
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι  

Απόσπασμα από το άρθρο της Μάρθας Κίσκιλα  με τίτλο:‹‹  Το πρόβλημα είναι ο 
υπερπληθυσμός ή η διαχείριση τροφίμων;›› που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 16 
Απριλίου 2019  

Στον κόσμο υπάρχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που πέφτουν για ύπνο χωρίς να έχουν 

καταναλώσει ούτε ένα γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την ίδια στιγμή περίπου 88 εκατ. τόνοι 

τροφίμων εκτιμάται ότι σπαταλιόνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση, αξίας 143 δις ευρώ, ενώ σε 

παγκόσμιο επίπεδο περίπου 1,3 δισ. τόνοι ετησίως, δηλ. το 1/3 των τροφίμων που παράγονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με παλιότερη έρευνα που είχε δημοσιευτεί στο 

επιστημονικό περιοδικό  PLOS One, κάθε χρόνο το 40% της διαθέσιμης τροφής στις ΗΠΑ πετιέται, ενώ στην 

Μεγάλη Βρετανία, εκτιμάται ότι το 1/3 της τροφής που θα αγορασθεί θα βρεθεί στα σκουπίδια, αν και είναι 

κατάλληλο προς κατανάλωση. Η σπατάλη αντιστοιχεί σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και στο 2,4% των 

ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας. Και δεδομένου ότι το 13% του παγκόσμιου 

πληθυσμού υποφέρει από υποσιτισμό, αυτά τα νούμερα δεν είναι μόνο ανησυχητικά, αλλά και αποκαλυπτικά 

για την ουσία ενός παγκόσμιου προβλήματος και της διαχείρισής του. 

Μάλιστα η τάση της σπατάλης των τροφίμων είναι αυξητική και σύμφωνα με έρευνα της Boston Consulting 

Group (BCG) εκτιμάται πως αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία έως το 2030 τα τρόφιμα που πετιούνται στα 

σκουπίδια μπορεί να ξεπεράσουν τους 2 δισεκατ. τόνους ετησίως.«Προβλέπουμε μια πραγματική κρίση σε 

παγκόσμιο επίπεδο», έχει επισημάνει στο Thomson Reuters Foundation ο Έσμπεν Χέγκνσολτ, ένας από τους 

συντάκτες της εν λόγω μελέτης, υπογραμμίζοντας πως «οι ποσότητες των απορριμμάτων και οι κοινωνικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουν είναι σοβαρές αν δεν αλλάξουμε πορεία. Όταν 

αγωνιζόμαστε κατά της απώλειας και της απόρριψης τροφίμων, αγωνιζόμαστε ταυτοχρόνως κατά της πείνας, 

της φτώχειας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη». 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Μπορείς να σώσεις ένα παιδί από τον υποσιτισμό  

 

Ο υποσιτισμός απειλεί τις ζωές 20.000.000 παιδιών ανά τον κόσμο.  

Τα  έτοιμα θεραπευτικά διατροφικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
του υποσιτισμού.  

Eνισχύουν τον οργανισμό των βαριά υποσιτισμένων παιδιών και βοηθούν την επιβίωση και 
τη σωστή ανάπτυξή τους.  

Το  2016 περιθάλψαμε  συνολικά  261.800 υποσιτισμένα  παιδιά.  

• Με 20€ μπορείς να προσφέρεις τροφή σε 74 υποσιτισμένα παιδιά  

• Με 30€  μπορείς να προσφέρεις τροφή σε 111 υποσιτισμένα παιδιά  

• Με 50€  μπορείς να προσφέρεις τροφή σε 185 υποσιτισμένα παιδιά  

  

ΒΟΗΘΗΣΕ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ  ΝΑ  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΙΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥΣ  ΣΕ  
ΟΛΟΚΛΗΡΟ  ΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  

Κάνε μια δωρεά  

 
https://msf.gr › malnutrit ion  
 
 
 
 
 
 
 

https://msf.gr/malnutrition
https://msf.gr/malnutrition


ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ  
Ήταν τότε που βολόδερνα πεινασμένος στη Χριστιανία 1,  αυτή τη θαυμαστή πόλη που δεν 
εγκαταλείπεις χωρίς να έχει αφήσει τα σημάδια της πάνω σου.  
 Ξάγρυπνος στη σοφίτα μου, ακούω κάποιο ρολόι κάτω να χτυπάει έξι φορές∙ είχε ήδη 
φωτίσει η ημέρα και ο κόσμος είχε αρχίσει να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλιά. Κοντά στην πόρτα, 
εκεί όπου ο τοίχος του δωματίου μου ήταν ταπετσ αρισμένος με παλιά φύλλα της 
Morgenbladet, ξεχώριζα καθαρά μια εγκύκλιο του υπεύθυνου της Υπηρεσίας Φάρων και 
αριστερά της, μια φανταχτερή διαφήμιση για λαχταριστό φρεσκοψημένο ψωμί, από τον 
φούρναρη Φάμπιαν Ούλσεν.  
Μόλις άνοιξα τα μάτια μου, άρχισα να αν αρωτιέμαι, από συνήθεια και μόνο, αν υπήρχε κάτι 
να προσμένω από εκείνη τη μέρα. Περνούσα κάπως δύσκολα τελευταία∙ το ένα μετά το άλλο 
τα πράγματά μου είχαν μεταφερθεί στον «θείο», ήμουν εκνευρισμένος και ευέξαπτος,  
μάλιστα καμιά δυο φορές είχα μείνει στο κρεβάτι όλη ημέρα λόγω της ζαλάδας που με 
ταλαιπωρούσε. Μια στο τόσο, όταν η τύχη ήταν με το μέρος μου, κατάφερνα να βγάλω πέντε 
κορόνες από κάποια εφημερίδα για μια ιστορία σε συνέχειες.  
 Καθώς η ημέρα φώτιζε, βάλθηκα να διαβάζω τις αγγελίες  στην εφημερί δα πλάι στην πόρτα. 
Μάλιστα κατάφερα να διακρίνω τα ισχνά, κακοφτιαγμένα γράμματα: «Σάβανα –  δεσποινίς 
Άντερσεν –  δεξιά της κυρίας εισόδου». Απασχολήθηκα έτσι κάμποση ώρα, ώσπου άκουσα το 
ρολόι κάτω να χτυπάει οκτώ, σηκώθηκα και ντύθηκα.  
 Άνοιξα το παράθυρο και κοίταξα έξω. Εκεί που στεκόμουν έβλεπα ένα σκοινί για το άπλωμα 
της μπουγάδας και μια αλάνα. Στο βάθος, το καμίνι που είχε απομείνει από ένα καμένο 
σιδηρουργείο και μερικοί εργάτες που καθάριζαν. Ακούμπησα τους αγκώνες μου στο περβάζι 
του παραθύρου και κοίταξα ψηλά. Προμηνυόταν μια λαμπρή ημέρα. Είχε μπει το φθινόπωρο, 
αυτή η όμορφη, δροσερή εποχή του χρόνου, όταν όλα αλλάζουν χρώμα και σιγά σιγά 
χάνονται. Οι δρόμοι,  ήδη γεμάτοι κίνηση και θόρυβο, με προκαλούσαν να βγω έξω. … Πήγα 
και έψαξα σε έναν σωρό από ανακατεμένα πράγματα  στη γωνία δίπλα στο κρεβάτι μήπως 
βρω κάτι για πρωινό, όμως δεν υπήρχε τίποτα και ξαναγύρισα στο παράθυρο. Ένας Θεός 
ξέρει, σκέφτηκα, αν έχει νόημα να ψάχνω για δουλειά πια! Οι αρνήσεις, οι μασημένες 
υποσχέσεις και τα ξερά όχι,  οι ελπίδες που τράφηκαν μόνο για να διαψευστούν, οι νέες 
προσπάθειες που πάντα κατέληγαν στο μηδέν… όλα αυτά είχαν εξαντλήσει το κουράγιο μου. 
Είχα επιδιώξει μια θέση εισπράκτορα, αλλά είχα φτάσει πολύ αργά∙ επιπλέον, δεν είχα να 
καταβάλω τις πενήντα κορόνες για εγγύηση. Πάντα παρουσιαζόταν κάποιο εμπόδιο. Είχα 
κάνει αίτηση ακόμα και για το Πυροσβεστικό Σώμα. Καθόμασταν μισή εκατοστή άντρες στον 
προθάλαμο και κορδωνόμασταν για να δώσουμε την εντύπωση πως ήμασταν δυνατοί και 
ατρόμητοι. Ένας αξιωματικός περν ούσε και εξέταζε τους υποψηφίους, ψαχούλευε τα 
μπράτσα τους και έκανε καμιά δυο ερωτήσεις. Εμένα με προσπέρασε κουνώντας απλώς το 
κεφάλι του και λέγοντας πως ήμουν ακατάλληλος λόγω των γυαλιών που φορούσα. 
Παρουσιάστηκα ξανά χωρίς γυαλιά και στάθηκα στη σε ιρά, με φρύδια σμιχτά και ματιά 
κοφτερή σαν μαχαίρι, όμως εκείνος με προσπέρασε ξανά χαμογελώντας –  φαίνεται πως με 
είχε αναγνωρίσει. Το χειρότερο ήταν πως τα ρούχα μου ήταν σε τόσο ελεεινή κατάσταση, 
που δεν μπορούσα πλέον να παρουσιαστώ για να διεκδικήσω  κάποια θέση σαν αξιοπρεπής 
άνθρωπος. Σε τι φοβερό κατήφορο κατρακυλούσα σταθερά και ασταμάτητα! Στο τέλος έμεινα 
κατά παράξενο τρόπο απογυμνωμένος από τα πάντα, δεν είχα καν μια χτένα ή ένα βιβλίο να 
διαβάζω, όταν η κατάσταση γινόταν αβάσταχτη. Ολόκληρο τ ο [ 26 ] καλοκαίρι 
περιπλανιόμουν στα νεκροταφεία ή στον βασιλικό κήπο, όπου καθόμουν και έγραφα άρθρα 
για τις εφημερίδες, στήλη τη στήλη, επί παντός επιστητού –  παράξενες ιδέες και εμπνεύσεις,  

            
1 Το σημερινό Όσλο 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

φαντασιοκοπίες του ταραγμένου μου μυαλού. Μέσα στην απόγνωσή μ ου, επέλεγα συχνά τα 
πιο αλλόκοτα θέματα, που μου κόστιζαν πολύωρες προσπάθειες και απορρίπτονταν 
συστηματικά. Μόλις τελείωνα ένα κομμάτι, άρχιζα αμέσως ένα καινούργιο και δεν με 
αποθάρρυνε εύκολα η άρνηση των εκδοτών∙ έλεγα διαρκώς μέσα μου πως κάποτε θα 
πετύχαινα. Και πραγματικά, όταν είχα την τύχη με το μέρος μου και κατάφερνα να γράψω 
κάτι καλό, συνέβαινε να πάρω πέντε ολόκληρες κορόνες για δουλειά μισής ημέρας.  
Κνουτ Χάμσουν , Η πείνα ,μτρφ Δ.Ππαπαγρηγοράκη , Μεταίχμιο ,  2017  
 
ΘΕΜΑΤΑ  
Α.   Ποια απάντηση δίνει η αρθρογράφος στο ερώτημα του τίτλου :‹‹ Το πρόβλημα είναι ο 

υπερπληθυσμός ή η διαχείριση τροφίμων; ››;  Να συνοψίσετε τις απόψεις της σε 60 -70 
λέξεις.  

15 Μονάδες  
 
Β1.  Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση που ολοκληρώνει το νόημα στις  παρακάτω 

προτάσεις τεκμηριώνοντας τις απαντήσεις σας με στοιχεία του κειμένου Ι .  
1. Στον κόσμο περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι κοιμούνται: 

α Υποσιτισμένοι 

β Πεινασμένοι 

γ Μη επιθυμώντας φαγητό 

2.Στη Μ.Βρετανία το φαγητό που πετιέται είναι :  
α Στο μεγαλύτερο μέρος του ακατάλληλο για βρώση 

β Στο μεγαλύτερο μέρος του κατάλληλο για βρώση 

γ Σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να φαγωθεί. 

 
3.Η αλόγιστη σπατάλη τροφίμων :  

α Δεν σχετίζεται με το πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου 

β Είναι εξίσου κρίσιμη με το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

γ Αυξάνει τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της χώρας. 

4. Σύμφωνα με έρευνα της BCG μέχρι το 2030 :  
α Η σπατάλη τροφίμων θα έχει κρίσιμες συνέπειες για την οικονομία. 

β Όσοι υποσιτίζονται θα διπλασιαστούν  

γ Θα περιοριστεί η σπατάλη των τροφίμων. 

5.Ο συντάκτης της μελέτης τη ς BCG τονίζει ότι :  
α Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας προς το παρόν από την απόρριψη τροφίμων. 

β Ακόμα κι αν περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων δεν μπορούν να προληφθούν οι σοβαρές επιπτώσεις στο 

μέλλον  

γ Αν περιοριστεί η απόρριψη τροφίμων μπορεί να προληφθούν οι σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον. 

10 Μονάδες  
 
 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2.  Αφού μελετήσετε  προσεκτικά τις εγκλίσεις που χρησιμοποιούνται  στο κείμενο ΙΙ  να 
εξηγήσετε πώς αυτές υπηρετούν τον σκοπό του κειμένου.  

10 Μονάδες  
 
Β3 .  Ποιο από τα δύο κείμενα (Ι ή ΙΙ  )  υπηρετεί καλύτερα τον επιδιωκόμενο σκοπό και γιατί;  

10 Μονάδες  
 
Β4.  Ποιον τρόπο πειθούς και μέσα  εντοπίζετε στην 1 η  παράγραφο του κειμένου Ι και πώς 

αυτός ο τρόπος συνδέεται με το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο Ι ;  
10 Μονάδες  

 
Γ.  Ποιο είναι το κύριο θέμα που θίγει ο συγγραφέας στο κείμενο ΙΙΙ ;  Πώς αναδεικνύεται 

μέσα από την παρουσίαση του ήρωα και της κατάστασής του ;Με δεδομένο ότι το 
μυθιστόρημα γράφτηκε το 1890 , νομίζετε ότι διατηρεί την επικαιρότητά του και στην 
εποχή μας; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.( 150 -200 λέξεις )  

15 Μονάδες  
 
Δ.  Διαβάσατε κάπου ότι το πρόβλημα της πείνας και το υποσιτισμού  εντοπίζεται κυρίως 

στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική , καθώς και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Σε επιστολή 
σας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων  και Γεωργίας του Οργα νισμού Ηνωμένων 
Εθνών  επιχειρηματολογείτε ότι  το πρόβλημα αυτό μας αφορά όλους και όχι μόνο τις 
παραπάνω περιοχές και καταθέτετε τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. ( 350 -400 λέξεις )  

30 Μονάδες  
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ 

 


