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ΚΕΙΜΕΝΟ
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
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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
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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, 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
τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
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κατανάλωσης,
αναδιοργάνωση,
δεχτούν, συµµετοχή.

κεντρική,
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

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
να
µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
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4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
µετά
τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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