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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των
µεγαλύτερων και σηµαντικότερων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών.
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο µέσος "∆υτικός άνθρωπος"
ζει στο κατώφλι του 21ου αιώνα µία πολύ διαφορετική καθηµερινή
ζωή από τον αντίστοιχο άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα. Ένα
σηµαντικό ποσοστό ευθύνης γι' αυτές τις δραµατικές αλλαγές στην
καθηµερινή ζωή φέρει και η πρόοδος στις λεγόµενες βιοϊατρικές
επιστήµες. Η ανακάλυψη της δοµής του DNA, πριν από 45 περίπου
χρόνια, και η επακόλουθη "έκρηξη γνώσης" στους τοµείς της
Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής φέρνουν την ανθρωπότητα
αντιµέτωπη µε µια νέα τάξη πραγµάτων.
Έχουµε πλέον επιλύσει σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της
στειρότητας µε τη χρήση µεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής και
ταυτόχρονα είµαστε σε θέση να επιλέξουµε το φύλο του παιδιού µας.
Η πλήρης χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος αλλά και η
υφιστάµενη αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός της λειτουργίας
µερικών εκατοντάδων γονιδίων θα οδηγήσουν πιθανότατα στο εγγύς
µέλλον στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Γενετικά τροποποιηµένοι
οργανισµοί και τρόφιµα υπόσχονται ότι θα επιλύσουν το πρόβληµα
του υποσιτισµού, όµως ταυτόχρονα δηµιουργούν τεράστια βιοηθικά
προβλήµατα. Παράλληλα, η πρόσφατη κλωνοποίηση ζωντανών
οργανισµών µπορεί να επιλύσει και αυτή θέµατα υποσιτισµού και
επάρκειας οργάνων, όµως εγκυµονείται κίνδυνος δηµιουργίας γενεών
πανοµοιοτύπων οργανισµών προς εκµετάλλευση και ταυτόχρονα
αναδεικνύει επικίνδυνες απόψεις περί δηµιουργίας µιας "αρίας
φυλής".
Πού βαδίζουµε, άραγε; Για χάρη ποιας προόδου και
µελλοντικής ευδαιµονίας η επιστηµονική κοινότητα αλλά και
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ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει, αλόγιστα, να συνεχίσει αυτό τον
δρόµο;
Το µείζον ερώτηµα της ανθρωπότητας και η διαχρονική αγωνία
της είναι να εξηγηθεί ο σκοπός και το νόηµα της ζωής και του
θανάτου. Εάν προσεγγίσουµε κάποτε την αλήθεια αναφορικά µε
αυτά τα θεµελιακά ερωτήµατα, ίσως µπορέσουµε τότε να
επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες µας και τους τρόπους επίτευξής των.
(...) Αποτελεί κανόνα της φύσης, κανόνα της βιολογίας, να υπάρχει
και "θεϊκά" να µη διαταράσσεται η θεµελιώδης ακολουθία: γένεση,
ζωή, αναπαραγωγή, θάνατος. Με βάση τα προαναφερόµενα, εάν οι
άνθρωποι ήταν αθάνατοι ή γενικότερα κάποια µορφή ζωής ήταν
αθάνατη, το οξύµωρο συµπέρασµα είναι ότι: το συγκεκριµένο είδος
ζωής θα εξέλιπε µέσα σε λίγες σχετικά γενεές, διότι το περιβάλλον θα
άλλαζε και δεν θα µπορούσαν αυτοί οι ζωντανοί οργανισµοί που το
απαρτίζουν να αλλάξουν, ώστε να προσαρµοστούν στις νέες
συνθήκες. (...)
Μέχρις ότου απαντηθούν, εάν ποτέ, τέτοιου είδους φιλοσοφικά
ερωτήµατα, η δυνατότητα επίτευξης αθανασίας φαίνεται να
βρίσκεται εκτός των γνωστών βιολογικών νόµων της φύσης.
Αντίθετα, είναι προτιµότερο να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να
µετατραπεί το "ζην" σε "ευ ζην". ∆ηλαδή να προσδιοριστούν και να
εφαρµοστούν εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, τα οποία θα έχουν
αποτέλεσµα οι άνθρωποι να γεννιούνται, να ζουν και να γερνούν µε
υγεία.
Είναι βέβαιο πως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική έχουν
ανοίξει νέους ορίζοντες στη µελέτη και κατανόηση της λειτουργίας
του ανθρώπινου οργανισµού. Αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε πριν
από λίγα σχετικά χρόνια στον άγνωστο και µαγευτικό κόσµο των
βιολογικών νοηµάτων της ζωής, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε γρήγορο.
Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε υποµονή, µε
περίσσεια γνώση, µε αµφισβήτηση, αλλά προπαντός µε ηθική
δεοντολογία. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία πρέπει να κρίνει και να
αξιολογεί τους καρπούς και τις εµπειρίες τέτοιων εγχειρηµάτων.
Υπάρχουν άραγε γονίδια αθανασίας; Θα διαλευκανθούν πλήρως οι
µοριακοί µηχανισµοί που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο; Θα
αποδεχθεί, ηθικά, η ανθρωπότητα σε µια τέτοια περίπτωση να
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παρέµβει; Αποτελεί προσωπική εκτίµηση ότι είναι προτιµότερο να
στοχεύεται η ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της
καθηµερινής ζωής παρά τα επικίνδυνα ταξίδια µε γνώµονα την
ανθρώπινη µαταιοδοξία. Άλλωστε, όπως και ο ποιητής έχει δηλώσει:
... ηδονικά παντοτινά ζητάµε, µάταια πάντα...
(∆ιασκευή άρθρου του Στάθη Γκόνου από τον ηµερήσιο τύπο)

Α.

Για τις ανάγκες µιας συζήτησης που πρόκειται να γίνει
στην τάξη σας µε θέµα την εξέλιξη της Γενετικής,
µελετήσατε το παραπάνω κείµενο. Να γράψετε µια
περίληψη του κειµένου αυτού µε την οποία θα
ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για το περιεχόµενό
του. (100-120 λέξεις)
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω
αποσπάσµατος του κειµένου: "εγκυµονείται κίνδυνος
δηµιουργίας γενεών πανοµοιοτύπων οργανισµών προς
εκµετάλλευση".
Μονάδες 10
Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική)
αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
Μονάδες 5
Β3. Σε ένα κείµενο επιστηµονικού λόγου συναντάµε συχνά
ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή τους ειδικούς όρους που
χρησιµοποιούνται σε µια συγκεκριµένη επιστήµη. Να
γράψετε πέντε από αυτούς τους όρους που περιέχονται
στο κείµενο αυτό.
Μονάδες 5
Β4. Ποιες είναι οι εκφράσεις του µεταφορικού και εικονοπλαστικού
λόγου που χρησιµοποιεί ο αρθρογράφος στην τελευταία
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παράγραφο του κειµένου και ποια συναισθήµατα προκαλούν
στον αναγνώστη;
Μονάδες 5
Γ. Πληροφορηθήκατε από τον ηµερήσιο τύπο ότι σε
ερευνητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν πρωτοποριακά
πειράµατα Γενετικής και προβληµατιστήκατε για τη
χρήση των αποτελεσµάτων τους. Να γράψετε ένα άρθρο
για το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο να
εκφράσετε τις ανησυχίες σας για ενδεχόµενη κακή
εφαρµογή της γνώσης και να τονίσετε µε επιχειρήµατα ότι
είναι αναγκαίο η επιστήµη να βρίσκεται διαρκώς στην
υπηρεσία του ανθρώπου. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 50

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ερέθισμα για πολύ σοβαρούς και σε βάθος προβληματισμούς προσφέρει
η τελευταία έρευνα του "ευρωβαρόμετρου", με θέμα "Οι Ευρωπαίοι και ο
Πολιτισμός", που έτυχε της ... καθ' υπερβολήν δεούσης προσοχής και
προβολής από τα ελληνικά ΜΜΕ, με τίτλους που εμφανίζουν τους
Έλληνες περίπου ως ... ημιαγρίους, με σχέσεις "έχθρας" με το βιβλίο, το
θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τα μουσεία Ιστορίας και Τέχνης.
Δεν μπορεί, βεβαίως, να ισχυρισθεί κανείς με πειστικά επιχειρήματα πως
η Ελλάδα και οι Έλληνες πρωτοπορούν στον πολιτισμικό τομέα.
Υπάρχουν τεράστια κενά υποδομής, οργάνωσης, συστηματικής
ανάπτυξης, όχι μόνο των διάφορων επιμέρους κλάδων που συνιστούν
παραγωγή πολιτισμού, αλλά και ατομικών και κοινωνικών "ευαισθησιών"
που επιτρέπουν την υποδοχή, επεξεργασία και αναπαραγωγή
πολιτισμικών ερεθισμάτων.
Θα άξιζε, ίσως, να μείνει κανείς λίγο στο τι ακριβώς σημαίνει "πολιτισμός",
ποια τα "ειδοποιά" χαρακτηριστικά του, ποιες οι επιδράσεις του στις
ατομικές και κοινωνικές συμπεριφορές πολιτών και λαών. Γιατί, ας πούμε,
Βάγκνερ άκουγε και ο διοικητής του Άουσβιτς τις ώρες που δούλευαν οι
φούρνοι που έκαιγαν τα πτώματα των Εβραίων, Καντ διάβαζαν διάφοροι
ανώτατοι αξιωματικοί των "EΣ-EΣ" όταν από το παράθυρο των δωματίων
τους έμπαινε το φως από τις φλόγες ολόκληρων χωριών που καίγονταν,
μαζί με τους κατοίκους τους, ύστερα από διαταγή τους - αλλά σίγουρα δε
θα βρεθούν πολλοί να τους χαρακτηρίσουν "πολιτισμένους"... Πολιτισμός,
στην αγνότερη ίσως έκφρασή του, είναι να τιμάς τους γέρους γονείς σου (η
Ελλάδα είναι η χώρα με το μικρότερο ποσοστό εισαγωγής ηλικιωμένων σε
"οίκους ευγηρίας", και η φροντίδα της γιαγιάς και του παππού από την
οικογένεια αποτελεί, ευτυχώς ακόμη σε μεγάλο βαθμό, θεσμό στην
Ελλάδα, σε αντίθεση με τα συμβαίνοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά τέτοιες παραμέτρους δεν τις έθιξε καν η έρευνα του
"ευρωβαρόμετρου"!), καθώς επίσης και το ιερό πάθος της συντριπτικής
πλειοψηφίας των Ελλήνων γονέων τα παιδιά τους να μορφωθούν
καλύτερα από τους ίδιους και να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια...
Μπορεί να θεωρηθεί έτσι εύκολα "απολίτιστος" ένας λαός που από τα
σπλάχνα του βγήκαν δεκάδες παγκοσμίως αναγνωρισμένοι ποιητές (και η
ποίηση μαζί με τον χορό αποτελούν κορυφαίες εκφράσεις πολιτισμού...)
στη σύγχρονη εποχή, με δύο βραβεία Νόμπελ και τρεις έδρες
πανεπιστημιακές σε όλον τον κόσμο για το έργο του Καβάφη; Δεν συνιστά
στοιχείο πολιτισμού ότι ο Έλληνας περισσότερο από κάθε άλλον
Ευρωπαίο θα σηκωθεί και θα χορέψει τη χαρά, τη λύπη, τον πόνο, την
αγωνία του; "Λαϊκά και δημοτικά!" θα αντιτάξουν οι μεμψίμοιροι

ευρωλάγνοι, που θα θεωρούσαν πιο "πολιτισμικό" να χορεύουμε βαλς
και ... καντρίλιες και ας κρίνεται γενικώς ο λαϊκός χορός υπέρτατη και
βαθύτατη πολιτισμική εκδήλωση!
Είμαστε οι τελευταίοι που θα υποστηρίξουμε ότι "μωρέ, καλά είμαστε!" γιατί δεν είμαστε! Και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και κενά που πρέπει
να καλυφθούν.
Από τον ημερήσιο τύπο(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ:
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου, χωρίς δικά
σας σχόλια, σε 80 – 100 λέξεις.
Μονάδες 25
Β.1. Να εκθέσετε σε μια παράγραφο 6-8 σειρών το περιεχόμενο του
παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου:
«Πολιτισμός, στην αγνότερη ίσως έκφρασή του, είναι να τιμάς τους
γέρους γονείς σου, καθώς επίσης και το ιερό πάθος της συντριπτικής
πλειοψηφίας των Ελλήνων γονέων τα παιδιά τους να μορφωθούν
καλύτερα από τους ίδιους και να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια...»
Μονάδες 5
2.α. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 4
β. Να επιλέξετε τρεις παραγράφους από το κείμενο, να γράψετε την
αρχή και το τέλος της καθεμιάς και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για
καθεμιά.
Μονάδες 6
3. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις : έχθρας, ευτυχώς, πλειοψηφίας, απολίτιστος, σύγχρονη.
Μονάδες 5
4. Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με το κείμενο που σας δόθηκε;
α. Να προκαλέσει κάποιες επιθυμητές αντιδράσεις-ενέργειες.
β. Να παραπλανήσει.
γ. Να διασκεδάσει.
Να δικαιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Γ. Τελευταία ακούγονται διάφορα αρνητικά σχόλια για το πολιτιστικό
επίπεδο του λαού μας. Σας ζητούν να γράψετε στην εφημερίδα του
σχολείου σας ένα άρθρο, με το οποίο να αντικρούετε τις επιθέσεις που
δέχεται η Ελλάδα στον τομέα αυτό. Ποια επιχειρήματα θα
χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να δείξετε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να
παράγει πολιτισμό και ότι το πολιτιστικό επίπεδο του λαού της είναι
υψηλό;
(400-500 λέξεις)
Μονάδες 50
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιοχάνεσµπουργκ 2002 : Συµφωνίες για το Περιβάλλον.
Πριν από µία ακριβώς εβδοµάδα ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της Παγκόσµιας Συνόδου του ΟΗΕ για τη Γη, που
έγινε στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νότιας Αφρικής. Η σύνοδος
κορυφής ή, όπως ονοµαζόταν επίσηµα, "Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 1", ήταν,
σύµφωνα µε τους διοργανωτές, η πιο σηµαντική, η πιο
µεγάλη και η πιο πολυδάπανη σύνοδος που έχει γίνει έως
τώρα. Στις εργασίες παραβρέθηκαν 150 αρχηγοί κρατών,
40.000-60.000
αντιπρόσωποι
κυβερνήσεων
και
µη
κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και περίπου 5.000
δηµοσιογράφοι.
Ύστερα
από
έντονες
διαφωνίες
και
αρκετές
αντιπαραθέσεις, οι σύνεδροι από 190 χώρες κατέληξαν σε
µια συµφωνία, ψηφίζοντας να υιοθετηθεί ένα κοινό,
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κ α ι τ ω ν ανανεώσι µων φυσικών π ό ρ ω ν , σύµφωνα µ ε
τ ο οποίο η π ε ρ ι β α λ λ ον τ ι κ ή , οικονο µι κή κ α ι
κοινωνι κή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α πρέπει να εξασφαλίζει τ η
διαρκή αξιοποίηση τ ω ν φυσικών π ό ρ ω ν , να µην
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α λ λ ά να επιτυγχάνει τ η σ τ α θ ε ρ ή περιβαλλοντική
ποιότητα και ισορροπία.
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παγκόσµιο σχέδιο δράσης, που επικυρώθηκε επίσηµα από το
σώµα της συνόδου, υπό τη µορφή πολιτικής διακήρυξης.
Το σχέδιο αποβλέπει στην καταπολέµηση της φτώχειας
και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επικρίθηκε
για το ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη συγκεκριµένων
δεσµεύσεων και χρονοδιαγραµµάτων, έτσι ώστε να είναι
πολύ δύσκολη η υλοποίηση των στόχων του.
Ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, χαρακτήρισε
επιτυχή την παγκόσµια διάσκεψη, αν και παραδέχτηκε ότι
δεν κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει όλους τους αρχικούς
στόχους της. Την αισιοδοξία του γενικού γραµµατέα του
ΟΗΕ όµως, δε φαίνεται να συµµερίζονται οι περισσότερες µη
κυβερνητικές οργανώσεις που συµµετείχαν στη σύνοδο, όπως
η Greenpeace, το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF) κ.ά.
Οι εργασίες της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης στράφηκαν
κυρίως γύρω από θέµατα που αφορούν την πρόσβαση σε
καθαρό νερό, την ενέργεια, το κλίµα, τη φτώχεια, την υγεία,
τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα 2. Ανάµεσα στις
σηµαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν, εκτός από
άλλες, εκείνες που αφορούν το νερό και την υγιεινή, τη
βιοποικιλότητα, το εµπόριο και τη γεωργία.
Συγκεκριµένα, ως προς το νερό και την υγιεινή,
αποφασίστηκε, έως το έτος 2015, να αυξηθεί στο διπλάσιο ο
αριθµός των ατόµων που έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό
και σε στοιχειώδη µέσα υγιεινής. Σήµερα ο αριθµός των
ατόµων που δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά αυτά µέσα
ανέρχεται στα 2 δισ., δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του
συνολικού πληθυσµού της Γης. Οι κυβερνήσεις δεσµεύτηκαν
να παρουσιάσουν σχετικά προγράµµατα δράσης έως το 2005.
Όπως υπογραµµίστηκε στη σύνοδο, η πρόσβαση στα
στοιχειώδη µέσα υγιεινής θα σήµαινε σηµαντική µείωση του
αριθµού των θανάτων από χολέρα και άλλες ασθένειες.
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εννέα ηµερών της
παγκόσµιας συνόδου, 50.000 παιδιά πέθαναν από ασθένειες
2
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που σχετίζονται µε την έλλειψη των αναγκαίων µέσων
υγιεινής.
Στο πρόβληµα της βιοποικιλότητας, η σύνοδος
αποφάσισε να µειώσει, όσο το δυνατόν περισσότερο, την
εξαφάνιση σπανίων ειδών φυτών και ζώων έως το 2010,
χωρίς όµως να υπάρξει καταγραφή του τρόπου δράσης προς
επίτευξη του σκοπού αυτού. Αποφασίστηκε επίσης να
γίνουν προσπάθειες αναβίωσης των αλιευτικών περιοχών
και να ιδρυθεί ένα δίκτυο προστασίας των θαλασσών έως το
2012. Επιπλέον, αποφασίστηκε να γίνουν προσπάθειες για
την ενίσχυση των κανονισµών που σχετίζονται µε την
προστασία των δασών και την παράνοµη υλοτοµία 3.
Τέλος, για το εµπόριο και τη γεωργία, προς µεγάλη
ανακούφιση οικολογικών οργανώσεων και υπουργών
Περιβάλλοντος, τροποποιήθηκε τελικά ο όρος της σχετικής
συµφωνίας που καθιστούσε απαραίτητη τη συναίνεση του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στην εφαρµογή
µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, στη
σύνοδο αποφασίστηκε το άνοιγµα των αγορών των
οικονοµικά ισχυρότερων κρατών στα αγροτικά προϊόντα
από τις πιο φτωχές χώρες.
Οι σύνεδροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η φτώχεια
και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι θέµατα
αλληλένδετα 4 και αποφάσισαν να γίνουν προσπάθειες ώστε
να µειωθεί, τουλάχιστον στο ήµισυ, ο αριθµός των 1,2 δισ.
ατόµων που σήµερα ζουν µε εισόδηµα κάτω από ένα δολάριο
την ηµέρα.
Από τον ηµερήσιο τύπο
(διασκευή)

3

4
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Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του
κειµένου που σας δόθηκε. (80-100 λέξεις)
Μονάδες 25

Β1. Με ποιες αποφάσεις οι σύνεδροι της Παγκόσµιας
Συνόδου του ΟΗΕ αναγνώρισαν ότι "η φτώχεια και η
καταστροφή
του
περιβάλλοντος
είναι
θέµατα
αλληλένδετα"; Να δώσετε την απάντησή σας σε µια
παράγραφο 40 περίπου λέξεων.
Μονάδες 10
Β2. "Συγκεκριµένα, ως προς το νερό και την υγιεινή . . .
σχετίζονται µε την έλλειψη των αναγκαίων µέσων
υγιεινής."
Ποιοι τρόποι πειθούς χρησιµοποιούνται στο παραπάνω
απόσπασµα; Να γράψετε από ένα παράδειγµα.
Μονάδες 5
Β3. διαφωνίες, επικυρώθηκε, εξαφάνιση, ανακούφιση,
εφαρµογή :
Για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις να γράψετε
από µια δική σας πρόταση. (Οι λέξεις µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο)
Μονάδες 5
Β4. Να εντοπίσετε και να µεταφέρετε στο τετράδιό σας δύο
από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο κείµενο.
Μονάδες 5
Γ. Να συντάξετε µια επιστολή, 400-500 λέξεων, η οποία θα
απευθύνεται στην Παγκόσµια Σύνοδο του ΟΗΕ στο
Γιοχάνεσµπουργκ, λίγο πριν από το Συνέδριο του
Σεπτεµβρίου 2002, και στην οποία θα διατυπώνετε τις
απόψεις σας για την προστασία των θαλασσών και των
δασών.
Μονάδες 50
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση
δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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