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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

[Το κείμενο είναι απόςπαςμα τθσ ομιλίασ, ςε διαδικτυακι εκδιλωςθ,  του  γενικοφ 

γραμματζα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτζρεσ ςτο Πανεπιςτιμιο Columbia, επ΄ ευκαιρία 

τθσ πζμπτθσ επετείου  από τθ Συμφωνία του Παριςιοφγια το περιβάλλον, ςτισ 2 

Δεκεμβρίου 2020]  

Πρόεδρε Μπόλινγκερ, 

Αγαπθτοί φίλοι, 

[1] Ευχαριςτϊ το Πανεπιςτιμιο Κολοφμπια που φιλοξενεί αυτι τθ ςυνάντθςθ  και

καλωςορίηω όςουσ ζχουν ςυνδεκεί ηωντανά απ’ όλο τον κόςμο. υναντιόμαςτε με

αυτόν τον αςυνικιςτο τρόπο κακϊσ μπαίνουμε ςτον τελευταίο μινα αυτισ τθσ πιο

αςυνικιςτθσ χρονιάσ. Βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με μια καταςτροφικι πανδθμία, με

νζα επίπεδα υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ, νζα χαμθλά επίπεδα οικολογικισ

υποβάκμιςθσ και νζα πιςωγυρίςματα ςτο ζργο μασ για τθν επίτευξθ των

παγκόςμιων ςτόχων για πιο δίκαιθ, ςυμπεριλθπτικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Για να

το κζςω απλά, ο πλανιτθσ βρίςκεται ςε κακεςτϊσ διάλυςθσ.

Αγαπθτοί φίλοι, 

[2] Η ανκρωπότθτα πολεμά τθ φφςθ. Αυτό είναι αυτοκτονικό. Η φφςθ πάντοτε

εκδικείται – και το κάνει ιδθ με αυξανόμενθ ιςχφ και ζνταςθ. Η βιοποικιλότθτα

καταρρζει. Ζνα εκατομμφριο είδθ απειλοφνται με εξαφάνιςθ. Σα οικοςυςτιματα

εξαφανίηονται μπροςτά απ’ τα μάτια μασ. Οι ζρθμοι εξαπλϊνονται. Οι  υγρότοποι

χάνονται.  Κάκε χρόνο, χάνουμε δζκα εκατομμφρια εκτάρια δαςϊν. Οι ωκεανοί

υπεραλιεφονται και πνίγονται μζςα ςτα πλαςτικά απόβλθτα. Σο διοξείδιο του

άνκρακα που απορροφοφν οδθγεί ςτθν οξίνιςι τουσ. Οι κοραλλιογενείσ φφαλοι

αποχρωματίηονται και πεκαίνουν. Η ρφπανςθ του αζρα και του νεροφ ςκοτϊνει

ετθςίωσ εννζα εκατομμφρια ανκρϊπουσ – περίπου ζξι φορζσ περιςςότερουσ από τισ

τρζχουςεσ απϊλειεσ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ. Και με τθν παραβίαςθ του ηωικοφ

περιβάλλοντοσ και τθ διατάραξθ των ειδϊν από τουσ ανκρϊπουσ και τθν

κτθνοτροφία, κα μποροφςαμε να δοφμε και άλλουσ ιοφσ και άλλουσ πανδθμικοφσ



παράγοντεσ να μεταφζρονται από τα ηϊα ςτουσ ανκρϊπουσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι το 

75% των νζων και αναδυόμενων ιϊν είναι ηωονοςογόνοι. 

[3] ιμερα,  δφο νζεσ ζγκυρεσ εκκζςεισ από τον Παγκόςμιο Μετεωρολογικό

Οργανιςμό και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμζνων Εκνϊν φανερϊνουν

το πόςο κοντά ςτθν κλιματικι καταςτροφι βριςκόμαςτε. Σο 2020 πικανότατα κα

είναι ζνα 3 πιο κερμά ζτθ που ζχουν καταγραφεί παγκοςμίωσ – παρά τθν ψυκτικι

επίδραςθ του φαινομζνου LaNina. Η περαςμζνθ δεκαετία ιταν θ πιο κερμι ςτθν

ανκρϊπινθ ιςτορία. Η κερμότθτα ςτων ωκεανϊν είναι μεγαλφτερθ από ποτζ.

[4] Αυτι τθ χρονιά, ποςοςτό μεγαλφτερο του 80% των ωκεανϊν αντιμετϊπιςε

καλάςςιουσ καφςωνεσ. Ο Αρκτικόσ Ωκεανόσ ζχει κερμανκεί ςε μεγάλο βακμό, με

περιςςότερουσ από 3 βακμοφσ Κελςίου άνω του μθδενόσ κατά μζςο όρο – και

περιςςότερουσ από 5 βακμοφσ Κελςίου ςτθ ιβθρία.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

[1] Η παραδοχι τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ για το Περιβάλλον, θ οποία γεννικθκε ςτθ

Διάςκεψθ του ΟΗΕ το 1992 ςτο Ρίο, ςυνζδεςε τισ αιτίεσ του περιβαλλοντικοφ

προβλιματοσ του πλανιτθ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και το παραγωγικό μοντζλο.

[2] Από τότε μζχρι ςιμερα ζχει κυλιςει πολφ νερό ςτο αυλάκι. Η αντίλθψθ ότι οι

αιτίεσ του διαρκϊσ επιδεινοφμενου περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ του πλανιτθ

ανάγονται ςτο μοντζλο τθσ ανάπτυξθσ, το οποίο ζγινε πιο επικετικό και πιο ιςχυρά

ανταγωνιςτικό ςτα χρόνια τθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ οικονομίασ, ζχει πλζον

εμπεδωκεί.

[3] Η παρουςίαςθ του περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ ωσ ηθτιματοσ υπζρβαςθσ τθσ

φζρουςασ ικανότθτασ του πλανιτθ εξαιτίασ των πιζςεων που αςκεί ςτο παγκόςμιο

οικοςφςτθμα θ επικετικι οικονομικι ανάπτυξθ, ζχει γίνει ςτισ μζρεσ μασ κοινι

ςυνείδθςθ.

[4] Όπωσ κοινι ςυνείδθςθ είναι ςιμερα ότι θ Ανάπτυξθ και το Περιβάλλον είναι οι

δφο όψεισ του ίδιου νομίςματοσ.Που ςθμαίνει ότι είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι δεν

υπάρχει ανάπτυξθ χωρίσ περιβαλλοντικι βάςθ. Ορυκτά, φυςικοί και ενεργειακοί

πόροι, δάςθ, ζδαφοσ, νερά και οικοςυςτιματα τροφοδοτοφν τισ οικονομικζσ

δραςτθριότθτεσ και γιϋ αυτό αποτελοφν τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για

οικονομικι ανάπτυξθ.

*5+ Αντίςτοιχα, κοινϊσ αποδεκτό είναι και το ότι δεν υπάρχει κανζνα

περιβαλλοντικό πρόβλθμα που να μθν ζχει τθν αιτία του ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ.

Η εξάντλθςθ των φυςικϊν και ενεργειακϊν πόρων και θ υποβάκμιςθ των

οικοςυςτθμάτων και των φυςικϊν διακεςίμων οφείλεται ςτισ αναπτυξιακζσ

δραςτθριότθτεσ που όςο εντείνονται, τόςο καταναλϊνουν και ρυπαίνουν όλο και

μεγαλφτερο μζροσ των περιβαλλοντικϊν αγακϊν.*…+

[6] Σο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αδιζξοδο αποτυπϊνεται ακόμθ και από τισ

εκτιμιςεισ ότι αν ολόκλθροσ ο πλανιτθσ είχε τουσ ρυκμοφσ τθσ ανάπτυξθσ των ΗΠΑ,



κα χρειάηονταν  οι φυςικοί πόροι 5 πλανθτϊν ςαν τθ γθ για να ςυντθρθκεί  αυτι θ 

ανάπτυξθ. Ενϊ αντίςτοιχα αν ο πλανιτθσ αναπτυςςόταν ςαν τθ Γερμανία κα 

χρειάηονταν 3 πλανιτεσ ςαν τθ γθ, αν αναπτυςςόταν ςαν το Ηνωμζνο Βαςίλειο και 

τθ Γαλλία 2,7, αν αναπτυςςόταν ςαν τθν Ιςπανία 2,5, ενϊ αν όλοσ ο πλανιτθσ είχε 

τθν ανάπτυξθ τθσ Ινδίασ, κα αρκοφςε το 0,7 των φυςικϊν αγακϊν τθσ γθσ για να 

ςυντθριςει αυτι τθν ανάπτυξθ.Αν ςυνεχίςουμε λοιπόν και τισ επόμενεσ δεκαετίεσ 

να εξαντλοφμε και να καταςτρζφουμε το περιβάλλον και τουσ πόρουσ του με τουσ 

ςθμερινοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, ςφντομα κα χρειάηονται κοντά ςτουσ 3 πλανιτεσ 

ςαν τθ γθ για να ςυντθριςουν αυτι τθν ανάπτυξθ. 

[7]Η κλιματικι κρίςθ δεν είναι παρά μια κορυφαία και ςε παγκόςμια κλίμακα

εκδιλωςθ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ. Η υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ

ικανότθτασ του κλίματοσ οφείλεται ςτθν εντατικι, εδϊ και δεκαετίεσ, παραγωγι και

κατανάλωςθ ενζργειασ. Η οποία εκδθλϊνεται μζςω τθσ υπζρμετρθσ και τθσ

ςωρευτικισ εκπομπισ αερίων τθσ καφςθσ, που επιδεινϊνουν το φαινόμενο του

κερμοκθπίου.*…+

[8] Η αναηιτθςθ λοιπόν «πράςινων» δραςτθριοτιτων, όπωσ είναι οι Ανανεϊςιμεσ

Πθγζσ Ενζργειασ, αλλά και θ οικολογικι γεωργία, ο οικοτουριςμόσ και ο

αγροτουριςμόσ, που,  ενϊ ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, δεν υπόκεινται

ςε περιοριςμοφσ κακϊσ δεν εξαντλοφν, οφτε υποβακμίηουν το περιβάλλον, είναι το

μεγάλο ηθτοφμενο ςιμερα.

Γιάννης Α. Μυλόπουλος, www.naftemporiki.gr 

1θ δθμοςίευςθ :https://drapetsini.blogspot.com/2019/08/blog-post_27.html 

http://www.naftemporiki.gr/


ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

[Στο απόςπαςμα ο αφθγθτισ - πρωταγωνιςτισ περιθγείται με τθ φίλθ του περιοχζσ 

του Αμαηονίου ςτισ οποίεσ ζχουν εγκαταςτακεί πετρελαϊκζσ εταιρείεσ  με ςκοπό τθν 

εκμετάλλευςθ του υπεδάφουσ. Οριςμζνοι ικαγενείσ, ενταγμζνοι ςτο πλαίςιο αυτό, 

λειτουργοφν παρόμοια με τiσ εταιρείεσ] 

      Μασ  κράτθςαν ςτο φυλάκιο ελζγχου για ϊρεσ κοιτάηοντασ πότε πότε τα 
διαβατιρια και τθ λίςτα με τα ονόματα που είχαν λάβει από μζρεσ. Όταν μπικαμε 
ςτο λεωφορείο ξζραμε ότι το αόρατο μάτι τθσ Πετρόλεοσ μασ παρακολουκοφςε. 
Δυο από μασ τουσ γφριςαν πίςω. Κάτι ςτθ λίςτα ζλειπε. Ο χωματόδρομοσ πλατφσ 
και άνετοσ. Ειλικρινισ και εφγλωττοσ ςαν ορκάνοιχτο βιβλίο. υναντιςαμε δυο 
τεράςτια φορτθγά. Ο βαρφσ βρυχθκμόσ τουσ ανακατεφτθκε  με τθν πυκνι ςκόνθ. 
τθν καρότςα ςκουρόχρωμα πρόςωπα, ςοβαρά κάτω απ’ τα κράνθ. 

      «Αυτόσ ο δρόμοσ αρχικά ςχεδιάςτθκε ίςα ίςα για ζνα όχθμα ϊςτε οι κόμεσ των 
δζντρων ψθλά να ενϊνονται», είπε θ ελζςτε. «Ζτςι κα μποροφςαν τα ηϊα να 
επικοινωνιςουν και με τισ δφο πλευρζσ. Δεσ τι ζκαναν. Άνοιξαν μια λεωφόρο για 
δυο οχιματα και τθν πλάτυναν για να χωρζςει και τουσ αγωγοφσ του πετρελαίου.» 

      Κοφνθςα το κεφάλι μου. «Η μόνθ ελπίδα είναι, όταν ο δρόμοσ κάποτε 
εγκαταλειφκεί, να επιςτρζψει πάλι ςτθ ηοφγκλα.» 

      «Δφςκολο, πολφ δφςκολο. Ο δρόμοσ αυτόσ ζχει κάτι το διαβολικό. Σον ζχουν 
καταςκευάςει τζλεια από ςτρωματϊςεισ με χαλίκια και πλαςτικά δίχτυα. Σο δάςοσ 
και από τισ δυο πλευρζσ ζχει καταςτραφεί από τθ ςκόνθ, τον κόρυβο και τθν 
ανκρϊπινθ παρουςία. ε μια χϊρα που ςχεδόν τίποτα δεν χτίηεται ςωςτά αυτόσ ο 
δρόμοσ είναι ζργο του διαβόλου. Μόνο εκείνοσ μποροφςε να τον κάνει τόςο 
τζλειο.» 

      Είδαμε μια ομάδα πζντε ικαγενϊν, ολόγυμνων. Περπατοφςαν ανάμεςα ςτα 
υλοτομθμζνα ανοίγματα κρατϊντασ μεγάλα φυςοκάλαμα. Ζνασ είχε τουφζκι ςτον 
ϊμο που το κρατοφςε από τθν κάννθ με παιδικι αφζλεια ςτο πρόςωπο. Μασ 
κοφνθςαν τα χζρια κι εμείσ τουσ ανταποδϊςαμε τον χαιρετιςμό κρυμμζνοι ςτα 
ροφχα μασ και ςτο λεωφορείο, ςφροντασ ζνα ςφννεφο ςκόνθσ, και μαηί του  τον 
βάρβαρο κόρυβο που απωκοφςε τθν  τροπικι  ηωι προσ τα ενδότερα. 

      «Κυνθγοί ςυλλζκτεσ», είπα προςπακϊντασ να καταγράψω τισ εκφράςεισ ςτα 
πρόςωπά τουσ.  

      «Ζμποροι κυνθγοί», απάντθςε θ ελζςτε. «Παλιά κυνθγοφςαν για τθν 
επιβίωςθ. Σϊρα πουλοφν το κυνιγι ςτθν πόλθ παράνομα. Είδεσ αυτόν με το 
τουφζκι; Μπορεί να ςκοτϊςει άγρια ηϊα από απόςταςθ και με πρωτόγνωρθ 
ευκολία. Προτοφ ανοίξει ο δρόμοσ ζκαναν μεγάλεσ διαδρομζσ ςτο δάςοσ για τθν 
τροφι των οικογενειϊν τουσ. Ο δρόμοσ τοφσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να διαςχίηουν 
εφκολα μεγάλεσ περιοχζσ και να ςκοτϊνουν πικικουσ, καπιμπάρα, ταπιρουσ, μακό 
και πεκάρι που τα πουλοφν ςτθν ντόπια ι τθ διεκνι αγορά ωσ εξωτικό κρζασ. 
Χτίηουν οικιςμοφσ κατά μικοσ του δρόμου εκχερςϊνοντασ τθ ηοφγκλα και βακμιαία 
αντιλαμβάνονται τθν ιςχφ τθσ τεχνολογίασ και του χριματοσ. Εκείνο που δεν 
αντιλαμβάνονται είναι ότι θ ιςχφσ αυτι είναι παροδικι ενϊ θ καταςτροφι τθσ 
άγριασ ηωισ δεν είναι. ε λίγα χρόνια, μαηί με τισ εταιρείεσ πετρελαίου, κα 
εξαφανίςουν το δάςοσ και κα καταλιξουν εργάτεσ ι ηθτιάνοι. Θα ζχουν ανταλλάξει 



τθν ελευκερία τουσ με ζνα κινθτό τθλζφωνο και μια τθλεόραςθ, τα ακοφςματα τθσ 
ηοφγκλασ με το κόρυβο τθσ πόλθσ, το δράμα του δάςουσ με τθλεοπτικζσ εκπομπζσ. 
Δεν μ’  εκπλιςςει το πϊσ οι άνκρωποι απζκτθςαν τθ ςοφία τθσ επιβίωςθσ ςε 
χιλιάδεσ χρόνια, με εκπλιςςει όμωσ το πόςο εφκολα πετοφν αυτι τθ ςοφία ςτον 
άνεμο για ζνα μθδαμινό αντάλλαγμα. Σο πιο αντιφατικό πράγμα ςτθ φφςθ είναι ο 
ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ.» 

      Σο λεωφορείο άφθςε πίςω του τουσ ικαγενείσ καλυμμζνουσ ςτθ ςκόνθ. Η 
ςυνικθσ κατάκλιψθ με κυρίευε. Μου ιταν αδφνατο να διατυπϊςω μια 
ολοκλθρωμζνθ ςκζψθ. Οι αγωγοί που μετζφεραν το μαφρο καφςιμο, τα βαριά 
φορτθγά, οι δυο τοίχοι τθσ ηοφγκλασ δεξιά και αριςτερά μαδθμζνοι, άρρωςτοι από 
τθ ςκόνθ, το ςυνεχζσ ταρακοφνθμα του λεωφορείου, ο δρόμοσ λευκόσ, θ μάταιθ 
αντίκεςθ του πράςινου. Οι δρόμοι τθσ φφςθσ ζχουν  φανταςία και τυχαιότθτα, 
ζχουν μια κζςθ ςτθ γλϊςςα. Σοφτοσ ο δρόμοσ ιταν αλλιϊτικοσ. Μια βακιά ουλι 
ςτθν καρδιά τθσ ηοφγκλασ. Η μόνθ κζςθ του ςτθ γλϊςςα ιταν από δφο τρία 
ουςιαςτικά και λίγουσ αρικμοφσ. 

Γιάννθσ Φίλθσ, Ημζρεσ ςτο Οριζντε, εκδ. Ζναςτρον 

ΘΕΜΑ Α 

Ποιεσ είναι ςφμφωνα με τον ςυντάκτθ του Κειμζνου 2 οι αιτίεσ του περιβαλλοντικοφ 

προβλιματοσ; υμφωνεί με αυτι τθ κζςθ ο ςυντάκτθσ του Κειμζνου 1; Να 

απαντιςετε ςε 70-90 λζξεισ.                                                                             Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1 

α. Να προςδιορίςετε δφο διαφορετικά ςτοιχεία προφορικότθτασ ςτο Κείμενο 1, 

(μονάδεσ 4)εντοπίηοντασ αντίςτοιχα χωρία τουσ(μονάδεσ 2), και να αιτιολογιςετε 

τθ χριςθ του κακενόσ(μονάδεσ 4). 

Μονάδες 10 

β. Να χαρακτθρίςετε τθ λειτουργία τθσ γλϊςςασ*αναφορικι ι ποιθτικι+ ςτα 

παρακάτω τμιματα λόγου(μονάδεσ 2,5) και να τθ μετατρζψετε ςτθν αντίςτροφθ, 

κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ αντικαταςτάςεισ ςε λζξεισ ι φράςεισ (μονάδεσ 2,5). 

 Η παραδοχι τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ για το Περιβάλλον, θ οποία γεννικθκε

ςτθ Διάςκεψθ του ΟΗΕ το 1992 ςτο Ρίο* Κείμενο 2+

 οφείλεται ςτθν εντατικι, εδϊ και δεκαετίεσ, παραγωγι και κατανάλωςθ

ενζργειασ. * Κείμενο 2+

 Μονάδες 5 

Ερώτημα 2 

α. Να ςχολιάςετε τθ  νοθματικι ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 3θσ[ Η παρουςίαςθ του 

περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ…+, 4θσ και 5θσ παραγράφου*…των περιβαλλοντικών 

αγακών+ του Κειμζνου 2 και να εντοπίςετε τουσ γλωςςικοφσ όρουσ που  υπθρετοφν 

αυτι τθ ςφνδεςθ. 



Μονάδες 8 

β. Να χαρακτθρίςετε τθ ςφνδεςθ των προτάςεων(μονάδεσ 3) κακϊσ και τθ ςφνταξθ 

των ρθματικϊν τφπων ςτο παρακάτω τμιμα λόγου(μονάδεσ 2). Πϊσ επθρεάηουν το 

φφοσ του λόγου; (μονάδεσ 2). 

Το αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αδιζξοδο αποτυπώνεται ακόμθ και από τισ 

εκτιμιςεισ ότι αν ολόκλθροσ ο πλανιτθσ είχε τουσ ρυκμοφσ τθσ ανάπτυξθσ των ΗΠΑ, 

κα χρειάηονταν  οι φυςικοί πόροι 5 πλανθτών ςαν τθ γθ για να ςυντθρθκεί αυτι θ 

ανάπτυξθ. *Κείμενο2+ 

Μονάδες 7 

Ερώτημα 3 

Ποιο είναι το μινυμα τθσ εικόνασ που ςυνοδεφει το Κείμενο 2(μονάδεσ 4); Πϊσ ο 

επικοινωνιακόσ κϊδικασ υπθρετεί το μινυμα (μονάδεσ 6); Να απαντιςετε ςε ζνα 

ςφντομο κείμενο 50-60 λζξεων. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 

Πϊσ ερμθνεφετε τθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ του αφθγθτι στο Κείμενο 3; Εςείσ πϊσ 

κα νιϊκατε ςτθ κζςθ του; Να απαντιςετε ςε ζνα κείμενο 150-200 λζξεων 

αξιοποιϊντασ δφο κειμενικοφσ δείκτεσ. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Τποκζτοντασ ότι είςτε ζνασ από τουσ ακροατζσ τθσ ομιλίασ του Αντόνιο Γκουτζρεσ, 

αναλαμβάνετε να ςυντάξετε ζνα κείμενο που κα αναρτθκεί ςε διαδικτυακό 

φόρουμ. ’ αυτό να παρουςιάςετε το περιεχόμενο του όρου «βιϊςιμθ ανάπτυξθ» , 

αφοφ πρϊτα καταγράψετε τα ςυναιςκιματα που ςασ δθμιουργεί θ κζςθ ότι «ο 

πλανιτθσ βρίςκεται ςε κακεςτϊσ διάλυςθσ».(350 λζξεισ περίπου) 

Μονάδες 30 


