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Α. Το κείμενο αναφέρεται στις εργασίες, τα πορίσματα και τις προθέσεις της παγκόσμιας 

διάσκεψης, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για το περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε στη Νότια 

Αφρική το 2002. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις αποφάσεις διακηρύχθηκε -και υπάρχει πρόθεση να 

τηρηθούν- να υποστηριχθεί η βιοποικιλότητα των ειδών και να μειωθεί η φτώχεια ανά τον 

πλανήτη, γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος σχετίζεται με τη φτώχεια. Προς τούτο θα 

ενισχυθούν οι χώρες που εξάγουν αγροτικά προϊόντα και θα βελτιωθούν οι συνθήκες 

στοιχειώδους υγιεινής σε αυτές τις χώρες (χρήση πόσιμου νερού). Παρά τις αντιρρήσεις 

κάποιων περιβαλλοντικών οργανώσεων ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, η 

διάσκεψη θεωρήθηκε επιτυχημένη από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ ως ένα πρώτο βήμα παγκόσμιας 

εμβέλειας για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Β1. Όταν μια χώρα είναι υποανάπτυκτη και οι κάτοικοί της αγωνίζονται για τα στοιχειώδη 

της διατροφής, τότε ασφαλώς δεν μπορεί να έχει υποδομές για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η προστασία αυτή χρειάζεται μηχανήματα, δίκτυο υποδομών και βέβαια 

ανεβασμένο πνευματικό επίπεδο, που προέρχεται από ένα προσεγμένο εκπαιδευτικό 

σύστημα, που ευαισθητοποιεί τους πολίτες στην κατεύθυνση διατήρησης και σεβασμού του 

περιβάλλοντος.    

 

Β2. Και στις δύο παραγράφους του αποσπάσματος χρησιμοποιεί παραδείγματα με στατιστικά 

στοιχεία.  

 

Β3. διαφωνίες: Οι διαφωνίες για το επόμενο τριετές οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης 

ήταν έντονες. 

επικυρώθηκε: Η σύμβαση επικυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.   

εξαφάνιση: Σήμερα πολλά σπάνια ζώα είναι υπό εξαφάνιση.   

ανακούφιση: Μετά το τέλος της εργασίας του αισθάνθηκε μεγάλη ανακούφιση.  

εφαρμογή: Τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη περί ελεύθερου εμπορίου.   

 

Β4. Τρίτη παράγραφος: Το σχέδιο αποβλέπει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αυτό επικρίθηκε.  

Τέταρτη παράγραφος: Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ θεωρεί επιτυχημένη τη διάσκεψη, αλλά μη 

κυβερνητικές οργανώσεις δεν συμμερίζονται την άποψή του.  
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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.  

 

Πρόλογος  

Στοιχεία για τις θάλασσες και τους ωκεανούς και τη σπουδαιότητά τους για τη ζωή.  

Περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από τον ωκεανό, ένα συνεχές σώμα 

νερού, το οποίο χωρίζεται σε πολλούς ωκεανούς (Ατλαντικός, Ειρηνικός, Ινδικός, Νότιος και 

Αρκτικός ωκεανός) και μικρότερες θάλασσες, όπως η Βαλτική, η Βόρεια θάλασσα και η 

Μεσόγειος θάλασσα. Η ζωή δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε πριν από περίπου τρία 

δισεκατομμύρια χρόνια, αρχικά μέσα στους ωκεανούς. Η επίδραση των πράξεων μας στην 

υγεία των ωκεανών είναι πολύ σοβαρή και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.   

Στοιχεία για τα δάση.  

Η προστασία των δασών κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 24 του Συντάγματος: «Η 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους 

και δικαίωμα του καθενός ... Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των 

δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται 

η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την 

Εθνική Οικονομία ή αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το 

δημόσιο συμφέρον». 

Ενώ η αξία του δασικού περιβάλλοντος αναγνωρίζεται από κάθε Έλληνα πολίτη και από την 

ίδια την πολιτεία, ο ανεκτίμητος αυτός φυσικός πόρος και πλούτος δέχεται συνεχή και 

αμείωτη πίεση και υποβάθμιση. Το ισχύον θεσμικό καθεστώς, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

Κτηματολογίου και δασικών χαρτών, δίνει κίνητρα για συνεχείς καταπατήσεις του δασικού 

πλούτου της χώρας. 

 

Κύριο Θέμα  

[1] Προτάσεις για την προστασία των θαλασσών και των δασών  

Α. Για τις θάλασσες 

Λιγότερα πλαστικά  

Μη χρήση φυτοφαρμάκων ή πρόνοια να μην φτάνουν αυτά στη θάλασσα 

Τοξικά απόβλητα. Να μην απορρίπτονται στις θάλασσες  
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Πετρελαιοφόρα με αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά τη μεταφορά του πετρελαίου 

(πετρελαιοκηλίδες)  

Νομοθεσία για την υπεραλίευση κ.λπ.    

 

Β. Για τα δάση  

Πυρκαγιές - αποκατάσταση καμένων περιοχών. Πρόληψη πυρκαγιών  

Παράνομες υλοτομίες 

Αλλαγές χρήσης γης μόνον για το δημόσιο συμφέρον  

Αειφόρος δασική διαχείριση. Αναδασώσεις και εμπλουτισμός περιοχών με νέα δάση  

Εθελοντισμός σε αναδασώσεις κ.λπ.    

 

Επίλογος  

Έκκληση για ευαισθητοποίηση όλων (ατόμων και κρατών) για τα μέρη της γης που είναι 

απαραίτητα για την ισορροπία της ζωής πάνω στον πλανήτη.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία επιστολή χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κύριε Πρόεδρε (εφ’ όσον απευθύνεται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου) ... 

Επιφώνηση ή κατακλείδα: Με εκτίμηση.  

 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Ομογενών, 2002 


