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Κείμενο 1:  
Οικολογικός χάρτης 

Το «Κόκκινο Βιβλίο» των ζώων που απειλούνται καταγράφει τις συνέπειες 

από την καταστροφή των βιοτόπων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στο άμεσο μέλλον, τα ελάφια και οι φώκιες στην  Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο 

εξαφάνισης από το φυσικό περιβάλλον τους. Αρκούδες, τσακάλια, δελφίνια και φυσητήρες κινδυνεύουν 

επίσης, εάν δεν ληφθούν μέτρα διαχείρισης των πληθυσμών τους. Η ελληνική πανίδα χτυπά συναγερμό. 

Αυτό διαπιστώνει το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων ...  Ζώων της Ελλάδας», η νέα πολυσέλιδη 

βίβλος για την κατάσταση του ελληνικού ζωικού βασιλείου. Στη δημοσιότητα από χθες, επικαιροποιη-

μένη πλέον, δεκαεπτά χρόνια μετά την προηγούμενη έκδοσή της, έρχεται να καταδείξει και επισήμως 

πως 171, από τα συνολικά 453 σπονδυλόζωα που αξιολογήθηκαν, απειλούνται με εξαφάνιση, κυρίως 

ψάρια του γλυκού νερού και αμφίβια και ακολουθούν ερπετά, πουλιά και θηλαστικά. … Όσον αφορά τα 

θηλαστικά, ειδικότερα, στη Νο  1 επισφαλή κατηγορία ταξινομήθηκαν η μεσογειακή φώκια, ο λύγκας και 

το ελάφι, όταν μάλιστα το είδος αυτό αφθονεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. … 

Πέτρος Στεφανής, 28/01/2010  Πηγή: www.tanea.gr/news/greece/article/4557611/?iid=2 

 

 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4557611/?iid=2
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Απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις, αφού 

συμβουλευτείς το κείμενο. 

 

Ερώτηση 1η : 

 

 Διάβασε το κείμενο που πλαισιώνει το χάρτη και χαρακτήρισε ποιες 

από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες. 

 Σωστό Λάθος 

1. Το «κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων …Ζώων της 

Ελλάδας» αναφέρεται στην κατάσταση της ελληνικής 

πανίδας 

  

2. Απειλούνται με εξαφάνιση τα είδη του ζωικού βασιλείου 

λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος που ζουν. 

  

3. 453 σπονδυλόζωα απειλούνται με εξαφάνιση   

 

                                                                                                 (6 μονάδες) 

 

 

 

Ερώτηση 2η : 

Με ποιες πληροφορίες συνδέεται το ποσοστό 29,8% που εμφανίζεται στον 

οικολογικό χάρτη; 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                (Μονάδες 8) 
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Ερώτηση 3η :  

Ποια στοιχεία του χάρτη τεκμηριώνουν τον τίτλο: «Ένα βήμα πριν από την 

εξαφάνιση»; 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                               (Μονάδες 8)                                                                                                     

Ερώτηση 4η : 

Για ποιους σκοπούς πιστεύεις ότι συντάχθηκε το δημοσίευμα που εμφανίζει το  

συγκεκριμένο χάρτη; Απάντησε σύντομα σε μία παράγραφο (80-100 λέξεις). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                             

                                                                                                 (Μονάδες 10)  
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Κείμενο 2 
 

Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Η   Ζ Ω Η 

Ξέρεις από πού έρχονται τα ψάρια που αγοράζεις; 

Γνωρίζετε από πού προέρχεται το ψάρι που καταναλώνουμε; Ή με άλλα λόγια, ξέρετε να 

διαβάζετε τη σήμανση των ψαριών για την περιοχή αλίευσης;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης  1. 

Για κάθε ψάρι που αγοράζεται από το ιχθυοπωλείο ή το σούπερ μάρκετ πρέπει να 

αναγράφεται υποχρεωτικά είτε δίπλα στον πάγκο, είτε στην ετικέτα (στην περίπτωση που 

είναι συσκευασμένο), ο Αριθμός Περιοχής Αλίευσης. Είναι ένας αριθμός που προέρχεται 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και δείχνει την περιοχή απ’ 

όπου αλιεύθηκε ένα ψάρι. Δείτε στον πιο κάτω χάρτη τα νούμερα που αντιστοιχούν σε 

κάθε αλιευτική ζώνη.  

Το 27 για παράδειγμα δείχνει ότι το ψάρι έρχεται από τον μακρινό βορειοανατολικό 

Ατλαντικό, το 51 από τον δυτικό Ινδικό ωκεανό, το 61 από τον βορειοανατολικό Ειρηνικό 

Ωκεανό, ενώ το 37 δείχνει ότι το ψάρι ψαρεύτηκε στη Μεσόγειο.  

Δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι πρέπει πάντα να διαβάζετε τη σήμανση του ψαριού και 

να προτιμάτε ψάρια από την περιοχή μας, καθώς έτσι όχι μόνο στηρίζετε την τοπική 

οικονομία, αλλά παράλληλα βοηθάτε στον περιορισμό της οικολογικής επιβάρυνσης που 

http://kalyterizoi.gr/
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προκαλείται από την υπεραλίευση σε αρκετές περιοχές του Ατλαντικού και του Ειρηνικού 

αλλά και από τις μεταφορές των ψαριών από απομακρυσμένες θάλασσες. Μεταφορές που 

σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται με αεροπλάνο, προκειμένου το ψάρι να μείνει όσο το 

δυνατό αναλλοίωτο. 

Βέβαια θα ρωτήσετε με το δίκιο σας «πώς μπορώ να καταλάβω ότι ένα ψάρι έχει βγει 

από το Αιγαίο ή το Ιόνιο κι όχι από Γιβραλτάρ»; 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κοιτάξετε ή να αναζητήσετε την υποκατηγορία 

περιοχής αλίευσης (δείτε τον πιο κάτω χάρτη). Τα 3.1 και 2.2 είναι οι περιοχές της 

ελληνικής επικράτειας, όπως θα δείτε στον χάρτη αμέσως πιο κάτω. Συνήθως στη σήμανση 

θα τα βρείτε ως 37.3.1 και 37.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης  2. 

Βέβαια, το πράγμα δεν είναι τόσο εύκολο! Δυστυχώς, βάσει της υπάρχουσας 

νομοθεσίας δεν είναι υποχρεωτική η επισήμανση της υποπεριοχής  της Μεσογείου απ’ 

όπου αλιεύθηκαν τα ψάρια. 

Εδώ λοιπόν αναγκαστικά μετράει η σχέση που έχετε αναπτύξει με τον ιχθυοπώλη. Να 

μπορείτε δηλαδή να τον εμπιστευθείτε και να είστε σίγουροι ότι το προϊόν που θα σας 

πουλήσει έχει καλή ποιότητα και οι πληροφορίες που σας δίνει ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Για αυτό το λόγο σας συνιστούμε να μην αγοράζετε ψάρια απ' όπου 

βρείτε, αλλά να δοκιμάσετε μερικά ιχθυοπωλεία έως ότου βρείτε τον ιχθυοπώλη που σας 

σέβεται. Έτσι θα κάνετε καλό στην υγεία σας, στην τσέπη σας, αλλά και στο περιβάλλον.» 

 

Πηγή: http://kalyterizoi.gr/new/xereis-apo-poy-erhontai-ta-psaria-poy-agorazeis  

Αποκλειστικός δωρητής του προγράμματος:  

 

 

http://kalyterizoi.gr/new/xereis-apo-poy-erhontai-ta-psaria-poy-agorazeis
http://snf.org/el
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Απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις, αφού 

συμβουλευτείς το κείμενο. 

 

Ερώτηση 1η : 

Να γράψεις δίπλα στις θαλάσσιες περιοχές του ακόλουθου πίνακα τον Αριθμό 

Περιοχής Αλίευσης που τους έχει αποδοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τροφίμων και Γεωργίας, σύμφωνα με τον Χάρτη 1. 

 Περιοχές αλιευμάτων 
Αριθμός Περιοχής 

Αλίευσης 

Α Δυτικός Ινδικός Ωκεανός  

Β Βορειοανατολικός Ειρηνικός Ωκεανός  

Γ 
Θάλασσα της Καραϊβικής (κόλπος του 
Μεξικού) 

 

Δ Βορειοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός  

Ε Μεσόγειος  Θάλασσα  

                                                                                                        

                                                                                               (μονάδες 5) 

 

 

Ερώτηση 2η : 

Να αναφέρεις δύο  λόγους για τους οποίους  ο κάτοικος οποιασδήποτε 

παραθαλάσσιας χώρας  πρέπει να προτιμάει την κατανάλωση ψαριών από τη 

θάλασσα της  περιοχής  του.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                   (μονάδες 6) 
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Ερώτηση 3η :  

Στο ιχθυοπωλείο της συνοικίας σας αναζητάς την περίφημη Σαρδέλα 

Καλλονής (Λέσβου) ή παπαλίνα.  Στον πάγκο με τις σαρδέλες αναγράφεται ο 

αριθμός περιοχής αλίευσης 37. 

(α)  Η σήμανση με τον Αριθμό Περιοχής Αλίευσης 37 δεν σε ικανοποιεί. 

Εξήγησε γιατί αξιοποιώντας πληροφορίες του κειμένου. 

(β)  Με ποιον τρόπο θα μπορούσες να εξασφαλίσεις ότι οι σαρδέλες που 

αγοράζεις αλιεύτηκαν πράγματι στον κόλπο Καλλονής της  Λέσβου; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                    (μονάδες 12) 

Ερώτηση 4η : 

Το κείμενο που μόλις διάβασες εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

πληροφόρησης του κοινού με γενικό τίτλο «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ».  

Ποια στοιχεία του κειμένου εκτιμάς ότι εγγυώνται την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει; 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                     (μονάδες 12)  
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Κείμενο 3 

 

Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι 

Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι ρώτησε τον κ. Κ. η κορούλα της οικονόμας 

του, θα φέρονταν τότε πιο καλά στα μικρά ψαράκια; Σίγουρα αποκρίθηκε 

εκείνος. Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι θά ‘χτιζαν για τα μικρά ψαράκια στη 

θάλασσα τεράστια κλουβιά και θά ‘βαζαν μέσα διάφορες τροφές, φυτά καθώς 

και ζωντανά.  Θα φρόντιζαν τα κλουβιά νά ΄χουν πάντα καθαρό νερό και 

γενικά θα τα εφοδίαζαν με διάφορες εγκαταστάσεις υγιεινής. Όταν λόγου χάρη 

ένα ψαράκι τραυμάτιζε την ουρά του, οι καρχαρίες θα τού  ‘βαζαν  αμέσως 

έναν επίδεσμο μη τυχόν και ψοφήσει και το χάσουν πριν την ώρα τους. 

Έπειτα για να μη μελαγχολούν τα ψαράκια θα οργάνωναν κατά διαστήματα 

στη θάλασσα μεγάλες γιορτές, γιατί τα κεφάτα ψαράκια έιναι πιο νόστιμα από 

τα θλιμμένα. [...]  

Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι θα έκαναν βέβαια αναμετάξυ τους και 

διάφορους πολέμους για να κυριέψουν ξένα κλουβιά και ξένα ψαράκια. Στους 

πολέμους αυτούς ο κάθε καρχαρίας θα πολεμούσε με τα δικά του ψαράκια. 

Θα μάθαιναν στα ψαράκια ότι ανάμεσα σ΄αυτά και τα ψαράκια των άλλων 

καρχαριών υπάρχει τεράστια διαφορά. Τα ψαράκια, θα τους έλεγαν, είναι ως 

γνωστό βουβά, σωπαίνουν ωστόσο σε ολότελα διαφορετικές γλώσσες, 

γι΄αυτό και είναι αδύνατο να καταλάβει το ένα τ’ άλλο. Σε κάθε ψαράκι που θα 

σκότωνε μερικά εχθρικά ψαράκια που σωπαίνουν σ’ άλλη γλώσσα, θα 

καρφίτσωναν κι από ΄να παράσημο από φύκι και θα τού ΄διναν τον τίτλο του 

ήρωα [...] 

Εξάλλου αν οι καρχαρίες ήταν οι άνθρωποι όλα τα ψαράκια δε θα ήταν πια 

ίσα και όμοια, όπως συμβαίνει σήμερα. Μερικά από δαύτα θ΄αποχτούσαν 

αξιώματα και θα το τοποθετούσαν πάνω από τ’ άλλα ψαράκια. ‘Οσα μάλιστα 

είναι από λίγο πιο μεγάλα θα είχαν το λεύτερο να τρώνε τα πιο μικρά. [...]  

Μπρεχτ, Μπ. 2008. Ιστορίες του κ. Κόυνερ. Η διαλεκτική σαν τρόπος ζωής. 

(μετφρ. Π. Μάρκαρης), ζ΄ εκδ. Αθήνα: Θεμέλιο, σελ.60. 
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Απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις, αφού 

συμβουλευτείς το κείμενο. 

 

Ερώτηση 1η : 

Να εντοπίσεις και να καταγράψεις δύο σημεία ειρωνείας του κειμένου. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                (Μονάδες 8) 

  

Ερώτηση 2η : 

 Με βάση το περιεχόμενο του κειμένου, στην πρώτη και τρίτη παράγραφο, να 

απαντήσεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τον παρακάτω ισχυρισμό. Να 

δικαιολογήσεις  την απάντησή σου σε ένα κείμενο 60 λέξεων λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το κείμενο γράφτηκε κατά την περίοδο της ανόδου του Ναζισμού 

στη Γερμανία. 

Ο συγγραφέας εξυμνεί τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κοινωνίας 

 Συμφωνώ □    Διαφωνώ □ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                      (Μονάδες 8) 
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Ερώτηση 3η : 

Αναλαμβάνεις να εξηγήσεις σ’ ένα φίλο σου το αλληγορικό νόημα του 

κειμένου σε μια παράγραφο 80 λέξεων. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                  (Μονάδες 12) 

Ερώτηση 4η : 

Δώσε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο που να κυριολεκτικός. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                            

                                                                                                    (Μονάδες 5) 

 
 
 
ΒΑΘΜΟΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ                             ΒΑΘΜΟΣ  Β΄  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ        
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