
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

O υπερπληθυσµός και ο υποσιτισµός στον Τρίτο Κόσµο 

	

Αν γυρίσουµε πίσω στον χρόνο, θα 
διαπιστώσουµε ότι από το 1960 (1,63 
δισεκατοµµύρια) έως σήµερα ο 
πληθυσµός της Γης τετραπλασιάστηκε. 
Έτσι, ο παγκόσµιος πληθυσµός αγγίζει 
σήµερα τα 7 δισεκατοµµύρια, ενώ 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΟΗΕ 
(Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών), 
αναµένεται να ξεπεράσει τα 10 δις το 
2050. 

Ας υπενθυµίσουµε ότι η αναµενόµενη 
αυτή αύξηση του πληθυσµού κατά 3 δισεκατοµµύρια θα οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση του πληθυσµού των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. Στις χώρες αυτές, όπου 
οι λιµοί, οι επιδηµίες και οι πόλεµοι έχουν περιοριστεί σηµαντικά, οι γυναίκες 
εξακολουθούν να γεννούν πολλά παιδιά (4 – 5 κατά µέσο όρο), πολύ περισσότερα απ’ 
όσα είναι απαραίτητα ώστε ο αριθµός τους να παραµείνει σταθερός. 

Στις χώρες αυτές ζει η πλειονότητα των υποσιτιζόµενων λαών. Ταυτόχρονα, στις 
περιοχές αυτές, βρίσκονται τα γονιµότερα εδάφη του πλανήτη µας, η καλλιέργεια των 
οποίων συχνά έχει εγκαταλειφθεί από τους ντόπιους πληθυσµούς, επειδή δεν 
υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Έτσι και σήµερα 850 εκατοµµύρια άνθρωποι δεν 
διαθέτουν αρκετή τροφή για να ζήσουν. Η κατάσταση που επικρατεί οδηγεί ακόµη και 
στη λιµοκτονία σε ορισµένες περιοχές του πλανήτη, σε αντίθεση µε την υπερ – 
διατροφή στις αναπτυγµένες χώρες του Βόρειου Ηµισφαιρίου. Και οι δύο αυτές ακραίες 
καταστάσεις δηµιουργούν προβλήµατα. 

Επίσης, στις χώρες του Τρίτου Κόσµου τόσο η έλλειψη τροφίµων, όσο και η κακή 
ποιότητα της τροφής προκαλούν πολύ σοβαρότερα προβλήµατα υγείας, µε αποτέλεσµα 
ακόµη και την αύξηση των θανάτων. Το φαινόµενο της πείνας αποτελεί µια θλιβερή 
πραγµατικότητα, όχι µόνο για τις υπανάπτυκτες αλλά και για τις ανεπτυγµένες χώρες 
του πλανήτη, καθώς ακόµη και σε αυτές ένα µικρό τµήµα του πληθυσµού δεν έχει 
εξασφαλίσει ακόµα και σήµερα τις βασικές διατροφικές του ανάγκες. 

Είναι προφανές ότι το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών συνεχώς 
διευρύνεται ακόµα και σήµερα, καθώς 1,3 δις άνθρωποι στον πλανήτη µας 
προσπαθούν να επιβιώσουν µε λιγότερο από 1 δολάριο την ηµέρα, ενώ µε βάση 
πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, το εισόδηµα των 49 φτωχότερων χωρών είναι µικρότερο 
από αυτό των τριών πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη µας. 

 

Βύρων Γκοτζαµάνης, εφηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 



Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Μονάδες: 20) 

 

1. Πού οφείλεται η αύξηση του πληθυσµού στις χώρες του Τρίτου Κόσµου σύµφωνα µε 
το κείµενο; (Μονάδες 8) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Με βάση τις πληροφορίες του κειµένου να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις 
ως Σωστές ή Λανθασµένες, βάζοντας το κατάλληλο γράµµα στο κουτάκι (Μονάδες: 6 X 
2 = 12) 

 

Το πρόβληµα του υποσιτισµού αφορά µόνο τις υπανάπτυκτες χώρες.  

850 εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σήµερα µε λιγότερο από 1 δολάριο την 

ηµέρα. 

 

Ο πληθυσµός της Γης αναµένεται να αυξηθεί µέχρι το 2050 κατά 3 

δισεκατοµµύρια. 

 

Οι γυναίκες στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη γεννούν το 

πολύ πέντε παιδιά. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι πόλεµοι και οι αρρώστιες στις χώρες του Τρίτου 

Κόσµου έχουν µειωθεί. 

 

Η πείνα στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες αυξάνεται, επειδή τα εδάφη εκεί 

δεν είναι αρκετά γόνιµα. 

 

 

 

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Μονάδες: 40) 

1. Στην εφηµερίδα του σχολείου σου ετοιµάζετε ένα αφιέρωµα για την πείνα στον 
Τρίτο Κόσµο. Στο άρθρο ενός συµµαθητή σου υπάρχουν 12 ορθογραφικά λάθη. Να τα 
εντοπίσεις και να τα διορθώσεις (Μονάδες 12 Χ 1,5 = 18). 

 

Τα τελευτέα χρόνια όλο και περισσότερα µέλη κυβερνήσεων, ανθρωπιστικών 
οργανησµών και δηµοσιογράφοι αναφέρονται στη µάστιγα της λοιµοκτονίας στην οποία 
έχουν πέσει χιλιάδες άνθρωποι στον υπανάπτυκτο κόσµο. Η εκµετάλευση του εδάφους 
και του υπεδάφους των χωρών αυτών από ξένες εταιρείες δεν αφήνει και πολλά 
περιθόρια στους κατοίκους της Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας να καλλιεργίσουν 
τα χωράφια τους και να µπορούν να θρέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους.  



Χιλιάδες άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές υποµένουν αγόγκυστα τη θέση τους 
προσδοκόντας στη βοήθεια κάποιας ανθρωπιστικής οργάνωσης. Γεγονός πάντως είναι 
ότι θα πρέπει να γίνει µια νέα εκίννηση από όλες τις χώρες της Δύσης, προκειµένου να 
βοηθηθούν οι άνθρωποι που υποφέρουν από την πείνα σε όλο τον κόσµο. Θα πρέπει 
συνεπός να απορίψουµε τη στάση αδιαφορίας που µπορεί κάποιες φορές να µας 
χαρακτηρίζει και να στρέψουµε το ενδιαφέρων µας στις ανάγκες των υποσιτιζόµενων 
συνανθρώπων µας. 

   

ΛΑΘΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις του κειµένου να κυκλώσεις τη λέξη που είναι η αντώνυµη 
της υπογραµµισµένης (Μονάδες 5 Χ 2 = 10) 

• η αναµενόµενη αυτή αύξηση του πληθυσµού κατά 3 δισεκατοµµύρια θα οφείλεται… 

Α. αναπόφευκτη  Β. αναπάντεχη  Γ. ανυπόµονη   Δ. αναδυόµενη 

• Στις χώρες αυτές ζει η πλειονότητα των υποσιτιζόµενων λαών.  

Α. µείωση Β. µειοδοσία        Γ. πλειοψηφία  Δ. µειονότητα 

• Το φαινόµενο της πείνας αποτελεί µια θλιβερή πραγµατικότητα  

Α. του λιµού     Β. της διατροφής     Γ. του κορεσµού     Δ. του λοιµού 

• δεν έχει εξασφαλίσει ακόµα και σήµερα τις βασικές διατροφικές του ανάγκες. 

Α. βάσιµες   Β. αβάσιµες   Γ. τεχνητές   Δ. περιττές 

• το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών συνεχώς διευρύνεται  

Α. συρρικνώνεται     Β. συµπυκνώνεται     Γ. συγχωνεύεται       Δ. συσπειρώνεται 



 

3. Στο αρχικό άρθρο της πρώτης σελίδας µπορούµε να βρούµε αρκετές δευτερεύουσες 
ονοµατικές και δευτερεύουσες επιρρηµατικές προτάσεις. Να εντοπίσεις και να 
αντιγράψεις µία από το κάθε είδος που σου ζητάει η άσκηση παρακάτω (Μονάδες: 4 Χ 
3 = 12)	 
 
¥ Δευτερεύουσα ειδική: ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¥ Δευτερεύουσα βουλητική: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¥ Δευτερεύουσα αιτιολογική: ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¥ Δευτερεύουσα αποτελεσµατική: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Μονάδες: 40) 

Στο αρχικό κείµενο ο συγγραφέας αναφέρει: «Η κατάσταση που επικρατεί οδηγεί 
ακόµη και στη λιµοκτονία σε ορισµένες περιοχές του πλανήτη, σε αντίθεση µε την 
υπερ – διατροφή στις αναπτυγµένες χώρες του Βόρειου Ηµισφαιρίου. Και οι δύο αυτές 
ακραίες καταστάσεις δηµιουργούν προβλήµατα». 

Στο σχολείο σας  παρατηρείτε ότι πολλά παιδιά σπαταλούν µεγάλη ποσότητα τροφής 
είτε πετώντας το φαγητό που δεν τους αρέσει, είτε αγοράζοντας περισσότερο φαγητό 
από αυτό που µπορούνε να φάνε, είτε πετώντας φαγητό που περισσεύει από κάποια 
γιορτή / πάρτι, κλπ. Σε ένα άρθρο για τη σχολική εφηµερίδα έκτασης 120 – 180 
λέξεων να προσπαθήσετε: 

- Να τους ενηµερώσετε για το πρόβληµα που έχετε παρατηρήσει 
- Να τους ευαισθητοποιήσετε για τις συνέπειες που έχει αυτό το πρόβληµα σε σχέση 

µε τον υποσιτισµό σε άλλα µέρη του πλανήτη 
- Να τους δώσετε πρακτικές συµβουλές για το πώς θα περιορίσουν τη σπατάλη της 
τροφής. 

 

Για να γίνει ακόµη πιο ισχυρό το µήνυµά σας, σκεφτείτε έναν πρωτότυπο τίτλο για το 
άρθρο σας. 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


