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ΘΕΜΑ Α 
 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Θέμα του κειμένου είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας και οι συνέπειές της για τον 
άνθρωπο.  
-ο άνθρωπος, βασικός υπεύθυνος για την καταστροφή του οικοσυστήματος – 
υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων 
- ΟΜΩΣ, ο άνθρωπος αποτελεί υποσύνολο του συνόλου της φύσης, άρα,  η φύση 
είναι αναγκαία για την επιβίωσή του, αφού ο υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ 
τους. 
- η κλιματική αλλαγή > υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί ζώα, φυτά και 
ανθρώπους (οικοσύστημα) 
- Τα υγιή οικοσυστήματα ως μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας 
- απαραίτητη η συντονισμένη παγκόσμια δράση – και η συνειδητοποίηση της 
ατομικής ευθύνης – ανάληψη ατομικής πρωτοβουλίας.  
 
Παράδειγμα περίληψης 
 Το κείμενο πραγματεύεται την ευθύνη που φέρει ο άνθρωπος για την 
καταστροφή της βιοποικιλότητας. Όπως αναφέρεται, η εξαφάνιση των ειδών 
σχετίζεται άμεσα με τον υπερπληθυσμό και τις αυξημένες ανθρώπινες ανάγκες. 
Ωστόσο, δεν έχει ακόμα συνειδητοποιηθεί η μεγάλη εξάρτησή του ανθρώπου από τη 
φύση, η οποία προσφέρει αφιλοκερδώς απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή. Ως αντίτιμο, 
ο σύγχρονος άνθρωπος έχει προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας της γης και 
κατ’ επέκταση ακραία κλιματικά φαινόμενα. Για την προστασία από περαιτέρω 
συνέπειες, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για την ισορροπία των 
οικοσυστημάτων. Μόνο με την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας υπάρχει ελπίδα για 
τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών και τη διάσωση των βιολογικών ειδών. 
 

 



ΘΕΜΑ Β 
 
Β1 
 Πράγματι, παρά την αλόγιστη επέμβαση  του ανθρώπου στη φύση , 
υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις επιτυχούς διατήρησης και προστασίας της. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δράση κινημάτων περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, όπως ο Αρκτούρος, ή η WWF, που έχουν κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό 
την προστασία ορεινών οικοσυστημάτων και μεγάλων θηλαστικών. Ακόμη, 
οργανώνουν συστηματικές προσπάθειες για την προστασία των δασών, με 
αναδασώσεις, καθαρισμό σκουπιδιών και δενδροφυτεύσεις. Αλλά και η «πράσινη 
ανάπτυξη» έχει εφαρμοστεί και αποτελεί πλέον σύγχρονη πραγματικότητα. Όλο και 
περισσότερες βιομηχανίες εφαρμόζουν «καθαρές τεχνολογίες» έχοντας πετύχει τη 
μείωση των ρύπων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι λιγότερο ρυπογόνες 
βιομηχανίες, και άλλες φιλοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες είναι πλέον γεγονός. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει την ευθύνη του για το 
περιβαλλοντικό αδιέξοδο και έχει αρχίζει να ενεργεί για την αντιμετώπισή του.  
 
Άλλα παραδείγματα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος: 

‐  Εθνικοί δρυμοί 
‐  Οροσειρά της Πίνδου, Όλυμπος, λίμνες – βιότοποι (π.χ Κερκίνη, Δέλτα του 

Έβρου, Δάσος Δαδιάς) 
‐  Φωτοβολταϊκά συστήματα 
‐  Ενεργειακά σπίτια 
‐  Βιοκαύσιμα 
‐  Ανανεώσιμες πηγές ενέγειας [αιολική, ηλιακή] 
‐  Εναλλακτικές μορφές τουρισμού [αγροτουρισμός, οικοτουρισμός] 
‐  Διατροφική οικολογία [αποφυγή των μεταλλαγμένων τροφίμων], επιλογή 

βιολογικών προϊόντων 
‐  Ανακύκλωση 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: τα παραδείγματα αυτά δεν πρέπει να αναφερθούν ως μέτρα 
αντιμετώπισης του οικολογικού προβλήματος, αλλά ως μέτρα που ήδη 
εφαρμόζονται και συμβάλλουν στην επιτυχή διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.  
 

 
Β2 
Αν και στη Θεματική Περίοδο υπάρχει αιτιολόγηση, οι λεπτομέρειες της παραγράφου 
αναπτύσσονται με: 
Παραδείγματα: «χαρακτηριστικό παράδειγμα …στον κόσμο»  
Σύγκριση – αντίθεση: «Βέβαια, υπάρχουν … ρόδινη» 
 
 
Β3.α. 
Παρέχει: προσφέρει, δίνει, χορηγεί, παραχωρεί, διαθέτει 
Εφικτό: κατορθωτό, επιτεύξιμο, δυνατό, πραγματοποιήσιμο, υλοποιήσιμο 
Ίσως: μάλλον, πιθανόν, ενδεχομένως 
Συνέπειες: αποτελέσματα, απόρροιες, επακόλουθα, επιπτώσεις 
 
 



Β3.β. 
Υπεύθυνοι: ανεύθυνος 
Βλάπτουμε: ωφελούμε, ευεργετούμε 
Απόλυτα: σχετικά, μερικώς 
Συχνότερα: σπανιότερα, σποραδικά 
 
 
Β4.α. 
 

- «Τα οικοσυστήματα … κλιματική αλλαγή»: Η σύνταξη της πρότασης είναι 
παθητική.  

Ενεργητική Σύνταξη: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει, επίσης, τα οικοσυστήματα.  
 
- «Τα συχνότερα φαινόμενα … τους ανθρώπους»: Η σύνταξη της πρότασης 

είναι ενεργητική.  
Παθητική Σύνταξη: Τα ζώα, τα φυτά και οι άνθρωποι θα τεθούν σε κίνδυνο από 
τα συχνότερα φαινόμενα ξηρασίας, κυμάτων καύσωνα, πλημμυρών και 
πυρκαγιών.  

   
Β4.β. 
 
-άνω και κάτω τελεία: ερμηνεία, αποτέλεσμα ενέργειας, επεξήγηση 
-θαυμαστικό: έμφαση, θαυμασμός, έκπληξη, έντονο συναίσθημα  
- ερωτηματικό: προβληματισμός, προτροπή, έμφαση, αφύπνιση, παραστατικότητα, 
αμεσότητα 
- εισαγωγικά: μεταφορική χρήση, ειδική ορολογία 
- παρένθεση: επεξήγηση, συμπλήρωση.  
 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ.  
Προσφώνηση 
Αγαπητοί φίλοι/ Κυρίες και κύριοι, 
  
Ενδεικτικός Πρόλογος 
 Είναι οπωσδήποτε αξιοσημείωτο ότι μια εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσων νέων. Αυτό δείχνει την έκταση του οικολογικού προβλήματος 
αλλά  και  την  ευαισθητοποίηση  ενός  τόσο  ζωτικού  μέρους  της  κοινωνίας,  των  νέων  για  την 
άμβλυνση  του  φαινομένου.    Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  είναι  άρρηκτη  η  σχέση  του  ανθρώπου  με  τη 
φύση.  Ωστόσο,  σήμερα  ο άνθρωπος απειλεί  το  ίδιο  το  οικολογικό  σύστημα  και  γι’  αυτό  το  λόγο 
συγκεντρωθήκαμε  σήμερα  εδώ,  για  να  εκθέσουμε/  να  συζητήσουμε  τους  λόγους  που  έχουν 
οδηγήσει σε αυτό το οικολογικό αδιέξοδο αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε, εμείς, 
οι νέοι, να συμβάλλουμε στην αλλαγή της στάσης απέναντι στο περιβάλλον.  



 
Κύριο μέρος 
Α’  ζητούμενο: ο άνθρωπος υπεύθυνος για την εξαφάνιση των ειδών 
 

• Έλλειψη  ουσιώδους  παιδείας  που  επιφέρει  απώλεια  του  μέτρου  και  οδηγεί  στην 
παραβίαση  της  ηθικής.  Εδραίωση  του  δόγματος  «ανάπτυξη  για  την  ανάπτυξη» 
(επιστημονική/  τεχνολογική)  με  κάθε  τίμημα.  Αυτά  έχουν  ως  αποτέλεσμα  οι 
βιομηχανίες  να  καταστρέφουν  το  όζον  και  να υπερθερμαίνουν  τον πλανήτη  και  η 
παγκόσμια ανάπτυξη τροφίμων να υποβαθμίζει το έδαφος λόγω της μαζικής χρήσης 
λιπασμάτων.   

• Αποθέωση  υλικών  αξιών,  απληστία:  η  φύση  πηγή  πλουτισμού  και  αλόγιστης 
εκμετάλλευσης  ‐>  υπερπαραγωγή,  που  με  τη  σειρά  της  οδήγησε  στην 
υπερκατανάλωση, με άμεσες συνέπειες στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα 

• Ο υπερπληθυσμός, που επέφερε τη διόγκωση των ανθρώπινων αναγκών 

• Η  αστική  ανάπτυξη,  που  επιβάρυνε  περαιτέρω  το  οικοσύστημα,  κοπή  δέντρων, 
καταστροφή δασών, έλλειψη πρασίνου 

• Ελλιπής αγωγή από τους φορείς (οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ, πολιτεία) 

Μεταβατική 
Επιπτώσεις (Πολλά είδη απειλούνται υπό εξαφάνιση – διαταραχή του 
οικοσυστήματος -> Διατάραξη της τροφικής αλυσίδας, κίνδυνοι για τις επερχόμενες 
γενεές, επιπτώσεις στη φυσική και ψυχική υγεία του ανθρώπου) 
 
 Β’ ζητούμενο: τρόποι αντιμετώπισης από τους νέους 
 

• Στροφή στην ορθολογιστική/ χρηστική κατανάλωση και σ’ ένα φυσικό τρόπο ζωής 

• Έμφαση στην πνευματικότητα  (λιγότερη κατανάλωση, έμφαση στα πνευματικά και 
όχι  στα  υλικά  αγαθά).  Αποβολή  ατομιστικού  και  ωφελιμιστικού  προτύπου, 
αλτρουισμός, κοινωνική ευαισθησία.  

• Έμπρακτη  απόδειξη  οικολογικής  ευαισθησίας  με  απλές  επιλογές  ζωής 
(ανακύκλωση,  χρήση  μέσων  μαζικής  μεταφοράς,  περπάτημα,  ποδήλατο,  πράσινες 
βεράντες και μπαλκόνια, εγκατάλειψη της πλαστικής σακούλας) . 

• Διατροφική  οικολογία  [αποφυγή  των  μεταλλαγμένων  τροφίμων],  επιλογή  βιολογικών 
προϊόντων 

• Συμμετοχή σε οικολογικά κινήματα (WWF, GREENPEACE), ακτιβισμός,  

• Επιδίωξη  επαφής  με  τη φύση  (σύσταση περιβαλλοντικών ομάδων,  δράση από  τις 
μαθητικές κοινότητες, βιωματική επαφή με τη φύση – εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
[αγροτουρισμός, οικοτουρισμός] 



• Εθελοντισμός  (δενδροφυτεύσεις,  αναδασώσεις,  καθαριότητα  δημόσιων  χώρων, 
απορρύπανση ακτών) 

• Άσκηση  πίεσης  στις  κυβερνήσεις  για  λήψη  μέτρων  και  εφαρμογή  νομοθεσίας  για 
την προστασία του περιβάλλοντος και για ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
στον αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.  

• Παγκόσμια  συνεργασία  μέσω  ευρωπαϊκών  και  διεθνών  προγραμμάτων, 
Συμβουλίων Νέων (σαν αυτό που συμμετέχουμε σήμερα) 

Ενδεικτικός Επίλογος 
 Όλοι μας λοιπόν οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το οικολογικό αδιέξοδο 
θέτει σήμερα τον άνθρωπο ενώπιον των ευθυνών του. Το πρόβλημα είναι πλέον 
οικουμενικό με άμεσες επιπτώσεις σε όλη την ανθρωπότητα. Εύχομαι η σημερινή 
εκδήλωση να οδηγήσει στην αφύπνιση και δραστηριοποίηση όλων με στόχο την 
άμεση εφαρμογή των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Αποφώνηση 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 
 

 
Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων  Βακάλη 


