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Α.

Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι το θέμα που πραγματεύεται ο
συγγραφέας του παραπάνω κειμένου. Αρχικά, διατυπώνει την άποψη ότι ο
όγκος των απορριμμάτων αντικατοπτρίζει το δείκτη πολιτισμού. Τονίζει, επίσης,
πως κύριος υπεύθυνος της περιβαλλοντικής καταστροφής είναι ο άνθρωπος και
όχι τα ζώα. Αυτά αναίτια υφίστανται τις συνέπειές της. Στη συνέχεια,
επισημαίνει την αντίθεση ανάμεσα στις υπανάπτυκτες και αναπτυγμένες
κοινωνίες. Οι πρώτες είναι απαλλαγμένες από κάθε τεχνολογικό επίτευγμα ενώ
οι δεύτερες τα χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα. Η ανθρώπινη λοιπόν παρέμβαση
έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσικής ισορροπίας. Καταλήγει
υπενθυμίζοντας πως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την κυριαρχία του ανθρώπου σε αυτό και την ανάπτυξη της
τεχνολογίας-επιστήμης.

Β1.

α) Σωστό

Β2.

Η τέταρτη παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων

Β3.

β) Λάθος

γ) Λάθος

δ) Σωστό

α)

παραδείγματα (παρατίθεται το παράδειγμα της πρωτόγονης φυλής).

β)

σύγκριση – αντίθεση (ανάμεσα στην πρωτόγονη φυλή και τις προηγμένες
κοινωνίες).

ένοχες



αθώες

μοντέρνο



παλιό

πένθιμη



εύθυμη

τεχνητό



φυσικό
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Β4.

Γ.

α)

Ενεργητική σύνταξη (δίνει έμφαση στο υποκείμενο)

β)

Το περιβάλλον δεν μολύνεται από τα ζώα.

Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Άρθρο που θα δημοσιευτεί σε σχολική εφημερίδα
Ώρα να SOSουμε το περιβάλλον
Πρόλογος:
Ένα από τα απειλητικότερα φαινόμενα του σύγχρονου ανθρώπου αποτελεί η
μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όντας το τελειότερο απ’ όλα τα έμβια
όντα κατάφερε να δαμάσει τη φύση, γεγονός που συνέβαλε στην πρόοδο και
τον πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα στην καταστροφή της φύσης και στην
οικολογική ανισορροπία.
Κυρίως Θέμα:
Α΄ Ζητούμενο: Αιτίες που προκαλούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος.


Η λογική της απεριόριστης οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης χωρίς
μέτρο και πρόνοια για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.



Η ανεξέλεγκτη επιδίωξη του κέρδους από άτομα, επιχειρήσεις και κράτη
σε βάρος της οικολογικής ισορροπίας.



Η παγκόσμια εδραίωση της καταναλωτικής κουλτούρας ενός τρόπου ζωής
μη φιλικού προς το περιβάλλον.



Η αστυφιλία, δηλαδή η συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις.



Επιστημονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.



Αδιαφορία πολιτικών παραγόντων.



Ανεπαρκής οικολογική αγωγή και παιδεία, με συνέπεια την ελλιπή
ευαισθητοποίηση του πολίτη για το περιβάλλον.

Β΄ Ζητούμενο: Προτάσεις για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος.


Παγκόσμια μέριμνα για τον περιορισμό της αλόγιστης βιομηχανικής
ανάπτυξης.



Πολιτική βούληση των κυβερνήσεων για την προστασία της ποιότητας
ζωής με την προώθηση της αποκέντρωσης, της περιφερειακής ανάπτυξης
και με την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων οικολογικού χαρακτήρα.



Προώθηση και αξιοποίηση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών
και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
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Συνειδητοποίηση του ακατάλυτου δεσμού του ανθρώπου με τη φύση.



Αποδέσμευση του ανθρώπου από την καταναλωτική μανία.



Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.



Οικολογική αγωγή και παιδεία.

Επίλογος:
Συμπερασματικά, η συνειδητοποίηση του οικολογικού αδιεξόδου και της
οικουμενικότητας του προβλήματος επιβάλλει την αναπροσαρμογή της στάσης
κάθε ανθρώπου απέναντι στη φύση και την εκλογίκευση της οικονομικής
ανάπτυξης προτού οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες.

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!!
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