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Κείμενο Ι 

Πολλοί άνθρωποι μας λένε ότι δεν έχουμε λύσεις για την κλιματική 

κρίση. Και έχουν δίκιο. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε; Πώς «να λύσεις» 

τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα σε όλη την 

ιστορία της; Πώς «να λύσεις» μια μεγάλη πολεμική κρίση; Πώς «να 

λύσεις» το ταξίδι στο φεγγάρι για πρώτη φορά; Πώς να «λύσεις» την 

επινόηση νέων εφευρέσεων; 

        Η κλιματική κρίση είναι το πιο εύκολο αλλά και το πιο δύσκολο 

ζήτημα που έχουμε αντιμετωπίσει στην ιστορία. Είναι το πιο εύκολο 

γιατί γνωρίζουμε τί πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σταματήσουμε τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Είναι το πιο δύσκολο, διότι η σημερινή 

οικονομία μας, προκειμένου να δημιουργεί αδιάκοπη οικονομική 

μεγέθυνση, εξακολουθεί να εξαρτάται απόλυτα από την καύση ορυκτών 

καυσίμων και κατά συνέπεια από την καταστροφή οικοσυστημάτων.  

                Και μας ξαναρωτάτε: «Λοιπόν, πώς ακριβώς να λύσουμε αυτό 

το πρόβλημα;»  Και σε ποιους απευθύνετε αυτό το ερώτημα; Ρωτάτε 

τους μαθητές που απεργούν για το κλίμα. 

          Και εμείς λέμε: «Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Ωστόσο, το 

σίγουρο είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε την χρήση ορυκτών 

καυσίμων, και να αποκαταστήσουμε τη φύση, και να κάνουμε πολλά 

άλλα πράγματα, τα οποία ίσως και να μη τα γνωρίζουμε ακόμη στην 

εντέλεια». 

         Τότε μας ξαναλέτε: «Αυτό δεν είναι απάντηση!»  

          Λέμε λοιπόν: «Πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση 

ως κρίση - και πρέπει να δράσουμε, ακόμη κι αν δεν έχουμε στα χέρια 

μας και έτοιμες τις λύσεις για όλα».  

         «Ούτε κι αυτό είναι  απάντηση», μας λέτε. 

           Και τότε πρέπει ν' αρχίσουμε να συζητάμε για την κυκλική 

οικονομία, για την αναζωογόνηση της φύσης και για την ανάγκη δίκαιης 

μετάβασης. Αλλά τότε εσείς δεν θα καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα 

μιλάμε. Λέμε ότι αυτές οι αναγκαίες λύσεις δεν είναι γνωστές σε 
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κανέναν ως όλον· και άρα πρέπει να πορευτούμε ενωμένοι με οδηγό 

την επιστήμη για να βρούμε τις απαντήσεις μαζί, στην πορεία. Όμως 

αυτό δεν το ακούτε. Δεν το ακούτε, διότι αυτές τις απαντήσεις τις 

χρειαζόμαστε για να αντιμετωπιστεί μια κρίση, την οποία, οι 

περισσότεροι από εσάς, ούτε καν την κατανοείτε ακόμη πλήρως. Ή δεν 

θέλετε να την κατανοήσετε. […] 

        Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι να βρούμε τον δρόμο 

και τον τρόπο για να συνεχίσουμε. Από τη στιγμή που παίρνουμε την 

απόφαση για κάτι, μπορούμε μετά να κάνουμε τα πάντα. Και είμαι 

σίγουρη ότι από τη στιγμή που θ' αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε 

όπως συμπεριφέρονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα 

μπορέσουμε να αποφύγουμε την κλιματική και οικολογική καταστροφή. 

Οι άνθρωποι είναι πολύ προσαρμοστικοί. Ακόμη μπορούμε να 

διορθώσουμε τη ζημιά. Αλλά δεν θα έχουμε για πολύ την ευκαιρία να 

το κάνουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν υπάρχουν άλλες 

δικαιολογίες. 

         Εμείς, τα παιδιά, δεν θυσιάζουμε την εκπαίδευσή μας και την 

παιδική μας ηλικία για να μας πείτε εσείς τι θεωρείτε πολιτικά εφικτό 

και τι ανέφικτο στην κοινωνία που εσείς φτιάξατε. Δεν βγαίνουμε στους 

δρόμους και δεν διαδηλώνουμε για να φωτογραφίζεστε μαζί μας και να 

μας λέτε «ω, στ΄ αλήθεια θαυμάζουμε αυτό που κάνετε!» 

          Εμείς, τα παιδιά, τα κάνουμε αυτά για να αφυπνίσουμε τους 

ενήλικες. Εμείς τα παιδιά τα κάνουμε αυτά για να παραμερίσετε τις 

διαφορές σας και να αρχίσετε να ενεργείτε όπως πρέπει να ενεργούν οι 

άνθρωποι σε μια κρίση. Εμείς, τα παιδιά, τα κάνουμε αυτά γιατί 

θέλουμε να πάρουμε πίσω τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας. 

         Ελπίζω να λειτουργούσε το μικρόφωνό μου. Ελπίζω να με 

ακούσατε όλοι. 

Ομιλία της Greta Thunberg στη Βουλή των Κοινοτήτων,  

Λονδίνο, 23 Απριλίου 2019 

[Η Γκρέτα Έρνμαν Τούνμπεργκ είναι Σουηδή ακτιβίστρια που εργάζεται με 

σκοπό τη καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την 

κλιματική αλλαγή. Έχει χαρακτηριστεί υπόδειγμα του παγκόσμιου 

ακτιβισμού των νέων και σύμβολο οικολογικής συνείδησης και το 2019 

προτάθηκε για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης] 
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Κείμενο ΙΙ 

 
 

 
[ Συνθήματα από διαδήλωση διαμαρτυρίας για την καταστροφή του πλανήτη] 

 

 

 

 

Κείμενο ΙΙΙ 
[Τσουνάμι καταστρέφει τις πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, φονικές 

μέδουσες ερημώνουν τις παραλίες της Αυστραλίας, μολυσμένα καβούρια - 

φορείς μιας ανίατης ασθένειας - κατακλύζουν το υδροδοτικό σύστημα της 

Νέας Υόρκης αποδεκατίζοντας τον πληθυσμό, εκατομμύρια τερατώδη 

σκουλήκια αποσταθεροποιούν το βυθό στις ακτές της Νορβηγίας, 

φάλαινες επιτίθενται σε πλοία και τα βυθίζουν. Η ανθρωπότητα δέχεται 

μια συντονισμένη και μαζική επίθεση. Οι επιστήμονες αναγκάζονται να 

παραδεχτούν ότι ο άνθρωπος γνωρίζει τελικά για τον πλανήτη Γη πολύ 

λιγότερα πράγματα απ' όσα γνωρίζει για το Διάστημα]. 
 

Εννοώ,  ότι όλα αυτά τα περί επιθέσεων από φάλαινες και 
καρχαρίες είναι τερατώδεις ανοησίες για να τρομάζουν τα παιδάκια. 
Εννοώ, ότι  είναι εξοργιστικό, όταν μια σωστή αμερικανική οικογένεια 
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δεν μπορεί να πάει για ψάρεμα, και η ανθρωπότητα στο σύνολό της δεν 
δίνει πεντάρα. Αλλά και το ότι ο ψαράς στις υπανάπτυκτες χώρες -που 
πρέπει με τις καθημερινές σαρδέλες να θρέψει δεκαεφτά παιδιά κι έξι 
γυναίκες- κάθεται στην αμμουδιά με απλανές βλέμμα, επειδή φοβάται 
ότι αν βγει για ψάρεμα θα τον κατασπαράξουν, δεν είναι ωραίο 
πράγμα, είναι μίζερη κατάσταση. Τους συμπονούμε, αλλά δεν 
μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Η ανθρωπότητα έχει άλλες 
έγνοιες. Έχουν πληγεί οι πλούσιες χώρες. Τα ψάρια αγρίεψαν, δεν μας 
αφήνουν να τα πιάσουμε, στέλνουν στα δίχτυα δηλητήριο ή βυθίζουν 
τα αλιευτικά. Ακόμα κι αν όλα αυτά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, 
μας ανησυχεί που είναι δυστυχώς πολλές οι  μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Κι αυτό είναι κακό για τον υπανάπτυκτο κόσμο, γιατί τώρα πια δεν 
παίρνει από μας ούτε φράγκο». 

Ο Βάντερμπιλτ κοίταξε πονηρά το ακροατήριο πάνω από τα γυαλιά 
του. 

«Ξέρετε, αν κάποιος ήθελε να καταστρέψει τον κόσμο, θα 
μπορούσε πολύ απλά να εξολοθρεύσει τα δύο τρίτα με το να κρατάει 
διαρκώς στο πόδι τις πλούσιες χώρες. Αρκεί να τους δώσει να 
καταλάβουν ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα δικά τους τα 
προβλήματα. Ο Τρίτος Κόσμος είναι μαθημένος να τον στηρίζουν 
οικονομικά οι ισχυρές χώρες. Διατηρείται στη ζωή εκμεταλλευόμενος 
τις ευαισθησίες της Αμερικής, οπότε δώστου κάθε τόσο καθεστωτικές 
μεταβολές και απαιτήσεις για οικονομική βοήθεια. Τώρα πάνε αυτά. 
Μπορούμε να χαμογελάμε ειρωνικά όταν ακούμε ότι οι φάλαινες 
πηδούν πάνω σε σκάφη, αφού η οικονομική μας πρόοδος ή η 
οικονομική μας καθυστέρηση δεν εξαρτώνται από ψάθινες βάρκες κι 
από πιρόγες, όμως ας μην ξεχνάμε ότι το επίπεδο ζωής του δυτικού 
κόσμου  απέχει  πολύ από το να είναι αντιπροσωπευτικό. Σκεφτείτε το 
αυτό απόψε, που θα τσακίζετε τον μπουφέ με τα κρύα πιάτα. Για τον 
Τρίτο Κόσμο οι ανωμαλίες είναι το τέλος! Το Ελ Νίνιο είναι το τέλος. Η 
Ελ Νινιά είναι το τέλος.  

Αν κάνουμε απολογισμό των εκκεντρικών συμβάντων με τα οποία 
μας αιφνιδίασε η Φύση τους τελευταίους μήνες, σε πολλούς από μας 
τέτοια φαινόμενα θα φανούν σαν παλιοί καλοί φίλοι. Θα έλεγε κανείς 
ότι δεν θα ήταν άσχημα αν ξαναπερνούσαν για μια μπίρα - αλλά, κυρίες 
και κύριοι! Εμείς έχουμε τώρα άλλους “επισκέπτες”. Ένα μέρος της 
Ευρώπης έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ξέρετε τι 
σημαίνει αυτό; Ότι μετά τη δύση του ήλιου δεν επιτρέπεται η 
κυκλοφορία στους δρόμους για να μη βρέξουν τα πόδια τους; Θα σας 
πω εγώ τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να 
αντιμετωπίσει την καταστροφή. Ότι οι μηχανισμοί παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Ερυθρός Σταυρός, η Τεχνική Υπηρεσία Εκτά-
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κτων Αναγκών της Γερμανίας, η UNESCO, ο Σταυρός της Μάλτας, δεν 
πρόκειται να σπεύσουν στον τόπο της καταστροφής με σκηνές και τρό-
φιμα. Ότι στη χρυσή Ευρώπη οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα κι 
από τις μολύνσεις. Ότι έχουν ξεσπάσει επιδημίες. Επιδημίες στην Ευρώ-
πη! Λες και δεν έφτανε η Pfiesteria και τα κονσόρτσια βακτηρίων. Στη 
Νορβηγία θερίζει η χολέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσφερ- 
θεί ιατρική φροντίδα για όσους την έχουν άμεση ανάγκη, ότι αν ο μέσος 
Ευρωπαίος καταναλωτής που χαζεύει τα σαββατιάτικα τηλεοπτικά 
κουίζ τραυματιστεί, οι πληγές του θα ξεχειλίσουν από μικρά άσπρα 
σκουλήκια κι από μύγες, που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διάδοση των 
μικροβίων.  

- Νιώθετε άσχημα; Κι αυτό δεν ήταν τίποτα. Το τσουνάμι 
πλημμυρίζει τα πάντα, αλλά όταν αποτραβηχτεί, αρχίζουν διάφορα και 
τινάζονται στον αέρα. Γιατί έχουμε κι εκρήξεις. Τι να προλάβει η 
πυροσβεστική; Οι παραλιακές περιοχές πρώτα γίνονται μούσκεμα κι 
ύστερα τυλίγονται στις φλόγες. Α, ναι, δεν έφταναν όλα αυτά, η 
αναρρόφηση των αποσυρόμενων υδάτινων μαζών κατέστρεψε το 
σύστημα ανεφοδιασμού με κρύο νερό σε κάτι πυρηνικούς σταθμούς 
που είχε στήσει κάποιος μαλάκας δίπλα στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν 
ένα υψίστης σοβαρότητος πυρηνικό ατύχημα στη Νορβηγία, κι άλλο 
ένα στην Αγγλία. Χορτάσατε; Σας έχω για επιδόρπιο την ολοκληρωτική 
καταστροφή των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κυρίες 
και κύριοι, λυπάμαι που το λέω, ξεχάστε την Ευρώπη. Ξεχάστε και τον 
Τρίτο Κόσμο. Η Ευρώπη τα ’φτυσε!».  

 
Φράνκ  Σέτσινγκ, Το Σμήνος, εκδ. Καστανιώτη 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των πέντε τελευταίων 

παραγράφων  (Και τότε πρέπει να… να με ακούσατε όλοι)   του 

Κειμένου 1 σε 70 λέξεις περίπου.                                                                                                                   

 

                                                                                                          Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β  

Ερώτηση 1 
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Λαμβάνοντας υπόψη σας τα  μηνύματα  του Κειμένου ΙΙ (Το σπίτι μας 

καίγεται … Δεν υπάρχει πλανήτης δεύτερης κατηγορίας… Αλλαγή 

συστήματος όχι αλλαγή κλίματος) να τα σχολιάσετε  και να τα 

συσχετίσετε μεταξύ τους  από πλευράς περιεχομένου. Πώς αυτό 

συνδέεται με τις γλωσσικές επιλογές των συντακτών τους;   [Να λάβετε 

υπόψη σας αποκλειστικά την απόδοση των συνθημάτων στην ελληνική 

γλώσσα]                                         

                                                                                                           Μονάδες 15   

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2 

Στο Κείμενο Ι η ομιλήτρια προσπαθεί: να διαμαρτυρηθεί, να 

καταγγείλει, να  πείσει .  

Να εντοπίσετε αντίστοιχα σημεία στο Κείμενο, παραθέτοντας 

αντίστοιχο χωρίο, που επιβεβαιώνουν  καθέναν από τους τρεις 

ξεχωριστούς αλλά αλληλένδετους στόχους της. Να αιτιολογήσετε στην 

απάντησή σας την επιλογή των συγκεκριμένων σημείων. 

                                                                                                          Μονάδες 15  

Ερώτηση  3 

Στο Κείμενο  Ι υπάρχουν στοιχεία λεκτικού πληθωρισμού. Να εντοπίσετε 

δύο από αυτά κάνοντας για το καθένα μία αναφορά στο 

Κείμενο.(μονάδες 2) 

Πώς υπηρετεί ο λεκτικός πληθωρισμός τον επικοινωνιακό στόχο της 

ομιλήτριας;( μονάδες 3) 

                                                                                                            Μονάδες 5   

Να σχολιάσετε τη χρήση του α και β  πληθυντικού προσώπου στα 

ρήματα του Κειμένου Ι.[Μπορείτε να εργαστείτε με βάση το υλικό της 

προτελευταίας παραγράφου «Εμείς, τα παιδιά, τα κάνουμε αυτά…»] 

                                                                  Μονάδες  3 

Ποιος είναι ο ρόλος των ερωτήσεων στην πρώτη παράγραφο του 

Κειμένου Ι ;                                                                                        Μονάδες  2 

 

 

                         

ΘΕΜΑ Γ  
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Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τρία εκφραστικά μέσα με τα οποία ο 

συγγραφέας επιχειρεί να προσεγγίσει τον αναγνώστη στο Κείμενο ΙΙΙ. 

Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας , ο αφηγητής επιλέγει την 

ειρωνεία ; Να απαντήσετε σε 150-200 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Με βάση την ομιλία που σας δίνεται στο Κείμενο Ι, αποφασίζετε να 

γράψετε μια επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη στην οποία αρχικά  

στηρίζετε τα επιχειρήματα της συνομήλικής σας Γκρέτας Τούνμπεργκ 

και στη συνέχεια παρουσιάζετε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας (όχι συνδεδεμένο κατά βάση με την 

οικολογία) τα τελευταία χρόνια και το οποίο σάς δημιουργεί ανησυχία. 

Το κείμενο που θα συντάξετε να έχει έκταση 350 – 400 λέξεων.  

Μονάδες 30 

 


