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Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
 
  Στο σύγχρονο κόσμο τα πάντα γίνονται για το κέρδος, χωρίς ενδιαφέρον για τις 
συνέπειες, είτε χρησιμοποιώντας το περιβάλλον είτε ακόμα και τους ίδιους τους 
ανθρώπους. Στην περίπτωση του περιβάλλοντος, ο καθένας σκέφτεται πώς θα κάψει 
τα δάση,για να χτίσει. Είτε αυτό είναι μια εξοχική κατοικία, είτε ένα ξενοδοχειακό 
συγκρότημα ή και ολόκληροι οικισμοί. Από την καταστροφή της φύσης με τις 
παρεμβάσεις του ανθρώπου, συνήθως καταστρέφεται το δασικό οικοσύστημα και 
μετατρέπεται σε αστικό, με περισσότερη ρύπανση και λιγότερο οξυγόνο. Συνήθως τις 
απομακρυσμένες δασικές περιοχές προτιμούν να τις αντικαθιστούν με μεγάλες 
βιομηχανίες. Φυσικά, οι περισσότερες απ’ αυτές κρατούν τα κέρδη, χωρίς να 
σκέφτονται τη χρήση των απαραίτητων φίλτρων και του κατάλληλου εξοπλισμού, για 
να καταφέρουν την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης. Επίσης, φροντίζουν να χτίζουν σε 
κάποια ταυτοχρόνως παραθαλάσσια περιοχή, ώστε τα χημικά απόβλητα να ρίχνονται 
στη θάλασσα. 
  Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια, είναι η μείωση της χλωρίδας 
και της πανίδας, χάρη στη δημιουργία των τούνελ και των φραγμάτων. Έτσι σταματά 
η αναπαραγωγή μεταξύ των ζώων και έχουμε τα γνωστά σε όλους μας ''είδη υπό 
εξαφάνιση''. 
  Άλλο μεγάλο πρόβλημα, είναι η υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, που 
δημιουργεί μεγάλους ρύπους στην ατμόσφαιρα. Κάθε χρόνο, παγκοσμίως γίνεται μια 
μικρή προσπάθεια για τη μείωση της υπερκατανάλωσης ρεύματος, κλείνοντας τα φώτα 
για μία ώρα. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα κλείσαμε τα φώτα του βράχου της Ακροπόλεως. 
Αυτό όμως δε λύνει το πρόβλημα, είναι απλά μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Για ένα πιο 
επιθυμητό αποτέλεσμα, θα έπρεπε να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα η αλλαγή των λαμπτήρων σε σπίτια, καταστήματα, δρόμους και αλλού. Η 
υπερκατανάλωση ρεύματος σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση καυσίμων, που 
ξεκινά απ' τον κάθε απλό πολίτη, ο οποίος για τις καθημερινές του ανάγκες 
χρησιμοποιεί ασύστολα όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και δύο-τρία οχήματα, για τις 
μετακινήσεις της κάθε οικογένειας, άθελά του συμβάλλει στην καταστροφή του 
πλανήτη. 
  Επομένως, ο σύγχρονος άνθρωπος διακατέχεται από τρία βασικά ελαττώματα: την 
αισχροκέρδεια, την υπερκατανάλωση και την αμέλεια ή αδιαφορία.Τα μεγάλα 
συμφέροντα των τεράστιων βιομηχανιών δεν πολεμούνται εύκολα ούτε από χώρες, 
ούτε από κυβερνήσεις ευαισθητοποιημένων λαών. Η υπερκατανάλωση και η αμέλεια 
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όμως των απλών πολιτών, μπορούν να νικηθούν με την ενημέρωση και με την 
προσωπική μας προσπάθεια, με σκοπό την βελτίωση της κατάστασης αυτής. 
Α΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 

1) Να γράψετε ένα τίτλο για το κείμενο και να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της 
1ης και της τελευταίας παραγράφου.      (μον.2) 

2) Από τις λέξεις με έντονα γράμματα, να φτιάξετε καινούριες και να δηλώσετε 
αν χρησιμοποιήσατε πρόθημα, επίθημα, ή κάνατε σύνθετη.  (μον. 2) 

3) Να εντοπίσετε τουλάχιστον 4 διαρθρωτικές-συνδετικές λέξεις ή φράσεις από 
το κείμενο και να δηλώσετε τη σημασία τους, καθώς και να χαρακτηρίσετε με 
βάση τα συστατικά της την υπογραμμισμένη πρόταση του κειμένου. 
         (μον. 2) 

4) Να εντοπίσετε και να αναλύσετε τα προβλήματα που δημιουργεί με τη στάση 
του ο άνθρωπος στο περιβάλλον σύμφωνα με το κείμενο.  (μον. 3) 

 

Β΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
 

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με βάση τα συστατικά τους και τη 
σημασία τους.  
         (μον. 4) 

 Μου φώναζε για πολύ ώρα. 
 Δεν το κατάλαβα. 
 Τι ωραίος καιρός! 
 Ήθελα και το κόκκινο και το μπλε φόρεμα. 
 Κοίταξες την ώρα; 
 Φόρεσε κάτι ακόμα πάνω σου. 
 Μιλάς σοβαρά; 
 Θα έτρωγα κάτι σοκολατένιο τώρα! 

 

 

2) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους των 
προτάσεων. 
         (μον. 2) 

 Προσέλαβαν τον Κώστα, τον φίλο σου. 
 Η Χριστίνα είναι έξυπνη και καλή μαθήτρια. 
 Χτες είχαμε το αγαπημένο μου φαγητό, παστίτσιο. 
 Μου έφερες εκείνο το βιβλίο που σου ζήτησα; 
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Γ΄ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Να γράψετε μια επιστολή προς τον δήμαρχο, όπου θα αναλύετε τους λόγους που η 
περιοχή σας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης, καθώς και να προτείνετε 
τρόπους επίλυσης του φαινομένου αυτού. Λάβετε υπόψη σας ότι είστε δημότης και 
μιλάτε εκ μέρους όλων των κατοίκων της περιοχής που διαμένετε. (150 λ.)    
           (μον. 5) 

 

 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 


