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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄ 
 
1. Σύμφωνα με το κείμενο η βιομηχανική επανάσταση παρά το ότι 

ωφέλησε τη γεωργία, ευθύνεται παράλληλα και για πολλές 
αρνητικές συνέπειες. Συγκεκριμένα απαίτησε όλο και μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας και επιδείνωση της ατμοσφαιρικής 
μόλυνσης. Εξάλλου η χημική γεωργία αύξησε κατακόρυφα τα τοξικά 
κατάλοιπα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα η υποβάθμιση του 
εδάφους και η μόλυνση των υδάτων απειλούν τη γεωργική 
παραγωγή σε πλανητική κλίμακα. 
 

2. Σήμερα η Γη παράγει αρκετά τρόφιμα για όλους. Όμως, 
εκατομμύρια άνθρωποι πεινούν. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν έγκειται 
στην παραγωγή, αλλά στη διανομή. Ο κύριος λόγος που οι λαοί 
λιμοκτονούν "αν και ζουν σε καταπράσινα εδάφη µε συχνές 
βροχοπτώσεις" είναι η πολιτική. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν 
την πολιτική βούληση να εξασφαλίσουν στο λαό τους τη διατροφή 
που χρειάζονται. Οι κυβερνήσεις τους αδιαφορούν για τη θέσπιση 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα διασφάλιζε την 
οικονομική ανάπτυξη και δεν επιδιώκουν τη συνεργασία µε άλλα 
κράτη ή τη διεκδίκηση βοήθειας. Έτσι, οι πολίτες υποφέρουν από 
χρόνιο υποσιτισμό.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄ 

1. α. Πλαγιότιτλος τελευταίας παραγράφου : 
 “Η πολιτική καθορίζει τη διανομή των αγαθών”. 

β. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο-αποτέλεσμα. Στη θεματική 
πρόταση παρουσιάζεται η αιτία (γεωργική επανάσταση) ενώ στις 
λεπτομέρειες-σχόλια της παραγράφου εμφανίζονται τα 
αποτελέσματά της (ο δείκτης … δυναμικού). 

 
2. α.  ταχύτερα → γρηγορότερα 

     καινοτομίες → πρωτοτυπίες 
υπερκέρασε → ξεπέρασε 
έγκειται → βρίσκεται  
βούληση → θέληση 



 

 

β. ● Στις μέρες μας τα κρούσματα βίας και εγκληματικότητας 
διαρκώς αυξάνονται. 

• Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αισιόδοξοι ελπίζοντας σε 
ένα καλύτερο μέλλον. 

• Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας ευνόησε την 
πρόοδο του πολιτισμού. 

• Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ημερησίως μέσα 
μαζικής μεταφοράς. 

• Η διανομή του ταχυδρομείου καθυστέρησε λόγω απεργίας 
των ΕΛΤΑ. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ΄ 
 

1.  Στο κείμενο αυτό ο αρθρογράφος προβληματίζεται σχετικά με τη 
διατροφή στον πλανήτη μας.  Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις ότι η 
γη απειλούνταν από πείνα, σήμερα οι συνθήκες διατροφής έχουν 
βελτιωθεί. Μάλιστα, παρά την αυξανόμενη ζήτηση, οι τιμές των 
αγαθών μειώνονται. Μετά το στάδιο του τροφοσυλλέκτη, η γεωργική 
επανάσταση οδήγησε στη μεγιστοποίηση της παραγωγής και 
συνακόλουθα στην αύξηση του πληθυσμού. Έπειτα, η βιομηχανική 
επανάσταση έδωσε δυνατότητα εκμετάλλευσης μεγαλύτερων 
εκτάσεων γης με τη χρήση νέων τεχνικών μεθόδων. Όμως, η 
χημική  γεωργία δημιούργησε και προβλήματα στο περιβάλλον. 
Πάντως, παρόλη την αύξηση της παραγωγής, μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού στις υπό ανάπτυξη χώρες υποφέρει από υποσιτισμό. 
Αυτό οφείλεται στην πολιτική ορισμένων χωρών που δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει στο λαό τους αξιοπρεπή διατροφή. 

 

2. “Υποσιτισμός – μια αντίφαση του σύγχρονου πολιτισμού”                    
Πρόλογος 
Οι τελευταίες έρευνες και στατιστικές αποδεικνύουν ότι το 
πρόβλημα του υποσιτισμού στον τρίτο κόσμο συνεχώς διογκώνεται. 
Παρότι η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού έχει κορυφωθεί το 
είκοσι τοις εκατό του πληθυσμού στις υπό ανάπτυξη χώρες 
υποφέρει από μειωμένη παροχή ειδών διατροφής, με αποτέλεσμα 
οι άνθρωποι να λιμοκτονούν. 
Κυρίως θέμα 
α. Αίτια 

 Η μείωση που επήλθε στην αξία των νομισμάτων των φτωχών 
χωρών έστειλε τις τιμές των αγαθών στα ύψη, με αποτέλεσμα να 
είναι απρόσιτα στο μέσο άνθρωπο ακόμη και τα βασικά είδη 
διατροφής.  

 Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των χρεών των υπό 
ανάπτυξη χωρών προς τις αναπτυγμένες και προκάλεσε 
εξαθλίωση της οικονομίας τους, παρεμποδίζοντας οποιαδήποτε 
οικονομική δραστηριότητα.  



 

 

 Τα αναπτυγμένα κράτη, λόγω ιδιοτελών οικονομικών 
συμφερόντων, κρατούν τις τριτοκοσμικές χώρες σε χαμηλό 
επίπεδο ανάπτυξης, αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
(π.χ. την εξασφάλιση φτηνού εργατικού δυναμικού και τη μείωση 
του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους).  

 Η έλλειψη παιδείας και η αμάθεια διαιωνίζει τις προκαταλήψεις 
και τις δεισιδαιμονίες των κατοίκων των χωρών αυτών, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους.  

 Η ανυπαρξία του οικογενειακού προγραμματισμού προκαλεί 
πληθυσμιακή έκρηξη. Τα φαινόμενα υπερπληθυσμού στις υπό 
ανάπτυξη χώρες εντείνουν την παιδική θνησιμότητα και το 
οικονομικό πρόβλημα ατόμων και κρατών. 

 Η απουσία δημοκρατικών θεσμών και η συνακόλουθη αδυναμία 
ή και ολιγωρία των κυβερνήσεων των χωρών αυτών οδηγούν 
στην ανικανότητα θέσπισης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, 
που θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξή τους.  

 Η ηθική κρίση και η κατολίσθηση των αξιών στέρησε από το 
σύγχρονο άνθρωπο την ηθική ευαισθησία για τα προβλήματα 
των συνανθρώπων του. Έτσι, οι αναπτυγμένες χώρες δεν 
ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις υπό 
ανάπτυξη χώρες και επιπλέον προβαίνουν χωρίς κανένα ηθικό 
ενδοιασμό στην οικονομική εκμετάλλευσή τους.  

 Η γενικότερη απανθρωποποίηση του σύγχρονου ανθρώπου και 
η υποβάθμιση της ανθρώπινης αξίας οδήγησαν στην αξιοποίηση 
των χωρών του τρίτου κόσμου στο πεδίο ανταγωνισμού των 
ισχυρών και στα πειράματα των πυρηνικών εξοπλισμών. 
Παράλληλα, υποδαυλίζονται οι εθνικοί ανταγωνισμοί και οι 
επεκτατικές βλέψεις των αυταρχικών ηγετών τους, με 
αποτέλεσμα να στερούνται όχι μόνο τη δυνατότητα οργάνωσης 
και ανάπτυξης αλλά και αυτό το δικαίωμα της ζωής. 

β. αντιμετώπιση
 Κρίνεται επιβεβλημένη η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 
τεχνολογίας για την αύξηση της παραγωγής και την επίλυση του 
προβλήματος του υποσιτισμού.  

 Απαραίτητη θεωρείται η μέριμνα των κυβερνήσεων του 
αναπτυγμένου κόσμου για οικονομική βοήθεια και οργάνωση της 
παιδείας στις χώρες του τρίτου κόσμου.  

 Απαιτείται δραστηριοποίηση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθώς και διακρατική 
συνεργασία για την υπέρβαση της οικονομικής ανισότητας 
αναπτυγμένων και υπό ανάπτυξη χωρών.  

 Χρειάζεται ενεργοποίηση των διεθνών οργανισμών και των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων (π.χ. UNICEF, UNESCO) για την 
αποστολή τροφίμων, ειδών ένδυσης, αλλά κυρίως για την 



 

 

οργάνωση προγραμμάτων ιατρικής βοήθειας (π.χ. εμβολιασμοί, 
αντιβιοτικά).  

 Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλούνται να ευαισθητοποιήσουν 
την κοινή γνώμη, ώστε να συνειδητοποιήσει ο μέσος πολίτης το 
μέγεθος και τις διαστάσεις του προβλήματος.  

 Καθοριστική κρίνεται και η στάση της πνευματικής ηγεσίας που 
μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα ήθους, ευαισθησίας και 
ανθρωπιάς.  

 Σημαντική λύση αποτελεί η συνειδητοποίηση του κάθε πολίτη ως 
ατόμου, η ανάληψη των ευθυνών του και η συμμετοχή του σε 
ανθρωπιστικές οργανώσεις ή άλλες προσπάθειες που 
στοχεύουν στην παροχή βοήθειας στον τρίτο κόσμο.  

 Στην αφύπνιση του ατόμου καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η 
ανθρωπιστική παιδεία που ηθικοποιεί το νέο, μεταδίδοντάς του 
υγιείς αξίες και πρότυπα.  

Επίλογος  
Χρειάζεται, λοιπόν, οι Δυτικές χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες 

τους απέναντι στις χώρες του Τρίτου κόσμου ώστε να πάψει η 
διαιώνιση της φτώχειας και της εκμετάλλευσης που δημιουργεί μια 
εύθραυστη διεθνή ισορροπία και στοιχίζει τη ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων κάθε χρόνο. 

 
 


