
 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 
Ερωτήσεις 

1. Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι, που, σύμφωνα με το κείμενο, αναστέλλουν την ταχεία 

εξάπλωση των βιολογικών καλλιεργειών;      (2,5 μονάδες) 

 

2. α) Να αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών (επιθετική – επιρρηματική), 

καθώς και τη φωνή, στην οποία βρίσκονται (ενεργητική – παθητική). Στην περίπτωση 

των επιρρηματικών μετοχών να αναφέρετε και τη συγκεκριμένη νοηματική σχέση που 

εκφράζουν (σκοπό, αιτία, αντίθεση, τρόπο κλπ.).    (2 μονάδες) 

β) Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των τονισμένων ρημάτων.    (1,5 μονάδα) 

 

3. α) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα ακόλουθα ρήματα στην έγκλιση που 

βρίσκονται: έχουν καταφέρει, να προβλέπουν, να επιβάλουν.    (3 μονάδες) 

β) Να βρείτε ένα ταιριαστό συνώνυμο για κάθε μία από τις λέξεις με τη διπλή 

υπογράμμιση.    (1 μονάδα) 

 

4. Υποθέστε πως γράφετε ένα άρθρο στην τοπική σας εφημερίδα, με το οποίο απευθύνεστε 

στους νέους του τόπου σας προσπαθώντας να τους πείσετε να μη φύγουν για τις πόλεις, 

αλλά να μείνουν στα χωριά τους και να ασχοληθούν με τις βιολογικές καλλιέργειες. Με 

ποια επιχειρήματα θα τους μιλήσετε; Το άρθρο σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις 

παραγράφους.    (10 μονάδες) 

 
 
 

Καλή επιτυχία! 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Τα βιολογικά προϊόντα 
 
Η προϊούσα1 μόλυνση των εδαφών και των υδάτων από τα χημικά λιπάσματα και τα 

φυτοφάρμακα, καθώς και η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου και 
καρδιοπαθειών τα τελευταία χρόνια, που σύμφωνα με όλες τις έρευνες συνδέονται και με τη 
διατροφή μας, έχει στρέψει μία μερίδα του καταναλωτικού κοινού στα λεγόμενα «βιολογικά 
προϊόντα», δηλαδή σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με φυσικές μεθόδους και που είναι 
απαλλαγμένα από χημικά συντηρητικά, βελτιωτικά, χρωστικές ουσίες και άλλα πρόσθετα. 

Τα βιολογικά προϊόντα έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έκτοτε έχουν καταφέρει να 
καταλάβουν ένα αξιοπρόσεκτο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, που είναι όμως ακόμα πολύ 
μικρό. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2000 οι βιολογικές καλλιέργειες καταλάμβαναν μόνον 
το 3% περίπου της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στη χώρα μας τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα. Το 1999 το ποσοστό των 
βιολογικών καλλιεργειών ανερχόταν μόλις στο 0,63% της συνολικών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, ενώ το 2002 ανήλθε στο 0,9% (παρουσιάζοντας ωστόσο μικρή πτώση σε 
σχέση με το 2001). 

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που αναστέλλουν2 την ταχύτερη εξάπλωση των βιολογικών 
καλλιεργειών. Ο πρώτος είναι τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα των εταιρειών παραγωγής 
χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που δε θα μπορούσαν να ανεχθούν ποτέ μία 
γεωργία απαλλαγμένη από τα δηλητηριώδη σκευάσματά τους. Ο δεύτερος είναι οι ίδιοι οι 
αγρότες, που κυνηγώντας την υψηλότερη απόδοση με το λιγότερο δυνατό κόπο, στρέφονται 
στην εύκολη λύση των χημικών – μία λύση όμως που καταντά εν τέλει καταστροφική για 
τους ίδιους, αφού είναι μία από τις πληθυσμιακές ομάδες με τα υψηλότερα ποσοστά 
καρκινοπαθειών, γεγονός που οφείλεται ασφαλώς στα ραντίσματα. 

Ο τρίτος και τελευταίος λόγος είναι το υψηλό κόστος παραγωγής των ίδιων των 
βιολογικών προϊόντων (οφειλόμενο στις αυξημένες ώρες εργασίας που απαιτούνται για την 
καλλιέργειά τους), που τα καθιστά ιδιαίτερα ακριβά για τα λαϊκά τουλάχιστον κοινωνικά 
στρώματα, δηλαδή για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Και οι τρεις αυτές παράμετροι 
αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να πριμοδοτούν3 ακόμα και σήμερα τις συμβατικές, 
βιομηχανοποιημένες καλλιέργειες, και να προβλέπουν για τις αντίστοιχες βιολογικές μόνο 
κάποια ημίμετρα, αφήνοντάς τες ουσιαστικά στην καλή διάθεση ορισμένων 
ευαισθητοποιημένων, οικολόγων αγροτών. 

Κι όμως, κάτι θα ’πρεπε να γίνει. Γιατί η υγεία των ανθρώπων και η διάσωση του 
περιβάλλοντος αξίζουν περισσότερο από τα όποια κέρδη των βιομηχανιών. Ίσως τα πιο 
ριζικά μέτρα να ήταν η απαγόρευση όλων των χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και η 
υποχρεωτική επιβολή των βιολογικών καλλιεργειών σε όλο τον κόσμο με παράλληλη 
επιδότηση των προϊόντων τους από τα κράτη (με μερική δηλαδή κάλυψη του κόστους 
παραγωγής τους), ώστε να καταστούν φθηνότερα για τον καταναλωτή. Μια τέτοια λύση 
ωστόσο θα απαιτούσε μία αυξημένη οικολογική ευαισθησία και την κινητοποίηση των ίδιων 
των πολιτών, ώστε να επιβάλουν στους κυβερνώντες και τις διάφορες εταιρείες τα 
δικαιώματά τους στην ζωή και το περιβάλλον.  

                                                 
1  Προϊούσα: κλιμακούμενη, αυξανόμενη 
2  Αναστέλλουν: ακυρώνουν, εμποδίζουν 
3  Πριμοδοτούν: ενισχύουν 


