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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 100 Βαθμοί
Να απαντήσετε και στις 3 ομάδες ερωτήσεων. Οι απαντήσεις να δοθούν στα νέα Ελληνικά.

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.

Στις μέρες μας αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα. 'Ένα
πρόβλημα που μπορεί να καταστρέψει την ομορφιά και τη γαλήνη της ζωής μας. 'Ένα
πρόβλημα που γεννήθηκε στη σύγχρονη πολιτισμένη ζωή μας από την πρόοδο μας
στην τεχνολογία. Είναι το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

2.

Ενας από τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος είναι
η αστυφιλία. Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τις μικρές τους πόλεις, τα χωριά τους και
έφυγαν για τις μεγάλες πόλεις όπου πίστεψαν πως θα ζήσουν μια καλύτερη και πιο
άνετη ζωή. 'Έτσι οι πόλεις έγιναν ακόμη μεγαλύτερες, οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτές
χειροτέρεψαν, ο ζωτικός ελεύθερος χώρος περιορίστηκε ή και εξαφανίστηκε. Οι
άνθρωποι μαζεύτηκαν στις πολυκατοικίες για να ζήσουν στις πόλεις που γέμισαν
ασφυκτικά από ανθρώπους που ζητούσαν εργασία. Αυτό δημιούργησε έναν φαύλο
κύκλο , όταν οι ανάγκες των ανθρώπων δημιούργησαν πόλεις γεμάτες εργοστάσια που
χρειάζονται πολλούς εργάτες να παράγουν όλα αυτά τα προϊόντα. Οι ανάγκες της ζωής
δημιούργησαν πόλεις γεμάτα εργοστάσια κάθε φύσεως που απασχολούν πολλούς
ανθρώπους.

3.

Τα εργοστάσια όμως είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες στη μόλυνση του
περιβάλλοντος. Τα διάφορα βιομηχανικά απόβλητα ρίχνονται στη θάλασσα και
καταστρέφουν τις ακτές μας. Σκοτώνουν τα ψάρια με τις χημικές τους ουσίες και
συγχρόνως δηλητηριάζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Μαύρα σύννεφα καλύπτουν τις
πόλεις μας και σκοτεινιάζουν το γαλάζιο ουρανό. Τα εργοστάσια λοιπόν είναι μια από τις
μεγαλύτερες αιτίες της μόλυνσης της ατμόσφαιρας.

4.

Πέρα από αυτό, η αστυφιλία στις πόλεις δημιούργησε κι ένα σωρό άλλα προβλήματα όπως
π.χ. το συγκοινωνιακό, που δεν εύκολο να λυθεί. Παίρνει ώρες η μετακίνηση από το ένα
μέρος στο άλλο και τα καυσαέρια των αυτοκινήτων , επηρεάζουν τους δρόμους, τα σπίτια
και τους ανθρώπους τους ίδιους, που μολύνονται από το περιβάλλον. Άλλη μία αιτία
μόλυνσης είναι και τα σκουπίδια που γεμίζουν τους δρόμους καθημερινά.

5.

Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν καταστρέφουν μόνο τις πόλεις τους αλλά και την φύση , τα
δάση και τις θάλασσες όπου φεύγουν για να ζήσουν λίγες ώρες ξέγνοιαστοι και χαρούμενοι.
Γεμίζουν τις δικές τους μπαταρίες με αυτό τον τρόπο , αδειάζοντας όμως το περιβάλλον.

6.

Το πρόβλημα της μόλυνσης μπορεί να λυθεί μόνο αν οι άνθρωποι αποφασίσουν να πάρουν
οι ίδιοι ορισμένα μέτρα. Το πρόβλημα των βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να λυθεί εύκολα
εάν οι βιομηχανικές μονάδες αποφασίσουν τελικά να ακολουθήσουν τις παγκόσμιες
οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και να μην βρίσκονται μέσα στις πόλεις αλλά
σε άλλα μέρη εντελώς μακριά από τις πόλεις.

7.

Το πρόβλημα των καυσαερίων των αυτοκινήτων μπορεί να περιοριστεί μόνο αν περιοριστεί η
αστυφιλία και αν δημιουργήσουμε πνεύμονες πράσινου στην καρδιά των πόλεων. Για να
μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι στις πόλεις πρέπει να φτιαχτούν πολλά πάρκα . Σε
ορισμένες σύγχρονες μεγαλουπόλεις κάνουν τεράστιες προσπάθειες να διατηρήσουν καθαρή
την ατμόσφαιρα από τα σκουπίδια. Αντί να πετάνε τα σκουπίδια και να καταστρέφουν
τεράστιες εκτάσεις, τα χρησιμοποιούν στη βιομηχανία και τα ανακυκλώνουν.
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8.

Για το τεράστιο αυτό πρόβλημα της μόλυνσης υπεύθυνα δεν είναι ούτε τα εργοστάσια ούτε οι
μεγάλες πόλεις, αλλά ο καθένας από μας που προσπαθεί από τη μια να ζήσει μια πιο άνετη
ζωή, από την άλλη όμως παραβίασε ορισμένους κανόνες, αδιαφόρησε για τη φύση και έτσι
βρέθηκε μπροστά σε ένα καταστροφικό θέαμα.

9.

Για όλους αυτούς τους λόγους το πρόβλημα της μόλυνσης και ο αγώνας για την
προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνουν συνείδηση σ' όλους μας, γιατί οι
άνθρωποι το προκάλεσαν και μόνο οι άνθρωποι μπορούν να το λύσουν.
(560 λέξεις , κείμενο διασκευασμένο για τις ανάγκες της εξέτασης : χωρίς όρια ,μηνιαία
μαθητική εφημερίδα, 12ου Ενιαίου Λυκείου Περιστερίου

Ερωτήσεις: (οι απαντήσεις να δοθούν στα Νεοελληνικά και να γραφούν στο τετράδιο των
απαντήσεων)
ΟΜΑΔΑ 1η
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (συνολική βαθμολογία 30 βαθμοί , 6 Χ 5 )
1.

να εξηγήσεις με δικά σου λόγια τη σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων που είναι
τυπωμένες με έντονο χρώμα :


εγκατέλειψαν



βιομηχανικά απόβλητα



βιομηχανικές μονάδες



ανακυκλώνουν



παραβίασε

2.

τι είναι η αστυφιλία; Μπορείς να δώσεις ένα ορισμό του όρου βασισμένος στο κείμενο;
(την απάντηση σου να την πάρεις από την 2η παράγραφο)

3.

πως μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος σύμφωνα με το
κείμενο που διάβασες; (την απάντηση σου να την πάρεις από την 6,7,8η παράγραφο)

4.

πως προσπαθούν κάποιες μεγαλουπόλεις να λύσουν το πρόβλημα;
(την απάντηση σου να την πάρεις από την 6,7 η παράγραφο)

5.

συμφωνείς με την άποψη ότι τα εργοστάσια είναι η σοβαρότερη αιτία μόλυνσης του
περιβάλλοντος; (την απάντηση σου να την πάρεις από όλο το κείμενο)

6.

σχολίασε τη φράση στη 5η παράγραφο: όταν είναι στην εξοχή γεμίζουν τις μπαταρίες
τους αλλά την ίδια στιγμή αδειάζουν το περιβάλλον.
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ΟΜΑΔΑ 2η ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

(βαθμολογία 30 βαθμοί)

Να σχολιάσεις σε περίπου 100 λέξεις πως καταλαβαίνεις τη τελευταία φράση του κειμένου: οι
άνθρωποι το προκάλεσαν το πρόβλημα της μόλυνσης και μόνο οι άνθρωποι μπορούν
να το λύσουν.

ΟΜΑΔΑ 3η ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟ

(βαθμολογία 40 βαθμοί)

Να επιλέξετε ένα από τα δύο θέματα και να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 300
περίπου λέξεων :
1ο θέμα:
Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι ο άνθρωπος έχει υποχρέωση να προστατεύει το περιβάλλον;
2ο θέμα:
Τι πιστευετε ότι τα έντυπα μέσα: εφημερίδες, βιβλία συνεχίζουν να προσφέρουν στον ηλεκρονικό κόσμο
μας;
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