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Με δεδοµένη την οικολογική κρίση, την ακραία ανισότητα της κατανοµής των
πόρων µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, την αδυναµία να συνεχίσει το
σύστηµα τη σηµερινή του πορεία, το απαιτούµενο είναι µια νέα δυναµική
πραγµατικότητα που η σηµασία της δεν µπορεί να συγκριθεί µε τίποτε άλλο στο
παρελθόν. Αναφέροµαι σε µια πραγµατικότητα που θα έβαζε στο κέντρο της ζωής
του ανθρώπου σηµασίες άλλες από την αύξηση της παραγωγής και της
κατανάλωσης και στόχους ζωής διαφορετικούς, για τους οποίους οι άνθρωποι θα
µπορούσαν να πουν πως αξίζουν τον κόπο.
Αυτό θα απαιτούσε, φυσικά, µια αναδιοργάνωση των κοινωνικών θεσµών, των
εργασιακών, των οικονοµικών, των πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων. Ένας
τέτοιος προσανατολισµός, όµως, απέχει ανυπολόγιστα από τα όσα σκέπτονται και,
ίσως, από τα όσα ποθούν οι άνθρωποι σήµερα. Αυτή είναι η µεγάλη δυσκολία που
πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Θα έπρεπε, σκέπτοµαι, να θέλουµε µια κοινωνία στην οποία οι οικονοµικές αξίες
θα έχουν παύσει να κατέχουν κεντρική θέση, όπου η οικονοµία θα έχει ξαναµπεί
στη θέση της, δηλαδή θα έχει γίνει ένα απλό µέσο του ανθρώπινου βίου και όχι
ύστατος σκοπός, στην οποία, εποµένως, θα έχουµε παραιτηθεί από την τρελή
κούρσα προς µια συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση. Αυτό δεν είναι απλώς
αναγκαίο, για να αποφύγουµε την τελεσίδικη καταστροφή του γήινου
περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο κυρίως, για να βγούµε από την ψυχική και ηθική
εξαθλίωση των σύγχρονων ανθρώπων.
Θα έπρεπε, ακόµα, από εδώ και εµπρός οι άνθρωποι (µιλάω για τις πλούσιες
χώρες) να δεχτούν ένα αξιοπρεπές αλλά λιτό βιοτικό επίπεδο και να παραιτηθούν
από την ιδέα ότι ο κεντρικός στόχος της ζωής τους είναι να αυξάνεται η
κατανάλωσή τους κατά 2 µε 3% το χρόνο. Για να το δεχτούν αυτό, θα έπρεπε κάτι
άλλο να δίνει νόηµα στη ζωή τους. Αυτό το άλλο είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων
αντί για την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων.
Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την ανάπτυξη των
σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε µιαν άλλη οργάνωση της εργασίας, η οποία θα
έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και να γίνει πεδίο προβολής των ικανοτήτων
του ανθρώπου˙ µιαν αληθινή δηµοκρατία που θα συνεπαγόταν τη συµµετοχή
όλων στη λήψη των αποφάσεων˙ µιαν άλλη οργάνωση παιδείας, ώστε να
διαπλάθονται πολίτες ικανοί «να άρχουν και να άρχονται βάσει των νόµων»
σύµφωνα µε τη θαυµάσια έκφραση του Αριστοτέλη.
Εννοείται ότι όλα αυτά θέτουν τεράστια προβλήµατα. Προβλήµατα µεγάλης
δυσκολίας που όµως, κατά τη γνώµη µου, µπορούν να λυθούν, µε την
προϋπόθεση ότι η πλειονότητα των ανθρώπων και των ικανοτήτων τους θα
κινητοποιηθεί για τη δηµιουργία λύσεων, αντί να προβληµατίζεται για το πότε θα
µπορέσει να αποκτήσει τρισδιάστατη τηλεόραση. Αυτά είναι τα καθήκοντα που
έχουµε µπροστά µας και η τραγωδία της εποχής µας είναι ότι η ανθρωπότητα δεν
νοιάζεται γι’ αυτά. Πόσον καιρό ακόµα η ανθρωπότητα θα κατατρύχεται από τις
µαταιότητες και τις ψευδαισθήσεις που ονοµάζουµε εµπορεύµατα; Μια καταστροφή
οποιουδήποτε είδους - οικολογική για παράδειγµα - θα προκαλέσει άραγε µια
βίαιη αφύπνιση ή µήπως την εµφάνιση αυταρχικών ή ολοκληρωτικών
καθεστώτων; Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήµατα.
Εκείνο, πάντως, που µπορούµε να πούµε, είναι ότι όλοι όσοι έχουν συνείδηση
του σοβαρού χαρακτήρα των ζητηµάτων πρέπει να προσπαθήσουν να µιλήσουν,
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να ασκήσουν κριτική σ’ αυτή την ξέφρενη πορεία προς την άβυσσο, να ξυπνήσουν
τη συνείδηση των συµπολιτών τους.
(Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η Άνοδος της Ασηµαντότητας», ∆ιασκευή)
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε
(100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε µε 80-100 λέξεις το νόηµα της παρακάτω άποψης του
συγγραφέα: «Η ανάπτυξη, βέβαια, των ανθρώπων αντί για την
ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων θα απαιτούσε µιαν άλλη οργάνωση
της εργασίας, η οποία θα έπρεπε να παύσει να είναι αγγαρεία και να
γίνει πεδίο προβολής των ικανοτήτων του ανθρώπου».
Μονάδες 10
Β2. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
κατανάλωσης, αναδιοργάνωση, κεντρική, δεχτούν, συµµετοχή.
Μονάδες 5
Β3. Ποιους τρόπους και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην
τέταρτη και πέµπτη παράγραφο του κειµένου; Να δώσετε ένα παράδειγµα για
κάθε περίπτωση.
Μονάδες 5
Β4. Τι επιδιώκει ο συγγραφέας µε τη χρήση των ερωτήσεων στην προτελευταία
παράγραφο του κειµένου;
Μονάδες 5
Γ.

Ως µέλος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς
τους συµµαθητές σου σε µια εκδήλωση της περιοχής σου που έχει ως θέµα το
φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Να διαµορφώσεις µια εισήγηση µε
την οποία θα παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης στον
άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους αντιµετώπισής
τους. (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
Στο κείµενό του ο συγγραφέας προτείνει αναδιοργάνωση της κοινωνίας για την
αντιµετώπιση της οικολογικής κρίσης και των µεγάλων προβληµάτων που
απασχολούν την ανθρωπότητα. Αρχικά θέτει το αίτηµα µιας κοινωνίας που δεν θα
εστιάζει στην αύξηση των οικονοµικών δεικτών, παραδέχεται όµως πως αυτό
βρίσκεται µακριά απ' τις επιθυµίες των σηµερινών ανθρώπων. Η οικονοµία θα
πρέπει να µεταβληθεί σε µέσο εξυπηρέτησης των ανθρώπινων αναγκών,
προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση της κατανάλωσης και η αποφυγή της
οικολογικής καταστροφής. Αυτό σηµαίνει αλλαγή κλίµακας αξιών στις
ανεπτυγµένες κοινωνίες, πράγµα που απαιτεί αναδιοργάνωση των κοινωνικών
θεσµών. Η λύση βρίσκεται στην κινητοποίηση των πολιτών που όµως θεωρείται
δύσκολη. ∆ιερωτάται επίσης αν µια οικολογική καταστροφή θα κινητοποιήσει τους
ανθρώπους ή θα επιφέρει τον ολοκληρωτισµό. Κλείνοντας επισηµαίνει την
υποχρέωση των συνειδητοποιηµένων ατόµων να αφυπνίσουν τους συµπολίτες
τους.
Β.1.
Ο συγγραφέας προτείνει µια αναδιοργάνωση των οικονοµικοκοινωνικών σχέσεων
που διέπουν την κοινωνία στη βάση της ριζικής αλλαγής των πολιτικών και
πνευµατικών αξιών που έχουν οι άνθρωποι. Προτείνει την πρωτεύουσα θέση και
αξία να λαµβάνουν τα άτοµα και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και όχι η
καταναλωτική τους ισχύ. Με αυτή τη λογική, στη θέση της αλλοτριωµένης και
µηχανιστικής εργασίας που αναγκαστικά επιτελεί το άτοµο προκειµένου να
εξασφαλίσει το βιοπορισµό του, αντιπροτείνεται µια µορφή εργασίας που θα
αποτελεί πεδίο προβολής και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, χώρο δηµιουργικής
έκφρασης, πηγή καθηµερινής ευχαρίστησης και πολύπλευρης ανάπτυξης και
ολοκλήρωσής του.
Β.2.
Αντώνυµα
κατανάλωσης:
αναδιοργάνωση:
κεντρική:
δεχθούν:
συµµετοχή:

παραγωγής, αποταµίευσης
αποδιοργάνωση
περιφερειακή, περιθωριακή, απόκεντρη, δευτερεύουσα
απορρίψουν, αρνηθούν
αποχή

Β.3.
Ο συγγραφέας, προκειµένου να πείσει τους αναγνώστες του για τις προτεινόµενες
απόψεις του, επικαλείται τη λογική, µε την παράθεση συλλογιστικών
επιχειρηµάτων και τεκµηρίου, αλλά και την αυθεντία.
Παραδείγµατα
α) Επίκληση στη λογική µε τεκµήρια: «και να παραιτηθούν…3% το χρόνο».
β) Επίκληση στη λογική µε επιχείρηµα: «Η ανάπτυξη βέβαια…Αριστοτέλη».
1η προκείµενη: «Η ανάπτυξη βέβαια…του ανθρώπου»,
2η προκείµενη: «µιαν αληθινή δηµοκρατία…των αποφάσεων»,
3η προκείµενη: «µιαν άλλη οργάνωση παιδείας»
Συµπέρασµα: «ώστε να διαπλάθονται…του Αριστοτέλη».
γ) Επίκληση στην αυθεντία: «ώστε να διαπλάθονται … τον Αριστοτέλη».
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Β.4.
Ο συγγραφέας, ενώ στην ανάπτυξη του κειµένου του χρησιµοποιεί ένα αυστηρά
λογικό και οργανωµένο λόγο, στο τέλος της προτελευταίας παραγράφου προβαίνει
σε µια σειρά ρητορικών ερωτηµάτων. Έτσι µας καλεί να παρακολουθήσουµε τον
προβληµατισµό του αµεσότερα, την αγωνία και τις επιφυλάξεις του. Παράλληλα
θέτει τους αναγνώστες προ των ευθυνών τους, καλώντας τους να συµµετέχουν
ενεργητικά στον προβληµατισµό του. Πρόκειται, ίσως, για µια παραχώρηση στο
συναισθηµατικό λόγο, χωρίς όµως ακρότητες ή λαϊκισµούς.
Γ.
1. Πρόλογος
- Προσφώνηση
- Αναφορά στις βασικές έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής, επισήµανση της αλληλεξάρτησής τους. Ο άνθρωπος αναπόσπαστο τµήµα
του οικοσυστήµατος.
- Αναφορά στη σηµερινή πραγµατικότητα και αποδοχή της κρισιµότητας της
κατάστασης. Το φυσικό περιβάλλον βρίσκεται σε κίνδυνο, ο άνθρωπος
υφίσταται τις συνέπειες του υπερκαταναλωτισµού.
2. Σύντοµη παράγραφος αναζήτησης των αιτιών
- Ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσµου: Η φύση υπάρχει για να εξυπηρετεί
τον άνθρωπο.
- Υπέρµετρη και άνιση τεχνολογική και βιοµηχανική ανάπτυξη.
- Ανάπτυξη ωφελιµιστικής νοοτροπίας.
- Ανάπτυξη υπερκαταναλωτικών πρακτικών.
- Φαινόµενο υπερπληθυσµού.
- Απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης µε πρόβλεψη για το µέλλον.
- Ταύτιση ευτυχίας µε υλική ευδαιµονία.
3. Καταγραφή επιπτώσεων υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο
- Αλλοτρίωση από τη φύση και τις πραγµατικές του ανάγκες.
- Απώλεια της εσωτερικής του ελευθερίας και της εσωτερικής του γαλήνης.
- Προώθηση ανταγωνιστικότητας και επιλογή εργασίας µε γνώµονα τις
οικονοµικές απολαβές και όχι την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών /
επιθυµιών.
- Κρίση πνευµατικών και ηθικών αξιών.
- Υποδούλωση σε υλιστικά πρότυπα, αλλαγή κλίµακας αξιών και κρίση των
ανθρώπινων σχέσεων.
- ∆ηµιουργία πλασµατικών αναγκών.
- Απώλεια κριτικής ικανότητας µε αποτέλεσµα την πνευµατική νωθρότητα.
- Άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την καταστροφή
του οικοσυστήµατος.
 Έλλειψη ποιότητας ζωής λόγω όλων των παραπάνω παραµέτρων.
4.
-

Καταγραφή επιπτώσεων υπερκατανάλωσης στο φυσικό περιβάλλον
Εξάντληση φυσικών πόρων.
Μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος από µη ανακυκλώσιµα υλικά.
Παραγωγή και απόρριψη στη φύση βιοµηχανικών αποβλήτων από τη διαρκώς
ογκούµενη βιοµηχανία.
Κλιµατολογικές αλλαγές, φαινόµενο θερµοκηπίου, τρύπα του όζοντος.
Καταστροφή χλωρίδας και πανίδας λόγω µόλυνσης και υπερεκµετάλλευσης
φυσικών πόρων.
Χρήση επιβλαβών πηγών ενέργειας.
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5. Τρόποι αντιµετώπισης των επιπτώσεων
Γενικό πλαίσιο
- Ριζική αναµόρφωση του τρόπου σκέψης και διαβίωσης των σύγχρονων
ανθρώπων. Ο άνθρωπος, µέρος του οικοσυστήµατος και όχι κυρίαρχος του.
- Επαναπροσδιορισµός των αξιών, των αναγκών και των προτεραιοτήτων του.
Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουν να στραφούν οι φορείς κοινωνικοποίησης του
ανθρώπου:
- Παιδεία µε ανθρωπιστικό περιεχόµενο που καλλιεργεί πνευµατικότητα,
συνεργατικότητα, οικολογική συνείδηση.
- Οικογένεια που εθίζει τα άτοµα σε καθηµερινές πρακτικές συµβατές µε το
περιβάλλον και παρέχει πρότυπα και στάση ζωής.
- Πνευµατικοί άνθρωποι που ευαισθητοποιούν την κοινή γνώµη στα
προβλήµατα αυτά και υποδεικνύουν λύσεις.
- Μ.Μ.Ε. που, συνειδητοποιώντας το ρόλο τους, προσφέρουν πραγµατική µαζική
ενηµέρωση.
Ακόµη:
- Μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που, µε τις εξειδικευµένες
γνώσεις και τη δράση τους, παρεµβαίνουν ενεργά στο ζήτηµα της οικολογίας.
- Ανεξάρτητες ενώσεις καταναλωτών που προστατεύουν το κοινό από την
ασυδοσία και την υπερεκµετάλλευση.
- Το Κράτος οφείλει µε θέσπιση µέτρων να ρυθµίσει τα πλαίσια λειτουργίας των
επιχειρήσεων και να προστατεύσει τόσο τους πολίτες-καταναλωτές όσο και το
φυσικό περιβάλλον.
- Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν πόρους για έρευνα και αξιοποίηση
σύγχρονων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
6. Επίλογος
- Η τεχνολογική ανάπτυξη και η σύγχρονη κοινωνία αποτελούν έννοιες συµβατές
και µε την ποιότητα ζωής και µε την οικολογική ισορροπία. Όµως
- Επισηµαίνουµε τη σπουδαιότητα και τη σοβαρότητα του προβλήµατος, την
προσωπική ευθύνη του καθενός και κάνουµε έκκληση για άµεση λήψη δράσης
ατοµική και συλλογική.
- Αποφώνηση.
Επισήµανση
Η ανάπτυξη του κειµένου θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη λογική όσο και στη
συναισθηµατική χρήση του λόγου
Παρατήρηση:
Η ανάπτυξη που προτείνεται είναι παραδειγµατική και σε καµία περίπτωση δεν
αποτελεί υποδειγµατική ή δεσµευτική προσέγγιση του θέµατος.
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