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ΚΕΙΜΕΝΟ  
Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη  

 
 Ενώ όλες οι περιοχές του πλανήτη θα πληγούν στο εγγύς  μέλλον, αν όχι ήδη, από 
την κλιματική αλλαγή, είναι οι φτωχότερες περιοχές αυτές οι οποίες θα υποφέρουν 
περισσότερο, με αποτέλεσμα ορισμένες να κινδυνεύουν ακόμη και να εξαφανιστούν 
από τον χάρτη. Το καίριο στοιχείο εδώ βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτές δεν  φέρουν 
καμία ευθύνη γι’ αυτό. Δοθείσης της ανισότητας ανάμεσα στα ανεπτυγμένα και στα 
αναπτυσσόμενα ή φτωχά κράτη δεν είναι δύσκολο να παρατηρήσει κανείς ότι ήταν 
και εξακολουθεί να είναι εν πολλοίς σχετικά εύκολο για τα πρώτα να επιβάλλουν 
άνισους όρους συνεργασίας στα δεύτερα. Τούτο διότι σπανίως τα ανεπτυγμένα 
κράτη χρειάστηκε να ζητήσουν τη συνεργασία των μη ανεπτυγμένων ή 
αναπτυσσόμενων κρατών. Στην παρούσα συγκυρία οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι η δική τους βιομηχανική ανάπτυξη και υψηλή κατανάλωση 
ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.  
 
Σε μια εποχή όμως όπου τα υπανάπτυκτα ή φτωχά κράτη έχουν τις προοπτικές να 
αναπτυχθούν, τα πλούσια κράτη ζητούν από τα τελευταία να αποφύγουν την 
υιοθέτηση  του ίδιου μοντέλου βιομηχανικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου τα ίδια 
απέκτησαν τον πλούτο και το βιοτικό επίπεδο που διαθέτουν. Αυτό που είναι 
σίγουρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι ότι, εάν η παρούσα ανάπτυξη των 
αναπτυσσόμενων χωρών βασιστεί στο προηγούμενο μοντέλο ανάπτυξης, τις 
συνέπειες από την κλιματική αλλαγή θα τις υποστούν οι πάντες. Ένα μόνο 
παράδειγμα αποτελούν οι πληθυσμοί που θα αναγκαστούν βίαια να 
μεταναστεύσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν από την αύξηση της 
θερμοκρασίας, που θα επιφέρει επιδημίες, πλημμύρες και μείωση της αγροτι κής 
ανάπτυξης («περιβαλλοντικοί πρόσφυγες»). Η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί 
ούτε καν να διανοηθεί τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει, π.χ., το γεγονός ότι 
οι οικογένειες στην Κίνα και στην Ινδία θα οδηγούν σε λίγο το δικό τους αυτοκίνητο, 
ή ότι η Βραζιλία και η Ινδονησία θα υλοτομήσουν το μεγαλύτερο μέρος των δασών 
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τους –το πρόβλημα της εμφάνισης νέων καταναλωτών σε χώρες που αναπτύσσονται 
ραγδαία με το μοντέλο ανάπτυξης που κληρονόμησαν από τη Δύση.  
Όλα αυτά μάς υποχρεώνουν να σκεφτούμε διαφορετικά  και για την ηθική μας, 
πολιτική ηθική και προσωπική ηθική, διότι το αξιακό* μας σύστημα αναπτύχθηκε 
πάνω στο δεδομένο ότι η ατμόσφαιρα αποτελούσε ένα περιβάλλον εκμεταλλεύσιμο 
δίχως όρια, ενώ οι βλάβες και η ευθύνη που απέρρεε από αυτές ήταν καθαρές και 
σαφείς .  Οδηγώντας όμως το αυτοκίνητό σου και εκλύοντας ρύπους διοξειδίου του 
άνθρακα, μπορεί να συνεισφέρεις, αν και δεν είναι σίγουρο πώς και σε ποιο 
ποσοστό, στην πρόκληση θανατηφόρων πλημμυρών στο Μπαγκλαντές. Δεν είναι 
απολύτως σίγουρο λοιπόν τι θα απαιτούσε τελικώς η δικαιοσύνη από εμάς: 
αποζημίωση για βλάβες που έχουν προκληθεί στο παρόν ή στο παρελθόν –με όλες 
τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η διαπίστωσή τους –  ή κάτι πιο ριζικό, μια 
αναδιανομή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας;  
 
Η δικαιοσύνη δύναται να απαιτεί οι διαφορές που δημιουργούνται από την 
αλληλεξάρτηση κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο να δικαιολογούνται πλήρως.  Ενώ οι 
ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να μειώσουν  τις δικές τους εκπομπές ρύπων, οι 
αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να πειστούν είτε να παρα ιτηθούν από το δικό τους 
μερίδιο στο δικαίωμα ανάπτυξης, είτε να χρησιμοποιήσουν ένα διαφορετικό 
μοντέλο, το οποίο όμως μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβό και απαιτεί τεχνολογία 
που δεν διαθέτουν. Ποιος θα πρέπει να αναλάβει το βάρος αυτό; Και κυρίως πώς 
μπορεί να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο όχι με όρους κόστους -οφέλους, αλλά με όρους 
αξιακούς;  
*αξιακό σύστημα: σύνολο αξιών, όπως ο σεβασμός, η ελευθερία κλπ.  

  
(Δοκίμιο) Κώστας Κουκουζέλης [Συλλογικό],Θέματα βιοηθικής, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2013, σ.  461 -  463. (Απόσπασμα -Διασκευή)  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
Α.   Να γράψετε περίληψη του κειμένου, έκτασης 100 -120 λέξεων.  

 25 Μονάδες  
 
Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , με βάση το κείμενο, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα  στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 
κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος:  
α Από την κλιματική αλλαγή θα υποφέρουν λιγότερο οι φτωχότερες χώρες. 

β Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν κατανοήσει ότι η δική τους ανάπτυξη της βιομηχανίας και 

η αλόγιστη κατανάλωση ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. 

γ Αν η ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών βασιστεί στο προηγούμενο μοντέλο 

ανάπτυξης λίγοι θα υποστούν τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή. 

δ Χρειάζεται πλέον αναθεώρηση της πολιτικής και προσωπικής μας ηθικής. 

ε Οι αναπτυσσόμενες χώρες ή πρέπει να παραιτηθούν από το δικαίωμα τους στην 

ανάπτυξη ή να υιοθετήσουν ένα τελείως διαφορετικό που απαιτεί χρήματα και 

τεχνογνωσία. 

10 Μονάδες 

Β2.  Να γράψετε δύο (2) τρόπους πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στη 
δεύτερη παράγραφο και ένα (1) μέσο πειθούς για κάθε έναν από αυτούς τους 
τρόπους. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.  

8 Μονάδες  
 

Β3.  Ο συγγραφέας στην τρίτη (3η ) παράγραφο αναφέρει: «Οδηγώντας όμως το 
αυτοκίνητό σου και εκλύοντας ρύπους διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να 
συνεισφέρεις, αν και δεν είναι σίγουρο πώς και σε ποιο ποσοστό, στην 
πρόκληση θανατηφόρων πλημμυρών στο Μπαγκλαντές». Αφού μελετήσετε 
προσεκτικά το πιο πάνω απόσπασμα,  να εντοπίσετε το κυρίαρχο ρηματικό 
πρόσωπο και να αιτιολογήσετε τη χρήση του.  

3 Μονάδες  
 

Β4.  Να εντοπίσετε τα ρητορικά ερωτήματα στην τέταρτη (4η ) παράγραφο και να 
εξηγήσετε τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας με τη χρήση τους.  

4 Μονάδες  
 

Β5.  Να ξαναγράψετε τις παρακάτω φράσεις, αντικαθιστώντας κάθε μια (1) από τις 
υπογραμμισμένες λέξεις με άλλη συνώνυμή της, χωρίς να αλλάξετε τον 
γραμματικό της τύπο:  
α) …οι πληθυσμοί που θα αναγκαστούν βίαια  να μεταναστεύσουν…  
β) Η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί ούτε καν να διανοηθεί  τις συνέπειες…  

2 Μονάδες  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β6.   Να γράψετε ένα (1) παράγωγο ουσιαστικό και ένα (1) παράγωγο επίθετο για το 
καθένα από τα πιο κάτω ρήματα (να διευκρινίσετε ποιο είναι το ουσιαστικό και 
ποιο είναι το επίθετο):  

 

ΡΗΜΑΤΑ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΘΕΤΑ  
θα πληγούν    

να αναπτυχθούν  
 

  

 
3 Μονάδες  

 
Β7.   Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

εγγύς, υιοθέτηση, σαφείς, πλήρως, μειώσουν.  
5 Μονάδες  

 
Γ.   «Όλα αυτά μάς υποχρεώνουν να σκεφτούμε διαφορετικά και για την ηθική μας, 

πολιτική και προσωπική ηθική, διότι το αξιακό μας σύστημα αναπτύχθηκε πάνω 
στο δεδομένο ότι η ατμόσφαιρα αποτελούσε ένα περιβάλλον εκμεταλλεύσιμο 
δίχως όρια». Σε άρθρο σας που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου 
σας, να αναπτύξετε τις επιπτώσεις από την αλαζονική επέμβαση του ανθρώπου 
στο περιβάλλον και να εισηγηθείτε τρόπους, με τους οποίους ο ενεργός και 
συνειδητοποιημένος πολίτης μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της 
αλόγιστης εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος. (500 –  600 λέξεις)  

40 Μονάδες  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


