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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η ∆ιατροφή του πλανήτη 
(Από το περιοδικό National Geographic) 

 
Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, ο Αµερικανός Paul 

Ehrlich, από τους πρωτοπόρους της παγκόσµιας 
κινητοποίησης για το περιβάλλον, προειδοποιούσε ότι ο 
πλανήτης µας ήταν στα πρόθυρα «απίστευτα µεγάλης 
πείνας». Ο πληθυσµός αριθµούσε τότε 3,5 δισεκατοµµύρια, 
αριθµός οριακός κατά τον Ehrlich. «Είναι πρακτικά 
αδύνατο να χορτάσουν έξι δισεκατοµµύρια άνθρωποι», 
έγραφε το 1976. 

Υπολογίζεται ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός θα φτάσει τα 
έξι δισεκατοµµύρια τον επόµενο χρόνο . Ωστόσο οι άνθρωποι 
σε γενικές γραµµές τρέφονται καλύτερα παρά ποτέ . 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ηνωµένων Εθνών, πριν τριάντα 
περίπου χρόνια η παραγωγή τροφίµων στον κόσµο 
αντιστοιχούσε σε 2.360 θερµίδες κατά κεφαλήν ηµερησίως, 
ενώ σήµερα αντιπροσωπεύει 2.740 θερµίδες . Οι ηµερήσιες 
θερµίδες θα συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τον 
πληθυσµό τουλάχιστον ως το 2010, σύµφωνα µε τις 
αισιόδοξες προβλέψεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών . 

Η αλµατώδης αύξηση του πληθυσµού το δεύτερο ήµισυ 
του αιώνα µας, ώθησε στα ύψη τη συνολική ζήτηση 
τροφίµων . Παρ ’ όλα αυτά η προσφορά αυξήθηκε ακόµα 
περισσότερο, ενώ η τιµή του σιταριού, σε σταθερά δολάρια, 
έπεσε κατά 61 τοις εκατό και η τιµή του καλαµποκιού κατά 
58 τοις εκατό . 

ΤΕΛΟΣ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  



ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

 

Η ικανότητα να παράγουµε ολοένα περισσότερη τροφή 
κάθε χρόνο οφείλεται σε ένα από τα σηµαντικότερα 
επιτεύγµατα στην ιστορία του ανθρώπου : την ανακάλυψη 
της γεωργίας . 

Τα πρώτα εκατό χιλιάδες χρόνια από την εµφάνιση του 
νεότερου ανθρώπου, οι πρόγονοί µας έτρωγαν καρπούς που 
συνέλεγαν στη φύση και ζώα που κατάφερναν να 
σκοτώσουν . Όµως γύρω στο 8000 π .Χ., ο νεολιθικός 
άνθρωπος και σύµφωνα µε κάποιους ειδικούς πιο 
συγκεκριµένα η νεολιθική γυναίκα, άρχισε να καλλιεργεί τη 
γη . Οι γυναίκες ανακάλυψαν ότι, αν σκόρπιζαν σπόρους στο 
χώµα, µετά από µερικούς µήνες αυτοί φύτρωναν. 

Η γεωργική επανάσταση επέφερε µια βασική αλλαγή : ο 
δείκτης γεννητικότητας του ανθρώπου έφτασε και ξεπέρασε 
το δείκτη θνησιµότητας, και ο πληθυσµός του πλανήτη 
άρχισε να αυξάνεται σταθερά . Η γεωργία έγινε η κυρίαρχη 
ανθρώπινη απασχόληση - ακόµα και σήµερα απασχολεί 
σχεδόν πενήντα τοις εκατό του παγκόσµιου εργατικού 
δυναµικού . 

Η βιοµηχανική επανάσταση επέτρεψε σε κάθε γεωργό να 
καλλιεργεί περισσότερη γη . Αυτό όµως είχε ως ανεπιθύµητο 
αποτέλεσµα την όλο και µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας 
και την επιδείνωση της ατµοσφαιρικής µόλυνσης . Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας ’60, η χηµική γεωργία καθώς και τα 
υβρίδια αύξησαν πολύ την παραγωγή ανά στρέµµα, αλλά 
και τα τοξικά κατάλοιπα αυξήθηκαν κατακόρυφα . Παρά τις 
καινοτοµίες, και πολύ συχνά εξαιτίας τους, η υποβάθµιση 
του εδάφους και η µόλυνση των υδάτων απειλούν τη 
γεωργική παραγωγή σε πλανητική κλίµακα . 

Ταυτόχρονα, η εφαρµογή νέων µεθόδων στη γεωργία 
διατήρησε την παραγωγή τροφίµων σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξανόµενη 
παγκόσµια ζήτηση . Η δύναµη της καινοτοµίας υπερκέρασε 
αυτό  που ο Malthus είχε αποκαλέσει «πληθυσµιακή πίεση». 
Σήµερα η Γη παράγει αρκετά τρόφιµα για όλους . Και όµως, 
εκατοντάδες εκατοµµύρια άνθρωποι δεν µπορούν να 
εξασφαλίσουν το ζωτικό ελάχιστο των 2.200 θερµίδων 
ηµερησίως . Περίπου είκοσι τοις εκατό του πληθυσµού στις 
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υπό ανάπτυξη χώρες υποφέρει από χρόνιο υποσιτισµό . Πριν 
τριάντα χρόνια το ποσοστό ήταν διπλάσιο . Με άλλα λόγια 
προοδεύουµε . Γιατί όµως να µένει πεινασµένος έστω και ένας 
άνθρωπος στον πλανήτη ;  

Το πρόβληµα δεν έγκειται τόσο στην παραγωγή όσο στη 
διανοµή . Σήµερα η διατροφή είναι ανεξάρτητη από την 
τοπική παραγωγή τροφίµων. Μερικοί από τους καλύτερα 
τρεφόµενους λαούς στον κόσµο έχουν την τύχη να ζουν σε 
χώρες όπως η Ιαπωνία όπου δεν χρειάζεται να παράγουν οι 
ίδιοι την τροφή τους . Άλλοι λαοί πεινούν, αν και ζουν σε 
καταπράσινα εδάφη µε συχνές βροχοπτώσεις . Ο κύριος 
λόγος γι ’ αυτή τη διαφορά είναι η πολιτική . Οι περισσότερες 
χώρες διαθέτουν την πολιτική βούληση να εξασφαλίσουν 
στον λαό τους αξιοπρεπή διατροφή, άλλες όµως όχι. 
  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
Α1.  Ποια αποτελέσµατα, θετικά και αρνητικά, είχε η 

εφαρµογή νέων µεθόδων, σύµφωνα µε το κείµενο, στη 
γεωργία ;  

 Μονάδες 10 
  

 
Α2.  Ποια απαισιόδοξη πρόβλεψη του παρελθόντος 

διαψεύδεται από τη σηµερινή πραγµατικότητα, 
σύµφωνα µε τον αρθρογράφο;  

Μονάδες 10 
 
 

Β1.  Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για καθεµιά από τις 
τέσσερις παρακάτω παραγράφους . 

 «Πριν από ένα τέταρτο ... το 1976». 
 «Υπολογίζεται ... Ηνωµένων Εθνών» 
 «Ταυτόχρονα η εφαρµογή ... πλανήτη ;» 
 «Το πρόβληµα ... άλλες όµως όχι». 
 

Μονάδες 10 
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Β2.   α.  Να δώσετε από ένα αντώνυµο (αντίθετο) για 
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις : 

 αισιόδοξες - αυξήθηκε - υποβάθµιση - αξιοπρεπή - 
ζήτηση .  

Μονάδες 5 
 

        β.  Να γράψετε µια δική σας πρόταση µε καθεµιά από 
τις παρακάτω λέξεις (σε οποιοδήποτε γραµµατικό 
τύπο επιλέξετε): 

 εφαρµογή - µόλυνση - διατροφή - υποσιτισµός - 
αντιπροσωπεύει . 

Μονάδες 5 
 
 
Γ.  Να αποδώσετε την περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά 

σας σχόλια, σε 80-100 λέξεις . 
Μονάδες 20 

 
 
∆.  Οι αναπτυγµένες χώρες έχουν εξασφαλίσει επάρκεια 

τροφής για τους λαούς τους . Αντίθετα, οι χώρες του 
τρίτου κόσµου πάσχουν από έλλειψη τροφής και οι 
λαοί τους υποφέρουν «αν και ζουν σε καταπράσινα 
εδάφη µε συχνές βροχοπτώσεις». 

 Γιατί νοµίζετε ότι συµβαίνουν αυτά; Να προτείνετε 
µέτρα βελτίωσης της κατάστασης αυτής για τις χώρες 
του τρίτου κόσµου. 

 Να διατυπώσετε τις απόψεις σας σε ένα κείµενο (450-
500 λέξεις) µε τη µορφή άρθρου, για να δηµοσιευθεί 
στη σχολική σας εφηµερίδα . 

Μονάδες 40 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καµιάν άλλη σηµείωση. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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