χρειάζεται είναι η διαφώτιση των ανθρώπων για την αξία του 
χώρου και του περιβάλλοντοςʺ. Να αναπτύξετε την παραπάνω άποψη σε μία παράγραφο 100 περίπου 
λέξεων. 

(Μονάδες 10) 
 

Β.  Στη  διακήρυξη  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  το  περιβάλλον  αναγράφεται:  ʺΟ  άνθρωπος  έχει  το 
θεμελιώδες  δικαίωμα  για  ελευθερία,  ισότητα  και  επαρκείς  συνθήκες  ζωής  μέσα  σε  ένα  περιβάλλον 
ποιότητας  που  να  επιτρέπει  μια  αξιοπρεπή  και  ευημερούσα  ζωή  και  φέρει,  ο  άνθρωπος,  την  ιερή 
υποχρέωση να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για τις σημερινές και μέλλουσες γενιέςʺ. 
Στα  πλαίσια  πολιτιστικής  εκδήλωσης  που  πραγματοποιείται  στο  σχολείο  σας  να  μιλήσετε  στους 
συμμαθητές σας για τα αίτια καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και τους τρόπους προστασίας 
του. (500‐600 λέξεις). 

(Μονάδες 50) 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α. 1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ
         Η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί το αντικείμενο διαπραγμάτευσης του συγγραφέα. Οι 
διαστάσεις  της  οικολογικής  καταστροφής  είναι  τεράστιες  και  έχουν  άμεσες    επιπτώσεις  στην 
πολιτιστική  μας  κληρονομιά.  Έτσι,  αποτελεί  υποχρέωση  ο  σεβασμός  του  περιβάλλοντος  και  είναι 
ανάγκη να εντοπιστούν οι αιτίες του προβλήματος. Σύμφωνα με το συγγραφέα, η αποθέωση της ύλης 
και του κέρδους τόσο από την πλευρά των βιομηχανικών μονάδων όσο και των ιδιωτών ευθύνεται για 
την  κατάσταση  αυτή.  Συνεπώς,  η  επιδίωξη  του  κοινωνικού  συμφέροντος  έναντι  του  ατομικού  και  η 
μέριμνα  του  κράτους  για  την  κατάρτιση  ενός  συνολικού  εθνικού  προγράμματος  θα  μπορούσε  να 
επιφέρει τη λύση, γιατί εν τέλει πρόκειται για πρόβλημα πολιτικό και παιδείας.  
 
   2) α. Η δομή της τελευταίας παραγράφου είναι η ακόλουθη:  
         ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δεύτερο λοιπόν συμπέρασμα … προγραμματισμού. 
         ΣΧΟΛΙΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Είναι στη βάση του πρόβλημα πολιτικό … θέμα πολιτικό. 
         ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ: Δεν υπάρχει.  
       β. Ο τρόπος πειθούς της συγκεκριμένης παραγράφου είναι η επίκληση στη λογική. Τα μέσα πειθούς 
που αξιοποιούνται είναι τα επιχειρήματα. 
 
   
   3) αναντίρρητα: αναμφισβήτητα, αναμφίβολα 
       υποπτεύομαι: υποψιάζομαι 
       σκοπεύουν: στοχεύουν 
       ανεξέλεγκτου: απεριόριστου, ασύδοτου 
       αποκομίσει: λάβει, καρπωθεί 
 



   4) Για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος θεμελιώδης είναι η διαφώτιση των ανθρώπων 
για την αξία του χώρου και του περιβάλλοντος. Η διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης θα πρέπει 
να αποτελέσει μέριμνα όλων των φορέων αγωγής και κοινωνικοποίησης του ατόμου. Η οικογένεια, το 
σχολείο, η πολιτεία καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλούνται να εμφυσήσουν στον άνθρωπο 
την αγάπη και το σεβασμό απέναντι στη φύση και να καταδείξουν τις τεράστιες διαστάσεις που έχει 
λάβει η οικολογική καταστροφή καθώς και τις οδυνηρές συνέπειες που αυτή επιφέρει στην υπόστασή 
του. Έτσι, θα συνειδητοποιήσει πως η ποιότητα της ζωής του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση, 
οπότε και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για την προστασία της. 
 
 
Β.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία προς συμμαθητές  
          Χρήση προσφώνησης  
        Αγαπητοί συμμαθητές,  
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  
Επειδή  πρόκειται  για  ομιλία  ο  μαθητής  οφείλει  να  δηλώσει  την  αφορμή,  το  θέμα  και  το  σκοπό  της 
ομιλίας του πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη της κύριας ιδέας του. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ:  
Χρήση μεταβατικής περιόδου. 
Α. ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
→ Απουσία  ανθρωπιστικής  παιδείας  που  θα  συνέβαλε  ιδιαίτερα  στη  διαμόρφωση  οικολογικής 
συνείδησης του νέου. 
→ Μονοδιάστατος  προσανατολισμός  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  το  οποίο  έχει  λάβει 
τεχνοκρατικό χαρακτήρα και παρέχει χρησιμοθηρική γνώση. 
→ Αρνητική λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προβολή προτύπων που εξυψώνουν την ύλη 
σε  υπέρτατη  αξία  και  στρέφουν  το  άτομο  προς  τον  υλικό  ευδαιμονισμό.  Αδιαφορία  για  την 
ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου. 
→ Ευθύνη  πολιτικής  ηγεσίας,  αδιαφορία  για  την  καταστροφή  του  περιβάλλοντος,  εξυπηρέτηση 
οικονομικών  συμφερόντων  και  προώθηση  μιας  εκβιομηχάνισης  που  δε  λαμβάνει  υπόψιν  της  τις 
αντοχές της φύσης. Πλημμελής έλεγχος σχετικά με την καταλληλότητα των βιομηχανικών μονάδων 
και των σχετικών μέτρων προστασίας της φύσης που αυτές λαμβάνουν. 
→ Κρίση των ηθικών αρχών και αξιών που διέπουν το σύγχρονο άνθρωπο ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από  μια  εκμεταλλευτική  διάθεση,  απληστία  και  τελικά  αδιαφορία  για  τη  λειτουργία  του 
οικοσυστήματος. 
→ Αστικοποίηση  –  αστυφιλία,  υπερσυσσώρευση  ανθρώπων  στα  αστικά  κέντρα.  Πλήρης 
οικοπεδοποίηση  προς  εξυπηρέτηση  των  οικιστικών  αναγκών,  απώλεια  πρασίνου,  αισθητική 
κακοποίηση των περιοχών αυτών. 
 
Β. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
→ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:  Διεξαγωγή  γονίμου  και  εποικοδομητικού  διαλόγου  που  θα  καταστήσει  το  παιδί 
ενήμερο  για  την  αξία  της  φύσης  στη  ζωή.  Μετάδοση  αξιών,  όπως  ο  σεβασμός  απέναντι  στο 
περιβάλλον, παροχή προτύπων ολιγάρκειας, προσπάθεια άμεσης επαφής και αυτοψίας της φύσης. 
→ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Μέριμνα  για  την  παροχή  περιβαλλοντικής  αγωγής.  Διοργάνωση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, συμμετοχή των μαθητικών   κοινοτήτων σε προγράμματα ανακύκλωσης, αναδάσωσης, 
δεντροφύτευσης.  Ο δάσκαλος οφείλει να αποτελεί πρότυπο ώστε να εμφυσήσει το αίσθημα ευθύνης 
και αγάπης απέναντι στο περιβάλλον. 
→ Μ.Μ.Ε.: Ως  βασικοί  φορείς  πληροφόρησης  απαιτείται  να  ενημερώνουν  έγκαιρα  και  έγκυρα  το 
κοινό  σχετικά  με  τις  απειλές  που  δέχεται  η  φύση  και  τις  άμεσες  συνέπειες  που  αυτές  μπορεί  να 
λάβουν. Παροχή εκπαιδευτικών προτύπων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. 
→ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:  Παροχή  κινήτρων  για  αποκέντρωση,  αξιοποίηση  νέων  μορφών  ενέργειας  (αιολική, 
ηλιακή,  γεωθερμική  κ.λ.π.),  ασφυκτικός  έλεγχος  για  την  τήρηση  των  προϋποθέσεων  ορθής 
λειτουργίας των βιομηχανιών και επιβολή αυστηρών ποινών στους παραβάτες. Πολεοδομική μελέτη 
των  κατοικημένων  περιοχών,  προώθηση  της  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  (ανακύκλωση,  χρήση 
βιολογικού καθαρισμού). 
→ ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ:  Συνειδητοποίηση  των  διαστάσεων  του  προβλήματος  και  της  αξίας  της 
φύσης. Τήρηση του μέτρου σε όλες τις δραστηριότητες και όχι ακόρεστη  επιθυμία προς  ικανοποίηση 
υλικών αναγκών. Μαζική διεκδίκηση μέσω οικολογικών οργανώσεων. 



 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Υπενθύμιση  της  αξίας  της  φύσης  και  του  χρέους  όλων  για  την  ανάληψη  αγώνα  προκειμένου  να 
προστατευτεί το περιβάλλον.  

 
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Β. ΚΑΣΤΑΝΗ 

Ε. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 
Κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 
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