
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου ασχολείται με το περιβαλλοντικό πρόβλημα και τις 
προοπτικές επίλυσης του. Συγκεκριμένα, πριν, κατά τον 16ο αιώνα και μετά διεξάγονταν 
δίκες ζώων. Αυτή η αντίληψη φανέρωνε μια εγωιστική αντίληψη του ανθρώπου για τη 
φύση έτσι ώστε στο τέλος να διαχωρισθεί από αυτή. Ωστόσο, σήμερα μάλλον την ελέγχει 
σε μεγάλο βαθμό αλλά και με μεγάλους κινδύνους, όπως η πυρηνική ενέργεια και η κακή 
χρήση της γενετικής με ανυπολόγιστες συνέπειες. Για την αντιμετώπιση τους λοιπόν 
χρειάζεται η ανθρώπινη ευθύνη και η διάγνωση των προβλημάτων που απειλούν το 
περιβάλλον. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και κυρίως να 
υιοθετήσουν ένα πιο λιτό τρόπο ζωής με τη βοήθεια της παιδείας και την καθοδήγηση της 
επιστήμης. 
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Β2. Τα προβλήματα της φύσης. 

Β3. 
α. έφτιαξε 

άποψη 

πράξεις 

αρρώστια 

ισχυρότερο/βασικό 

β. συγκρατημένη 

αόρατο 

γενικά 

ανεπιτυχώς 

ανευθυνότητας 

 

Β4. 

α) κυριολεξία 

β) μεταφορά 

γ) κυριολεξία 

δ) μεταφορά 

ε) μεταφορά 

 

 



Γ1. Παραγωγή λόγου  

Επικοινωνιακό πλαίσιο : Ομιλία : 

Χώρος: Σχολείο  

Ιδιότητα: Μαθητής 

Ο μαθητής καλείται να προβεί στην αντίστοιχη επικοινωνιακή προσφώνηση.  

 

Ο μαθητής καλείται να απαντήσει τεκμηριωμένα  

Θέμα: Η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε ατομικό επίπεδο ώστε να είναι ωφέλιμη για το 
περιβάλλον:  

- Λιτότητα στην κατανάλωση ( π.χ. λελογισμένη χρήση της τεχνολογίας ως προς την 
κατανάλωση)  

- Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (επιλογή υβριδικών ή ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων) που λειτουργεί υπέρ του περιβάλλοντος. 

- Επιλογή ηλεκτρονικής πληροφορίας και ενημέρωσης προκειμένου να επιτευχθεί η 
μείωση χαρτιού . 

Ως προς την κοινωνία: 

- Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας 

- (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)  
- Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για την μείωση της μόλυνσης ( π.χ. 

φίλτρα, βιολογική επεξεργασία αποβλήτων )  
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση  
- Αξιοποίηση της τεχνολογίας του διαστήματος όχι για στρατιωτικούς αλλά για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς ( εντοπισμός υπόγειων πηγών  νερού ή μολυσμένων 
περιοχών . 

- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για νέες μεθόδους καλλιέργειας συμβατές με το 
περιβάλλον ( π.χ. βιολογικές καλλιέργειες )  

 

 


