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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ I. : Να κηρυχθεί το «υγιές φυσικό περιβάλλον» ως θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα 

Με αφορμή τον 50ό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, 22 Απριλίου, η 

BirdLife International απευθύνει ανοιχτή επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 

Αντόνιο Γκουτέρες, καλώντας τα Ηνωμένα Έθνη να προχωρήσουν σε ένα τολμηρό 

διάβημα: να κηρύξουν ως θεμελιακό ανθρώπινο δικαίωμα το υγιές φυσικό 

περιβάλλον. Η επιστολή καλεί τον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της ανταπόκρισής του στην 

πανδημία του κορωνοϊού, να προσθέσει ένα «Άρθρο 31» στην Οικουμενική Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου –κατοχυρώνοντας το οικουμενικό δικαίωμα σε ένα 

υγιές φυσικό περιβάλλον, το οποίο θα εγγυάται η δημόσια πολιτική των κρατών και θα 

διέπεται από τις αρχές της βιωσιμότητας και από την επιστημονική γνώση, αλλά και 

την παραδοσιακή Κοινοτική Σοφία. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 

προέκυψε μέσα από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθορίζοντας για πρώτη 

φορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που επιτάσσεται,εύλογα,να 

περιφρουρούνται σε ολόκληρη την υφήλιο. Τα 30 άρθρα της καλύπτουν ζητήματα όπως 

τα βασανιστήρια, η δουλεία, η εκπαίδευση, όμως δεν συμπεριλαμβάνουν τίποτε 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος –από την οποία εξαρτάται η 

ανθρώπινη και κάθε άλλη μορφή ζωής. Εάν υιοθετηθεί, η τροπολογία αυτή θα 

αποτελέσει την πρώτη προσθήκη στο εμβληματικό κείμενο του 1948. 

«Η πανδημία COVID-19 είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούσα ολέθρια, προσφέρει όμως και μια ευκαιρία στους ηγέτες του 

κόσμου –στην πραγματικότητα, τους φέρνει αντιμέτωπους με μιαν υποχρέωση: να 

μετασχηματίσουν την κοινωνία, ώστε να προστατεύσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

ευημερία μας και τις μελλοντικές γενιές», λέει η Patricia Zurita, Γενική Διευθύντρια της 

BirdLife International. «Η υγεία μας εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη μας. Εμείς οι 

άνθρωποι βασιζόμαστε στη Φύση για την επιβίωση και τη διατήρηση της πνευματικής 

και ψυχικής σταθερότητάς μας, οι ενέργειές μας όωστόσο, έχουν διαταράξει τη φυσική 

ισορροπία της Γης». 

Βρισκόμαστε στον κλοιό δύο παράλληλων κρίσεων, της κλιματικής κρίσης 

και της κρίσης της βιοποικιλότητας. Είναι κρίσεις  που απειλούν με εξαφάνιση 

πάνω από ένα εκατομμύριο είδη ζώντων οργανισμών της φύσης  και ταυτόχρονα 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Η σημερινή πανδημία έχει τις ρίζες 

της στην απώλεια βιοτόπων και στο παράνομο εμπόριο άγριας ζωής. Και, ακριβώς 

http://files.ornithologiki.gr/docs/OPEN_LETTER_BIRDLIFE_INTERNATIONAL_EARTHDAY_%20ENG.pdf


Έλενα Καραλέκα Σελίδα 2 

 

όπως αυτές οι δίδυμες κρίσεις, η πανδημία COVID-19 υπογραμμίζει, για ακόμη μία 

φορά, την ανάγκη, αλλά και τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να φανεί τολμηρή, 

αποφασιστική και να εργαστεί από κοινού –και αυτήν τη φορά, το συντομότερο δυνατό, 

δίχως αμεριμνησία, δίχως ολιγωρία… με Ανθρωποκεντρική Σκέψη και Μόνο! 

«Υπήρξαν και στο παρελθόν προσπάθειες να συμπεριληφθεί το δικαίωμα σε ένα 

υγιές περιβάλλον», λέει η Melanie Heath, Διευθύντρια Επιστήμης και Πολιτικής της 

BirdLife International. «Σήμερα ελπίζουμε ότι η βαρύτητα της πανδημίας αποτελεί ένα 

δυνατό σοκ αφύπνισης για τα Ηνωμένα Έθνη και τους πολίτες του κόσμου, ώστε να 

συσπειρωθούν, να  ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αποκαταστήσουν τη 

Φύση και να μάς προστατέψουν από παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον». 

«Το Άρθρο 31 θα αποτελέσει ένα δώρο για τον κόσμο και τις γενιές του 

μέλλοντος. Και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από την Παγκόσμια Ημέρα της Γης- 22 

Απριλίου-  για τη δημοσίευση ενός μανιφέστου για την υιοθέτηση αυτού του άρθρου», 

λέει η Asunción Ruiz, Γενική Διευθύντρια της SEO/BirdLife (Εταίρου της BirdLife 

στην Ισπανία). «Αντί να διδαχθούν από την κρίση του κορωνοϊού, ορισμένοι ηγέτες τήν 

χρησιμοποιούν κυνικά ως δικαιολογία για να ανατρέψουν μέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος. Η κατοχύρωση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος ως ιερό ανθρώπινο 

δικαίωμα θα αποτελέσει ευεπίφορο επίτευγμα που θα ευεργετήσει την ανθρωπότητα 

για τους επόμενους αιώνες –και είναι ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ». 

Η επιστολή ζητά το Άρθρο 31 για το δικαίωμα σε ένα υγιές φυσικό 

περιβάλλον να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής για 

τη Βιοποικιλότητα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απώτερος στόχος είναι η 

έγκρισή του τον Δεκέμβριο του 2023, για να υπογραμμίσει την 75η επέτειο της 

υιοθέτησης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από 

τη Γενική Συνέλευση. Η επιστολή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας 

για τη βελτίωση των πολιτικών σχετικά με το κλίμα και τη Φύση, καθώς φέτος 

τελειώνει η Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, και αποτελεί 

Κάλεσμα - Κέλευσμα για υποστήριξη από την Κοινωνία των Πολιτών σε ολόκληρο 

τον πλανήτη. «Δεν χρειάζεται να πεθαίνει το περιβάλλον για να «ζουν» οι άνθρωποι 

, ούτε να πεθαίνουν οι άνθρωποι για να ζει το περιβάλλον . Μπορούμε να βρούμε 

τρόπους ώστε να συμβιώσουμε αρμονικά» , όπως έγραψε ο Καθηγητής- 

Ακαδημαϊκός Κ. Δεσποτόπουλος , «Το φυσικό περιβάλλον είναι ο ζείδωρος χώρος 

του ανθρώπου και αξίζει την προστασία μας για να διατηρήσει την υπέρ της ζωής 

του ανθρώπου λειτουργία του». Άραγε είναι δυνατή μια καθολική ενσυναίσθηση ότι η 

αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί καθήκον - ύψιστο 

Χρέος - που όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε, αν, αλήθεια,  θέλουμε να 

προστατέψουμε την ευημερία, την επιβίωσή μας και να σώσουμε τούτον τον 

πλανήτη και τη Ζωή του,  το Σπίτι μας – τη Φύση, Εμάς και τα παιδιά όλου του 

Κόσμου;   

Ανοιχτή   Επιστολή της  BirdLife International στον Γενικό Γραμματέα του 

ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (Melanie Heath, Διευθύντρια Επιστήμης και Πολιτικής της 

BirdLife)   ( ΔΙΑΣΚΕΥΗ) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ II. ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
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Η Φύση είναι το Σπίτι μας, είμαστε Εμείς , είναι η Καρδιά μας που χτυπά , είναι τα 

Παιδιά μας, είναι η Ζωή αυτού του Πλανήτη! 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ III. (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ):Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο 

( ΙΝΔΙΑΝΟΣ ΣΙΑΤΛ) 

         Το παρακάτω κείμενο χρονολογείται γύρω στα 1855 και αποτελεί την απάντηση του 

Σιάτλ, αρχηγού μιας φυλής Ινδιάνων, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής Φραγκλίνο Πηρς, ο οποίος ζήτησε από τους Ινδιάνους να πουλήσουν τη γη τους 

στην αμερικανική κυβέρνηση. Η πρόταση αυτής της αγοραπωλησίας ήταν εντελώς ξένη 

στις αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής των Ινδιάνων, ο δεσμός των οποίων με τη φύση είναι 

ιερός και αδιάσπαστος, όπως η αδερφική αγάπη. Ο Σιάτλ εκφράζει με περηφάνια και 

σεβασμό στην παράδοση τον τρόπο σκέψης της φυλής του, ο οποίος διαφέρει πλήρως από 

τις υλικές αξίες και τον κατακτητικό πολιτισμό των λευκών. Οι σκέψεις που διατυπώνει ο 

Σιάτλ απέχουν από εμάς ενάμιση σχεδόν αιώνα, είναι όμως εξαιρετικά επίκαιρες στην 

εποχή μας, τώρα που όλοι πλέον βιώνουμε τις ολέθριες συνέπειες από την υπερβολική 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τη διαρκώς 

επεκτεινόμενη οικολογική καταστροφή του πλανήτη μας. 

Ο μεγάλος αρχηγός στην Ουάσιγκτον μηνάει* πως θέλει να αγοράσει τη γη μας. 

O μεγάλος αρχηγός μηνάει ακόμα λόγια φιλικά και καλοθέλητα. Καλοσύνη του, γιατί 

ξέρομε πως αυτός λίγο τη χρειάζεται αντίστοιχα τη φιλία μας. Την προσφορά του θα τη 

μελετήσομε, γιατί ξέρομε πως, αν δεν το πράξομε, μπορεί ο λευκός να προφτάσει με τα 

όπλα και να πάρει τη γη μας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CF%81%CF%82
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          Πώς μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε τον ουρανό - τη ζέστα της γης; Για μας 

μοιάζει παράξενο. Η δροσιά του αγέρα ή το άφρισμα του νερού ωστόσο δε μας ανήκουν. 

Πώς μπορείτε να τα αγοράσετε από μας; Κάθε μέρος της γης αυτής είναι ιερό για το λαό 

μου. Κάθε αστραφτερή πευκοβελόνα, κάθε αμμούδα στις ακρογιαλιές, κάθε θολούρα 

στο σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο και κάθε ζουζούνι που ζουζουνίζει είναι, στη μνήμη 

και στην πείρα του λαού μου, ιερό. 

 

          Ξέρομε πως ο λευκός δεν καταλαβαίνει τους τρόπους μας. Τα μέρη της γης, το ένα 

με το άλλο, δεν κάνουν γι' αυτόν διαφορά, γιατί είναι ένας ξένος που φτάνει τη νύχτα 

και παίρνει από τη γη όλα όσα τού χρειάζονται. Η γη δεν είναι αδερφός του, αλλά 

εχθρός που πρέπει να τον καταχτήσει, και αφού τον καταχτήσει, πηγαίνει 

παρακάτω.Με το ταμάχι* που έχει θα καταπιεί τη γη και θα αφήσει πίσω του μια έρημο. 

Η όψη που παρουσιάζουν οι πολιτείες σας, κάνει κακό στα μάτια του ερυθρόδερμου. 

Όμως αυτό μπορεί και να συμβαίνει επειδή ο ερυθρόδερμος είναι άγριος και δεν 

καταλαβαίνει. 

 

          Αν αποφασίσω και δεχτώ, θα βάλω έναν όρο. Τα ζώα της γης αυτής ο λευκός θα 

πρέπει να τα μεταχειριστεί σαν αδέρφια του. Τι είναι ο άνθρωπος δίχως τα ζώα; Αν όλα 

τα ζώα φύγουν από τη μέση, ο άνθρωπος θα πεθάνει από μεγάλη εσωτερική μοναξιά, 

γιατί όσα συμβαίνουν στα ζώα, τα ίδια συμβαίνουν στον άνθρωπο. 

          Ένα ξέρομε, που μπορεί μια μέρα ο λευκός να το ανακαλύψει: ο Θεός μας είναι ο 

ίδιος Θεός. Μπορεί να θαρρείτε πως Εκείνος είναι δικός σας, όπως ζητάτε να γίνει δική 

σας η γη μας. Αλλά δεν το δυνόσαστε.* Εκείνος είναι Θεός των ανθρώπων. Και το έλεός 

Του μοιρασμένο απαράλλαχτα σε ερυθρόδερμους και λευκούς. Αυτή η γη Του είναι 

ακριβή. Όποιος τη βλάφτει, καταφρονάει το Δημιουργό της. Θα περάσουν οι λευκοί - και 

μπορεί μάλιστα γρηγορότερα από άλλες φυλές. Όταν μαγαρίζεις* συνέχεια το στρώμα 

σου, κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές σου. Όταν όλα τα βουβάλια 

σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια αλόγατα μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά του δάσους τη 

γιομίσει το ανθρώπινο χνότο και το θέαμα των φουντωμένων λόφων το κηλιδώσουν τα 

σύρματα του τηλέγραφου με το βουητό τους, τότες πού να βρεις το ρουμάνι;* Πού να 

βρεις τον αϊτό; Και τι σημαίνει να πεις έχε γεια στο φαρί* σου και στο κυνήγι; Σημαίνει 

το τέλος της ζωής και την αρχή του θανάτου. 

 

          Πουθενά δε βρίσκεται μια ήσυχη γωνιά μέσα στις πολιτείες του λευκού. Πουθενά 

δε βρίσκεται μια γωνιά να σταθείς να ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα την άνοιξη ή το 

ψιθύρισμα που κάνουν τα ζουζούνια πεταρίζοντας. Όμως μπορεί, επειδή, καταπώς είπα, 

είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω - μπορεί μονάχα για το λόγο αυτόν ο σαματάς* να 

ταράζει τα αυτιά μου. Μα τι μένει από τη ζωή, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να 

αφουγκραστεί τη γλυκιά φωνή που βγάνει το νυχτοπούλι ή τα συνακούσματα των 

βατράχων ολόγυρα σε ένα βάλτο μέσα στη νυχτιά; Ο ερυθρόδερμος προτιμάει το 

απαλόηχο αγέρι λαγαρισμένο* από την καταμεσήμερη βροχή ή μοσχοβολημένο με το 

πεύκο. Του ερυθρόδερμου του είναι ακριβός ο αγέρας, γιατί όλα τα πάντα μοιράζονται 

την ίδια πνοή - τα ζώα, τα δέντρα, οι άνθρωποι. Ο λευκός δε φαίνεται να δίνει προσοχή 

στον αγέρα που ανασαίνει. Σαν ένας που χαροπολεμάει για μέρες πολλές, 

δεν οσμίζεται* τίποτα. 
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          Αν ξέραμε, μπορεί να καταλαβαίναμε - αν ξέραμε τα όνειρα του λευκού, τις 

ελπίδες που περιγράφει στα παιδιά του τις μακριές χειμωνιάτικες νύχτες, τα οράματα 

που ανάφτει στο μυαλό τους, ώστε ανάλογα να δέονται για την αυριανή. Αλλά εμείς 

είμαστε άγριοι. Μας είναι κρυφά τα όνειρα του λευκού. Και επειδή μας είναι κρυφά, θα 

εξακολουθήσομε το δρόμο μας. Αν τα συμφωνήσομε μαζί, θα το πράξομε, για να 

σιγουρέψομε τις προστατευόμενες περιοχές που μας τάξατε. Εκεί θα ζήσομε, μπορεί, τις 

μετρημένες μέρες μας καταπώς το θελήσομε. Όταν ο στερνός ερυθρόδερμος λείψει από 

τη γη, και από τη μνήμη δεν απομείνει παρά ο ίσκιος από ένα σύννεφο που ταξιδεύει 

στον κάμπο, οι ακρογιαλιές αυτές και τα δάση θα φυλάγουν ακόμα τα πνεύματα του 

λαού μου - τι* αυτή τη γη την αγαπούν, όπως το βρέφος αγαπάει το χτύπο της μητρικής 

καρδιάς. Αν σας την πουλήσομε τη γη μας, αγαπήστε την, καθώς την αγαπήσαμε εμείς, 

φροντίστε την, καθώς τη φροντίσαμε εμείς, κρατήστε ζωντανή στο λογισμό σας τη 

μνήμη της γης, όπως βρίσκεται τη στιγμή που την παίρνετε, και με όλη σας τη δύναμη, 

με όλη την τρανή μπόρεσή σας, με όλη την καρδιά σας, διατηρήστε τη για τα τέκνα σας, 

και αγαπήστε την, καθώς ο Θεός αγαπάει όλους μας. Ένα ξέρομε - ο Θεός σας είναι ο 

ίδιος Θεός. Η γη Του είναι ακριβή. Ακόμα και ο λευκός δε γίνεται να απαλλαχτεί 

από την κοινή μοίρα.* 

     μτφρ. Ζήσιμος Λορεντζάτος Το Βήμα, 16/1/1977 

  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 ΘΕΜΑ Α 

 Α1.Ποιους  γενεσιουργούς παράγοντες διακρίνει ο συντάκτης  του κειμένου I. της 

τωρινής περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη μας; (80 – 90 λέξεις). 

           Μονάδες 15 

 ΘΕΜΑ Β 

 Β 1. i. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους ακόλουθους ισχυρισμούς που 

αναφέρονται στα Κείμενα I. και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με χωρία στο 

κείμενο. 

 α. Αναγκαία καθίσταται η συνταγματική κατοχύρωση   του οικουμενικού 

δικαιώματος σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, το οποίο θα διέπεται από τις αρχές της 

βιωσιμότητας του πλανήτη.( Κείμενα I.) 

 β. Η κατοχύρωση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος ως ιερό ανθρώπινο 

δικαίωμα θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα. (Κείμενα I.) 

γ. Ας μετριαστεί το κυρίαρχο πρότυπο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που 

χωρίζει τον κόσμο σε ανεπτυγμένο και υπανάπτυκτο, και ας φανεί η ανθρωπότητα  

τολμηρή, αποφασιστική και να εργαστεί από κοινού –και αυτήν τη φορά, το 

συντομότερο δυνατό,  με ολιγωρία… με Ανθρωποκεντρική Σκέψη και Μόνο!( Κείμενα I.) 

δ. ….η βαρύτητα της πανδημίας αποτελεί ένα δυνατό σοκ αφύπνισης για τα 

Ηνωμένα Έθνη και τους πολίτες του κόσμου, ώστε να διαμοιράσουν τις δυνάμεις 

τους προκειμένου να αποκαταστήσουν τη Φύση και να μάς προστατέψουν από 

παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον». (Κείμενα I.) 

 ε. Η αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί ένα καθήκον 

που όλοι πρέπει να αναλάβουμε, αν θέλουμε να προστατέψουμε την ευημερία και 

την επιβίωσή μας και να σώσουμε τον πλανήτη. (  Κείμενα I.)  

Μονάδες 15 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexa_6.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexa_6.html
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Β2. i. Στόχος του τίτλου ενός κειμένου είναι να αποδώσει με τρόπο πυκνό, σύντομο κι 

εύστοχο το νόημα του και παράλληλα να προϊδεάσει τον αναγνώστη για ό,τι ακολουθεί, 

κεντρίζοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον του. Πιστεύετε πως ο τίτλος του κειμένου I. 

εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη λειτουργία;  Τον θεωρείτε επικοινωνιακά 

αποτελεσματικό και γιατί; (τεκμηριώστε την απάντηση σας με ανάλυση δύο δομικών 

συστατικών του) 

ii. Πώς οργανώνει τις σκέψεις του, ο συντάκτης στην έβδομη παράγραφο του 

κειμένου I.τείνοντας να πείσει για την συνταγματική κατοχύρωση   του 

οικουμενικού δικαιώματος σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον; Τεκμηριώσατε την 

απάντησή σας εντοπίζοντας και δύο λεξικογραμματικές επιλογές και στη συνέχεια 

να αναφερθείτε στο επικοινωνιακό τους αποτέλεσμα.   

iii. Τι εννοεί ο Καθηγητής- Ακαδημαϊκός Κ. Δεσποτόπουλος : «Το φυσικό 

περιβάλλον είναι ο ζείδωρος χώρος του ανθρώπου και αξίζει την προστασία μας 

για να διατηρήσει την υπέρ της ζωής του ανθρώπου λειτουργία του».( κείμενο II. ) 

Να αποδώσετε το νόημα του αποσπάσματος σε παράγραφο (80-90 λέξεις). 

iv. Πού αποσκοπεί η χρήση  ερωτήματος από τoν συντάκτη στην έβδομη παράγραφο 

του κειμένου I.; 

v.Να αποδώσετε σε μία παράγραφο (140 λέξεις) την αποκωδικοποίηση του 

πολυτροπικού κειμένου.  

 

Μονάδες 15 

 Β3. i «Βρισκόμαστε στον κλοιό δύο παράλληλων κρίσεων, της κλιματικής κρίσης 

και της κρίσης της βιοποικιλότητας. Είναι κρίσεις  που απειλούν με εξαφάνιση 

πάνω από ένα εκατομμύριο είδη ζώντων οργανισμών της φύσης και ταυτόχρονα 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Η σημερινή πανδημία έχει τις ρίζες 

της στην απώλεια βιοτόπων και στο παράνομο εμπόριο άγριας ζωής. Και, ακριβώς 

όπως αυτές οι δίδυμες κρίσεις, η πανδημία COVID-19 υπογραμμίζει, για ακόμη μία 

φορά, την ανάγκη, αλλά και τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να φανεί τολμηρή, 

αποφασιστική και να εργαστεί από κοινού –και αυτήν τη φορά, το συντομότερο δυνατό, 

δίχως αμεριμνησία, δίχως ολιγωρία… με Ανθρωποκεντρική Σκέψη και Μόνο!» Να 

γράψετε στο τετράδιό σας το παρόν χωρίο του κειμένου I. αντικαθιστώντας κάθε 

υπογραμμισμένη λέξη με μία συνώνυμή της, ώστε το ύφος να γίνει λιγότερο 

δοκιμιακό και περισσότερο καθημερινό και απλό,  χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα του 

αποσπάσματος.  

 ιι. Αναπτύξατε μία παράγραφο 80 λέξεων με τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις 

του κειμένου I.   

           Μονάδες 10 

 ΘΕΜΑ Γ 

Διαβάζοντας το κείμενο III.  ποιο θεματικό κέντρο   αντιλαμβάνεσθε; Εντοπίσατε  

τρεις κειμενικούς δείκτες(έναν περιεχομένου και δύο μορφής που το υπηρετούν.) 

Θεωρείτε   ότι η σημερινή πραγματικότητα της υγειονομικής κρίσης  σκιαγραφείται 

από το παρόν θεματικό κέντρο;(150-200 λέξεις) 

           Μονάδες 15 

 ΘΕΜΑ Δ 

Υπογραμμίζεται στο κείμενο II. ότι η τεράστια και πρωτοφανής κρίση της πανδημίας 

του κορωνοϊού,  συνιστά  μια συγχρονισμένη εκδήλωση υγειονομικής και 

οικονομικής κρίσης, με υπόβαθρο τη βαθιά περιβαλλοντική κρίση που σφραγίζει 
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την εποχή μας με τον απανθρωποποιημένο και κερδοθήρα άνθρωπο να εισβάλλει  

στην άγρια ζωή της φύσης πληρώνοντας το τίμημα οι χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που 

χάθηκαν κατά την πανδημία. Σε εισήγησή σας σε Περιβαλλοντική Εθελοντική 

Οργάνωση  ποιους  παράγοντες θεωρείτε ότι ευθύνονται για την   διατάραξη των 

οικοσυστημάτων και της καταστροφής του περιβάλλοντος; Πώς μπορεί να 

προωθηθεί η περιβαλλοντική παιδεία σήμερα , ώστε να διασφαλιστεί άμεσα, 

έμπρακτα και αποτελεσματικά πλέον  το οικουμενικό δικαίωμα σε ένα υγιές 

φυσικό περιβάλλον; (350-400 λέξεις)  

Μονάδες 30 
 
 

 
 

 


