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ΚΕΙΜΕΝΟ

Περιβάλλον και ρύπανση

Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Γη, ο άνθρωπος θεώρησε το φυσικό περιβάλλον ως εχθρό που έπρεπε να υποτάξει, ως υπηρέτη που µπορούσε να χρησιµοποιήσει και ως τροφοδότη από τον οποίο εξαρτιόταν η επιβίωσή του. Έτσι, διαδοχικές γενιές ανθρώπων ασχολήθηκαν µε την τιθάσευση1 ορισµένων στοιχείων της φύσης, την προστασία από πληµµύρες,
την αποξήρανση ελών, την εκχέρσωση δασών κ.ο.κ. [...]. Σε ορισµένους πολιτισµούς, όπως
σε εκείνους των δυτικών χωρών, ο άνθρωπος ανέπτυξε µια εγωκεντρική νοοτροπία για το
φυσικό περιβάλλον και, αντί να θεωρεί τον εαυτό του µέρος του περιβάλλοντος, πίστεψε ότι
αυτός υπερέχει από όλα τα άλλα πλάσµατα της ∆ηµιουργίας και ότι η υπόλοιπη φύση έχει
δηµιουργηθεί για τη δική του χρήση και απόλαυση. [...]
Μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας 1960-70, οι διάφορες κοινωνίες, σαγηνευµένες από το
όραµα για ευµάρεια2 και υλική απόλαυση που παρείχε η οικονοµική ανάπτυξη, παρέβλεπαν
τη βαθµιαία επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος. Την αυξανόµενη ρύπανση των υδάτων
και την ακαταλληλότητά τους για αναψυχή ή άλλες χρήσεις, τη βαθµιαία απώλεια της διαύγειας του ατµοσφαιρικού αέρα και τα αυξανόµενα αναπνευστικά προβλήµατα και άλλες ενοχλήσεις που προκαλούσε η ατµοσφαιρική ρύπανση, καθώς και τις άλλες αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης, τα θεωρούσαν συνήθως ως επουσιώδη ή ως απαραίτητη θυσία για την
επίτευξη ενός πολύ σηµαντικότερου στόχου, αυτού της οικονοµικής ανάπτυξης. Η τελευταία
πιστευόταν ότι θα εξασφάλιζε σε όλους µια ζωή άνεσης και ελεύθερου χρόνου, τη δυνατότητα απασχόλησης µε πολιτιστικές δραστηριότητες, τη γενική εκπαίδευση των ενηλίκων, την
άριστη ιατρική περίθαλψη κ.ά. Η στροφή προς τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, που επικράτησε εδώ και µερικές δεκαετίες, ενθάρρυνε τον άνθρωπο να προσανατολίσει την προσοχή
και τη δραστηριότητά του στο πώς να παράγει και να καταναλώνει όσο γίνεται περισσότερα
αγαθά και υπηρεσίες. Παράλληλα, η εκπληκτική επιστηµονική πρόοδος, που έλαβε χώρα τις
τελευταίες δεκαετίες, καλλιέργησε την πεποίθηση ότι η επιστήµη µπορεί να επιλύσει όλα τα
προβλήµατα, µεταξύ των οποίων και τα περιβαλλοντικά.
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Στο µεταξύ, γινόταν σε µεγάλο βαθµό αλόγιστη χρήση του περιβάλλοντος, που οδήγησε σε
δραµατική υποβάθµισή του σε πολύ µεγάλες περιοχές της γης. Ο άνθρωπος απορροφηµένος
από το στόχο της αύξησης της υλικής ευµάρειας και θαµπωµένος από τα επιτεύγµατα της
επιστήµης, χωρίς να το αντιλαµβάνεται, πριόνιζε το δέντρο πάνω στο οποίο κάθεται και από
τους καρπούς του οποίου εξαρτάται η συντήρησή του.
Η αφύπνιση του κόσµου και των κυβερνήσεων ήταν απότοµη. Η δυσανασχέτηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος φαίνεται ότι βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση για αρκετά
χρόνια και συσσωρευόταν. Άρχισε να εκδηλώνεται σχεδόν ξαφνικά µε εκρηκτικό ρυθµό,
καθώς πολλαπλασιάζονταν οι ειδήσεις για διάφορες περιβαλλοντικές καταστροφές και συνειδητοποιήθηκε ότι οι ιδιότητες της φύσης, που οι οικονοµολόγοι των περασµένων αιώνων
αποκαλούσαν «πρωτογενείς και άφθαρτες», έχασαν σε µεγάλο βαθµό το δεύτερο από τα εν
λόγω χαρακτηριστικά. Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα το «φυσικό περιβάλλον» από αντικείµενο αδιαφορίας µετατράπηκε σε κρίσιµο θέµα. Τα φαινόµενα της καταστροφής του

1. τιθάσευση = έλεγχος, υποταγή
2. ευµάρεια = αφθονία υλικών αγαθών, άνεση, καλοπέραση
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και του κοινωνικού και οικονοµικού κόστους, που προκαλείται από αυτήν, βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων. Για τις νεότερες ιδίως γενιές το «φυσικό περιβάλλον» άρχισε να αποτελεί νέο αντικείµενο λατρείας και νέα αφορµή για µαχητικές εκδηλώσεις. ∆ιάφοροι, ειδικοί και µη, συµπεριφέρονται σαν προφήτες και προειδοποιούν ότι η
ανθρωπότητα βαδίζει προς βέβαιη αυτοκαταστροφή και ότι ο homo sapiens3, παρόλο που
µπόρεσε να προσαρµόσει τις εκάστοτε ανάγκες του στις συνθήκες, που επικρατούσαν κατά
τις διάφορες φάσεις της µακράς παρουσίας του στη Γη, δε θα µπορούσε να εξακολουθήσει
να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες γιατί αυτές µεταβάλλονται µε εξαιρετικά γρήγορο
ρυθµό.
Άρθρο από τον Τύπο σε διασκευή

ΘΕΜΑΤΑ

Α1.

Β1.

Β2.

Β3.

Β4.

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων το περιεχόµενο της παρακάτω περιόδου της τρίτης παραγράφου του κειµένου: «Ο άνθρωπος απορροφηµένος ... συντήρησή του».
Μονάδες 15
Ποιον τρόπο και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

α) Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: υπερέχει,
απώλεια, ξαφνικά, βέβαιη, µεταβάλλονται. (Μονάδες 5)
β) Να γράψετε από ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: επιδείνωση,
αυξανόµενη, επουσιώδη, ενθάρρυνε, πρόοδος. (Μονάδες 5)
Μονάδες 10
Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την πρώτη παράγραφο.
Μονάδες 5
Σε ηµερίδα που οργανώνει το σχολείο σου, µε θέµα την καταστροφή του περιβάλλοντος, έχεις οριστεί ως οµιλητής από το 15µελές µαθητικό συµβούλιο. Να εκθέσεις τις
απόψεις σου για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας του
προβλήµατος αυτού και να προτείνεις τρόπους απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων µέσα στη σχολική κοινότητα. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 40
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Γ1.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου, που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια
(100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

3. homo sapiens = σοφός άνθρωπος
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