
 

 

 

1ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εάν πάρετε ένα γεύµα σε πακέτο, σκεφτείτε τι θα γίνει µε τη συσκευασία του. Χρησιµοποιείται µόνο 

µία φορά, όµως η διάρκεια ζωής της µπορεί να είναι όσο και η δική σας. Τέτοιου είδους απορρίµµατα 

προστίθενται στον τεράστιο όγκο σκουπιδιών που ο καθένας µας πετάει κάθε χρόνο. Σήµερα τα 

απορρίµµατα αποτελούν παγκόσµιο πρόβληµα, που αφορά ακόµα και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές 

του πλανήτη. 

Το ανθρώπινο πρότυπο ζωής έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, όπως και τα 

σκουπίδια µας. Στα 1900 τα συσκευασµένα προϊόντα ήταν ελάχιστα και τα αγαθά είχαν διάρκεια. 

Σήµερα τα πάντα συσκευάζονται και ό,τι αγοράζουµε-από τα ρούχα µέχρι τα κινητά τηλέφωνα-

γρήγορα γίνεται εκτός µόδας ή φθείρεται. Σε έναν κόσµο που η κατανάλωση είναι η κύρια 

δραστηριότητα, καθένας µας παράγει µέχρι έναν τόνο οικιακών απορριµµάτων το χρόνο. 

Στη σύγχρονη εποχή τα σκουπίδια περιλαµβάνουν µεγάλες ποσότητες πλαστικών-συνθετικά υλικά 

πολύ ανθεκτικά στην αποσύνθεση. Τα πλαστικά είναι πολύ χρήσιµα και δύσκολα µπορούµε να 

φανταστούµε τη ζωή µας χωρίς αυτά. Όµως επειδή οι µικροοργανισµοί δεν µπορούν να τα 

αποικοδοµήσουν, ποτέ δεν ανακυκλώνονται εντελώς. Τα πλαστικά αντικείµενα συχνά σπάνε σε 

µικρότερα κοµµάτια, όµως τα κοµµάτια αυτά µπορούν να παραµείνουν αναλλοίωτα για εκατοντάδες 

χρόνια. 

Εκτός από τα πλαστικά, τα οικιακά και βιοµηχανικά απορρίµµατα περιέχουν αναρίθµητα διαφορετικά 

υλικά, συχνά ανακατεµένα µεταξύ τους. Η ασφαλής αποµάκρυνσή τους δεν είναι εύκολη. Η 

παραδοσιακή λύση της ταφής τους σε χωµατερές προκαλεί προβλήµατα, διότι τα απορρίµµατα 

αποσυντίθενται µέσα στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό παράγονται επικίνδυνα αέρια και υγρά που 

µπορεί να διοχετευθούν σε ποτάµια. Μια εναλλακτική λύση θα µπορούσε να είναι η καύση τους σε 

ειδικούς αποτεφρωτήρες, όπου η θερµότητα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Όµως, οι αποτεφρωτήρες είναι επίσης αµφισβητήσιµοι, επειδή απελευθερώνουν 

επικίνδυνους ρύπους στην ατµόσφαιρα… 

D. Burnie, Ο πλανήτης σε κίνδυνο 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Γιατί είναι δύσκολη η ασφαλής αποµάκρυνση των σκουπιδιών; (µονάδες 2) 

 

2. Να βρεθούν τα δοµικά µέρη της τρίτης παραγράφου. (µονάδες 2) 

 



 

 

3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι απλές, σύνθετες, επαυξηµένες ή ελλειπτικές;  

(µονάδες 2) 

• Τίποτε το ευχάριστο. 

• Το Λύκειο είναι ένα τεράστιο κτίριο µε τέσσερα πατώµατα. 

• Εγώ κοιτούσα τη θέα. 

• Ο παππούς και η γιαγιά ζουν σ’ ένα ορεινό χωριό. 

 

4. Να γραφεί ένας πλαγιότιτλος για κάθε παράγραφο (µονάδα 1) και στη συνέχεια να γραφεί η 

περίληψη του κειµένου (µονάδες 3) 

5. Σ’ ένα άρθρο που θα δηµοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας, να αναφερθείτε στους 

τρόπους µε τους οποίους το σχολείο µπορεί να συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.  

(λέξεις 250-300) (µονάδες 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


