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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α΄  
 

1. Η γεωργική  επανάσταση  οδήγησε  σε σημαντικότατες  αλλαγές  στη  ζωή  
των  ανθρώπων .  Ο  πληθυσμός  της  γης  άρχισε  να  αυξάνεται  με  γρήγορους  
ρυθμούς  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  ο αριθμός των  γεννήσεων  
ξεπέρασε  τον  αριθμό  των  θανάτων .  Η ανάπτυξη  της  γεωργίας βοήθησε  
στην  καλύτερη  διατροφή  των  ανθρώπων  ενώ παράλληλα  η ενασχόληση  
με  τον  αγροτικό τομέα έγινε  η κύρια  απασχόληση  ειδικότερα  τα  
παλαιότερα  χρόνια .  Ακόμα  και  σήμερα,  όμως  περίπου  το  μισό εργατικό 
δυναμικό του  πλανήτη  ασχολείται  και  καταφέρνει  να κερδίζει  χρήματα  
χάρη στη γεωργία .  

 

2. Στη  σημερινή  εποχή  η  ανάπτυξη της  παραγωγής είναι  τέτοια  που  
επιτρέπει  την  κατανάλωση  προϊόντων  από  όλους  τους  ανθρώπους .  Όμως  
εκατομμύρια  άνθρωποι  υποσιτίζονται .  Αυτό  οφείλεται  κυρίως  σε πολιτικά  
αίτια . Πολλές  κυβερνήσεις  χωρών  δεν  ενδιαφέρονται  για την  διατροφή  
του  πληθυσμού  τους  ή  δεν  έχουν  τα  μέσα  για  να  εξασφαλίσουν  στους  
πολίτες  τους  ικανοποιητική  διατροφή.  Αδιαφορούν  για  τη  θέσπιση 
νομοθετικού  πλαισίου  και δεν  διαθέτουν  προγραμματισμό  που  θα  τους  
επέτρεπε  οικονομική  ανάπτυξη  και συνεργασία  ή  βοήθεια  από άλλες 
χώρες.  Από  την άλλη πλευρά ,  υπάρχουν  κράτη  που θεωρούν  κύριο 
μέλημα  τους  την  εξασφάλιση  σωστής  διατροφής  για  τους  πολίτες .  Αυτές 
οι  χώρες  ψηφίζουν νόμους ,  ξοδεύουν  χρήματα  και  ζητάνε  τη  συνεργασία  
άλλων κρατών  ώστε  να έχουν  αξιοπρεπή  σίτιση.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  Β΄  

 

1. α . Στη  δεύτερη  παράγραφο  ο  συγγραφέας  χρησιμοποιεί  την  επίκληση  
στη  λογική με  τεκμήρια . .  Χρησιμοποιεί  ως  τεκμήρια  δεδομένα  
ερευνών . «Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  
Εθνών…Ηνωμένων  Εθνών».  

  

1. β . Η τελευταία  παράγραφος αναπτύσσεται  με  συνδυασμό  μεθόδων.  
Σύγκριση-αντίθεση,  αίτια-αποτελέσματα  .  Σύγκριση-αντίθεση  «Μερικοί  
από τους  καλύτερα τρεφόμενους  λαούς στον  κόσμο…Άλλοι λαοί  
πεινούν». Αίτια  « Ο  κύριος  λόγος  …είναι  η  πολιτική» Αποτελέσματα  .  
Άλλοι  λαοί τρέφονται  ικανοποιητικά  και  άλλοι πεινούν.  

 

2. α . κινητοποίησης  = δραστηριοποίησης  
προβλέψεις = προγνώσεις  
επιτεύγματα  = κατορθώματα   
συνέλεγαν  = συγκέντρωναν   
πλανητική  = παγκόσμια   

 



2. β . Θετικός Συγκριτικός  Υπερθετικός   
σημαντικά σημαντικότερα  σημαντικότατα  
συχνά  συχνότερα  συχνότατα   
υψηλά  υψηλότερα  υψηλότατα   
ανθρώπινη  (δεν έχει  γιατί δηλώνει  μόνιμη  κατάσταση)  
αξιοπρεπή  αξιοπρεπέστερη  αξιοπρεπέστατη   

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ΄   
 

1. Ο  συντάκτης  του  άρθρου  ξεκινά  επισημαίνοντας ,  ότι  παρά  τις  δυσοίωνες  
προβλέψεις  που  θέλουν  τον  πλανήτη  στα  πρόθυρα  μεγάλης  πείνας,  οι  
άνθρωποι  στις μέρες  μας τρέφονται  καλύτερα  από ποτέ. Συνεχίζει  
αναφέροντας,  ότι  η  ανακάλυψη  της  γεωργίας και  αργότερα  η  γεωργική  
επανάσταση  οδήγησαν  στην αύξηση  του  ανθρώπινου  πληθυσμού  και  ότι  
η  βιομηχανική  επανάσταση  έδωσε  τη  δυνατότητα  καλλιέργειας  
μεγαλύτερων  εκτάσεων  γης και  εξασφάλισε  την  επάρκεια  αγαθών .  Όμως  
η  χρήση νέων τεχνικών  και  μεθόδων  στη γεωργία  προκάλεσε  την 
μόλυνση  του  περιβάλλοντος .  Το  άρθρο  κλείνει  με  τη διαπίστωση ,  ότι 
παρά  την  αύξηση  της  παραγωγής  πολλοί  άνθρωποι  υποφέρουν  από  
υποσιτισμό .  Αυτό δεν  οφείλεται  στην  παραγωγή  αλλά στην πολιτική  
ορισμένων  κρατών που  δεν μπορούν να  εξασφαλίσουν  στο  λαό τους  μια  
αξιοπρεπή  διατροφή .  

 
Διατροφικές  Συνήθειες  Της σύγχρονης  Εποχής  
(πρόλογος)  

Σήμερα ο άνθρωπος  δεν  επιμελείται  επαρκώς  τη  διατροφή του.  Είναι  
γεγονός  πως  η  διατροφή του  σύγχρονου ανθρώπου  παραμελείται , 
διαφοροποιείται  και  αλλοτριώνεται  από  συνήθειες  που  δεν  διασφαλίζουν 
την  διατροφική ποιότητα.  Η πληθώρα  των ειδών διατροφής  
αποπροσανατολίζει  το  μέσο  άνθρωπο  ο  οποίος  τελικά  δεν  γνωρίζει  τι  
ακριβώς τρώει .  

  

2. Για  ποιους  λόγους οι  άνθρωποι  οδηγούνται  σε  μη  ποιοτικές  διατροφικές  
συνήθειες  ;  
- Ο  γρήγορος  ρυθμός  ζωής , οι  κοινωνικές  υποχρεώσεις  και  οι  πολλές  

ώρες  εργασίας  στερούν  από  το  άτομο  ελεύθερο  χρόνο  και τον  
απομακρύνουν  από  τη  σπιτική ζωή.  Επομένως  στρέφεται  στα  γρήγορα  
εύκολα  και  έτοιμα  φαγητά.   

- Η απομάκρυνση του  ανθρώπου από  τη φύση  τον  εμποδίζει  να 
προμηθεύεται  φυσικά  προϊόντα .  

- Η αύξηση  της  παραγωγής  οδήγησε  στον υπερκαταναλωτισμό .  Η 
άφθονη  προσφορά  μετατόπισε  το  ενδιαφέρον  από  την  ποιότητα  στην 
ποσότητα.  

- Η κερδοσκοπική μανία κατέληξε  στην παραγωγή  ακατάλληλων  
προϊόντων .  

- Λόγω της  ξενομανίας  οι άνθρωποι  υιοθετούν  ξένες  διατροφικές  
συνήθειες .   



- Οι  μεγάλες  βιομηχανίες για  να έχουν  κέρδος  δεν διστάζουν  να  
παρασκευάζουν  τρόφιμα  κακής ποιότητας .  

- Η μόλυνση  του  περιβάλλοντος  έχει  ως  αποτέλεσμα  πολλά προϊόντα να  
μην  είναι  υγιεινά .  

- Οι  γεωργοί  αρκετές  φορές  παράγουν  προϊόντα  χρησιμοποιώντας  
φυτοφάρμακα  και  άλλες  βλαβερές για  την υγεία  ουσίες.  

 

Πώς  θα  μπορούσαν  να γίνουν  ποιοτικότερες  οι διατροφικές  μας επιλογές;  
- Η πολιτεία  έχει  μεγάλη  ευθύνη  για τον  έλεγχο  των προϊόντων  και 

οφείλει  να  πληροφορεί  τον πολίτη για  οτιδήποτε  ακατάλληλο.  
- Πρέπει  να  υπάρχει  ενημέρωση  του  αγοραστικού  κοινού από  τους  

αρμόδιους  φορείς και  τα  Μ.Μ.Ε.  με  στόχο  να  πληροφορηθεί  τους 
κινδύνους  που υπάρχουν .  

- Ο  σύγχρονος  άνθρωπος  πρέπει  να στραφεί  στη  παράδοση και  να 
επιλέγει  δοκιμασμένους  τρόπους  διατροφής.  

- Η σωστή  διατροφή  είναι  ζήτημα  αγωγής.  Καθοριστικός  λοιπόν 
παράγοντας είναι  ο  ρόλος  της  οικογένειας και  του σχολείου  που  
μπορούν  να προβάλλουν  τα σωστά διατροφικά  πρότυπα .  

- Το  άτομο επιβάλλεται  από  μόνο  του να  ενδιαφερθεί  για  την  ποιότητα  
της  τροφής  που καταναλώνει  στο μέτρο  που αυτό  μπορεί  να γίνει .  

- Μοναδικός  στόχος δεν  πρέπει  να  είναι  το  κέρδος  για  τις  μεγάλες 
βιομηχανίες  αλλά  πρέπει  να  υπάρχει  μεγάλη προσοχή  στη  ποιότητα 
των προϊόντων που  προσφέρονται  προς  κατανάλωση .  

(επίλογος)  
Ολοένα  και  περισσότερο συνειδητοποιούμε  ότι  ο  σύγχρονος  

άνθρωπος  χαρακτηρίζεται  από  έλλειψη  μέτρου  και  αδιαφορία  για 
σημαντικές  πτυχές  της  ζωής  του  όπως  η  υγιεινή  διατροφή.  Χρειάζεται  
λοιπόν  να  επικεντρώσει  το  ενδιαφέρον  του  στη  ποιότητα  με  την  βοήθεια  
και της πολιτείας.  

Όνομα  αρθρογράφου  
 

(Η ανάπτυξη  των  θεμάτων  είναι  ενδεικτική .  Η σύνθεση  των  απαντήσεων  είναι  
προσωπική  υπόθεση  και κάθε  άποψη  είναι  σεβαστή  αρκεί  να  είναι 
τεκμηριωμένη)  


