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Α. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως η τεχνολογία έδωσε στον άνθρωπο τέτοιες δυνατότητες 

που με τη χρήση της απειλεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Όλα συντελούνται τόσο 

ραγδαία και ασυλλόγιστα που δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος ποιες θα είναι οι συνέπειες στο 

περιβάλλον. Παλαιότερα οι όποιες αλλαγές συνέβαιναν είτε από τον άνθρωπο είτε από άλλα 

είδη γίνονταν με αργούς ρυθμούς και έτσι όλα τα είδη προσαρμόζονταν και δεν απειλούνταν. 

Σήμερα, όμως, οι παρεμβάσεις του ανθρώπου με τα τεχνολογικά μέσα και με τις εφαρμογές 

(ζιζανιοκτόνα, φαρμακολογία, χημικά φάρμακα κ.λπ.) θα έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Με 

όλα αυτά τα επιτεύγματα δεν έχει καταλάβει ότι η καταστροφή που συντελείται τον έχει 

οδηγήσει στη βαναυσότητα, έχει διαταράξει την ψυχή του και έχει απολέσει την αισθητική 

και  την ηθική του.  

 

Β. 1. Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον χρόνο. Προσπαθεί να προλάβει 

και δεν προλαβαίνει. Επιχειρεί πράγματα και θέλει γρήγορα αποτελέσματα και, όταν επιτύχει 

το στόχο του, ορμά προς έναν καινούριο και ούτω καθ’ εξής. Αυτό το κυνήγι της επιτυχίας 

για απόλαυση υλικών αγαθών δεν τον αφήνει χρόνο να σκεφτεί και να φιλοσοφήσει τη ζωή. 

Σήμερα ο άνθρωπος είναι ένα αξιολύπητο ον, που παραμελεί τις πνευματικές και ψυχικές του 

ανάγκες για τη απόλαυση υλικών -μη απαραίτητων τις περισσότερες φορές- αγαθών. Το 

πνεύμα του ατόνησε, η σκέψη του περιορίστηκε και η ψυχή σκλήρυνε τόσο πολύ που δεν έχει 

χώρο για αλληλεγγύη, ανθρωπιά και σεβασμό σε άλλα πλάσματα.    

 

Β. 2. Χρησιμοποιεί αντίθεση (για τις αργές μεταβολές που συντελούνταν παλαιά και για τις 

ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται τώρα) και παράδειγμα (οι λαγοί που μεταφέρθηκαν 

στην Αυστραλία).   

 

Β. 3. ασήμαντες: σημαντικές  

θεωρητικά: πρακτικά   

βαθιές: ρηχές   

να υψώσουν: να κατεβάσουν, να υποβαθμίσουν   

βλάπτουν: ωφελούν.   

 

Β. 4.  «δημιουργήσει»: Μεταφορική σημασία.  

«δράση»: Ειρωνεία και καταγγελία.  

«τα πετύχουμε όλα αμέσως»: Ειρωνεία για το παράλογο του εγχειρήματος από τον άνθρωπο.  

 



2 
 

Γ. Τα τελευταία χρόνια η επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα καταστρεπτική, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο στην επιστημονική 

κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της 

συμπεριφοράς αυτής του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον και ποια μέτρα, κατά τη γνώμη 

σας, πρέπει να ληφθούν για την προστασία του;  

Να εκθέσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο (500 – 600 λέξεις) που θα δημοσιεύσετε στο 

περιοδικό του σχολείου σας.  

 

Πρόλογος  

Ορισμός του φυσικού περιβάλλοντος.  

Γενική διαπίστωση ότι πρέπει να υπάρχει αρμονική σύζευξη ανθρώπου και περιβάλλοντος.  

Γενική διαπίστωση τι συμβαίνει σήμερα με αναφορά στη βιομηχανική επανάσταση, που 

άλλαξε τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος.   

 

Κύριο Θέμα  

[1] Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δράση του ανθρώπου 

 Εξάντληση φυσικών πόρων. 

 Διατάραξη ψυχικής υγείας του ανθρώπου.  

 Κίνδυνος εξαφάνισης άλλων ειδών. 

 Αλλοίωση της αισθητικής του ανθρώπου. Αντί για τοπία με φυσικό κάλλος συνήθισε 

να βλέπει χαλύβδινα ή τσιμεντένια κτίρια ή σωρούς από σιδηρικά, είτε αυτά είναι 

αυτοκίνητα είτε άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 

 Μόλυνση της ατμόσφαιρας, αέρος και υδάτων (βιομηχανίες, ανεξέλεγκτες 

επιχειρήσεις). 

 Απώλεια επαφής του ανθρώπου με τη φύση και εγκλωβισμός του σε τσιμεντένια 

κουτιά κ.λπ.  

  

[2] Μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος  

 Ευαισθητοποίηση όλων και χρήση των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 

την ορατή απειλή να καταντήσει ο πλανήτης «κρανίου τόπος».  

 Υποστήριξη αγνών, πραγματικών οικολογικών κινημάτων.  

 Μέσα διοικητικά για προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο κρατών και 

παγκοσμίως.  
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 Τεχνικές προδιαγραφές αυστηρές για βιομηχανία και επιχειρήσεις.  

 Αυστηρή τιμωρία παραβατών των κανόνων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 Χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κ.λπ.   

 

Επίλογος  

Έκκληση να ευαισθητοποιηθούν όλοι για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη 

σωτηρία του πλανήτη.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Μπορούμε να σώσουμε το φυσικό περιβάλλον;» 

«Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις της για τον άνθρωπο» κ.λπ. 
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