
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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 Ανάπτυξη1", 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, 

                                
1 Αειφόρος  Ανάπτυξη :  µοντέλο  διαχείρισης  των  φυσικών  οικοσυστηµάτων  

και  των  ανανεώσιµων  φυσικών  πόρων ,  σύµφωνα  µε  
το  οποίο  η  περιβαλλοντική ,  οικονοµ ική  και  
κοινωνική  δραστηριότητα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  τη  
διαρκή  αξιοποίηση  των  φυσικών  πόρων ,  να  µην  
προκαλεί  δηλ .  ανεπανόρθωτη  βλάβη  στο  περιβάλλον  
υπονοµεύοντας  το  µέλλον  των  επερχόµενων  γενεών ,  
αλλά  να  επιτυγχάνει  τη  σταθερή  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 βιοποικιλότητα2. 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 βιοποικιλότητα  ή  βιοποικιλία :  η  ιδιότητα  µ ιας  βιοκοινωνίας  να  έχει  πολλά  

είδη  ζώων  και  φυτών .  
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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 υλοτοµία3. 

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 
αλληλένδετα4 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 υλοτοµ ία :  η  διαδικασία  της  κοπής  των  δέντρων  του  δάσους ,  του  

πριονισµού  τους  σε   κατάλληλα  µήκη  και  της  µεταφοράς  τους  
στο  πριονιστήριο .  

4 αλληλένδετα :  αυτά  που  συνδέονται  µεταξύ  τους  µε  σχέση  αµοιβαίας  
εξάρτησης  και  συνοχής .  
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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. 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. Καµιά άλλη σηµείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 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 : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
 
 
 

 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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