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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κλίμα της Γης
Το κλίμα της Γης αλλάζει τα τελευταία χρόνια και οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι θα είναι μεγάλες
στα επόμενα 50 έως 100 έτη. Τα αίτια των κλιματολογικών αλλαγών είναι πολλά, με σπουδαιότερο
την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου για τα επόμενα εκατό χρόνια . Η
αύξηση αυτή θα λιώσει ένα ποσοστό από πάγους στους δύο πόλους της Γης και η στάθμη του νερού
στις θάλασσες θ’ ανεβεί και επομένως θα πνίξει πόλεις, παραλίες, δάση και ό,τι άλλο υπάρχει στις
ακτές.
Σε μερικές περιπτώσεις η ζημιά που θα προκληθεί θα είναι τεράστια, όπως π.χ. πολλά μικρά
νησιώτικα κράτη στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου θα σβήσουν από το χάρτη, πάνω από τις μισές
βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως Ιαπωνία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και σε άλλες
χώρες της Ασίας, θα κινδυνεύσουν, διότι είναι εγκατεστημένες σε επίπεδες παραθαλάσσιες περιοχές.
Μια άλλη επίπτωση των κλιματολογικών συνθηκών αφορά στη μείωση των βροχοπτώσεων. Η
Αφρική θα πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο. Ακολουθεί η Ευρώπη και συγκεκριμένα η
Νότια Ευρώπη, όπου η μείωση θα είναι γύρω στα 20% το χειμώνα και 30% το καλοκαίρι. Τέλος,
αναμένεται ότι παρόμοια φαινόμενα θα πλήξουν την Αυστραλία, το Τέξας των Η.Π.Α., και άλλες
περιοχές του κόσμου.
Οι πιο πάνω κλιματολογικές αλλαγές θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Θα έχουμε
έξαρση της ελονοσίας και επέκταση σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν επλήττοντο από αυτήν, όπως
στις Μεσογειακές χώρες, στο Τέξας των Η.Π.Α. και αλλού. Επίσης θα έχουμε επιδείνωση των
κρουσμάτων κίτρινου πυρετού, αλλά και άλλων ασθενειών.
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 60-70 λέξεις.
(20 μονάδες)
2 α. Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την 3η και 4η παράγραφο του
κειμένου.
(10 μονάδες)
β. Να εντοπίσετε την δομή στην τελευταία παράγραφο του κειμένου (θεματική
πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα).
(10 μονάδες)
3. Να γράψετε από ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο στις παρακάτω λέξεις:
μόλυνση, ανεξέλεγκτος, βλαβερός, βλάστηση
(10 μονάδες)
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Σε μια επιστολή σας προς τον Δήμαρχο της περιοχής σας να κάνετε τις προτάσεις
σας σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης που μπορεί να κάνει ο «Δήμος» για
να προστατεύσει το περιβάλλον. (περίπου 100 λέξεις)
(50 μονάδες)
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