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NEA ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 
 

Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

«Σο πρόβλθμα των ςκουπιδιών» 

 
Εάν πάρετε ζνα γεφμα ςε πακζτο, ςκεφτείτε τι κα γίνει με τθ ςυςκευαςία του. 

Χρθςιμοποιείται μόνο μία φορά, όμωσ θ διάρκεια ηωισ τθσ μπορεί να είναι όςο και θ δικι 
ςασ. Τζτοιου είδουσ απορρίμματα προςτίκενται ςτον τεράςτιο όγκο ςκουπιδιών που ο 
κακζνασ μασ πετάει κάκε χρόνο. Σιμερα τα απορρίμματα αποτελοφν παγκόςμιο πρόβλθμα, 
που αφορά ακόμα και τισ πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ του πλανιτθ.  

Το ανκρώπινο πρότυπο ηωισ ζχει αλλάξει πολφ κατά τθ διάρκεια του τελευταίου 
αιώνα, όπωσ και τα ςκουπίδια μασ. Στα 1900 τα ςυςκευαςμζνα προϊόντα ιταν ελάχιςτα και 
τα αγακά είχαν διάρκεια. Σιμερα τα πάντα ςυςκευάηονται και ό,τι αγοράηουμε -από τα 
ροφχα μζχρι τα κινθτά τθλζφωνα- γριγορα γίνεται εκτόσ μόδασ ι φκείρεται. Σε ζναν κόςμο 
που θ κατανάλωςθ είναι θ κφρια δραςτθριότθτα, κακζνασ μασ παράγει μζχρι ζναν τόνο 
οικιακών απορριμμάτων το χρόνο.  

Στθ ςφγχρονθ εποχι τα ςκουπίδια περιλαμβάνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ πλαςτικών -
ςυνκετικά υλικά πολφ ανκεκτικά ςτθν αποςφνκεςθ. Τα πλαςτικά είναι πολφ χριςιμα και 
δφςκολα μποροφμε να φανταςτοφμε τθ ηωι μασ χωρίσ αυτά. Όμωσ, επειδι οι 
μικροοργανιςμοί δεν μποροφν να τα αποικοδομιςουν, ποτζ δεν ανακυκλώνονται εντελώσ. 
Τα πλαςτικά αντικείμενα ςυχνά ςπάνε ςε μικρότερα κομμάτια, όμωσ τα κομμάτια αυτά 
μποροφν να παραμείνουν αναλλοίωτα για εκατοντάδεσ χρόνια.  
Εκτόσ από τα πλαςτικά, τα οικιακά και βιομθχανικά απορρίμματα περιζχουν αναρίκμθτα 
διαφορετικά υλικά, ςυχνά ανακατεμζνα μεταξφ τουσ. Η αςφαλισ απομάκρυνςι τουσ δεν 
είναι εφκολθ. Η παραδοςιακι λφςθ τθσ ταφισ τουσ ςε χωματερζσ προκαλεί προβλιματα, 
διότι τα απορρίμματα αποςυντίκενται μζςα ςτο ζδαφοσ. Με τον τρόπο αυτό παράγονται 
επικίνδυνα αζρια και υγρά που μπορεί να διοχετευκοφν ςε ποτάμια. Μια εναλλακτικι λφςθ 
κα μποροφςε να είναι θ καφςθ τουσ ςε ειδικοφσ αποτεφρωτιρεσ,  όπου θ κερμότθτα κα 
μποροφςε να αξιοποιθκεί για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Όμωσ οι αποτεφρωτιρεσ 
είναι επίςθσ αμφιςβθτιςιμοι,  επειδι απελευκερώνουν επικίνδυνουσ ρφπουσ ςτθν 
ατμόςφαιρα…  

       (Διαςκευι από το Διαδίκτυο) 

 
αποικοδομώ:  προκαλώ αποικοδόμθςθ, δθλαδι διάςπαςθ μιασ ουςίασ και πρόςκτθςισ τθσ από  
 ζνα οικοςφςτθμα  
αποτεφρωτιρασ:  ςυςκευι που χρθςιμοποιείται για αποτζφρωςθ, ολοκλθρωτικι καφςθ  

 
 
 
Β.  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  Ποιεσ είναι οι λφςεισ που  προτείνονται ςτο κείμενο,  προκειμζνου να λυκεί το πρόβλθμα 
των ςκουπιδιών; (10 μονάδεσ) 

 
2.   Ποια είναι τα μειονεκτιματα  που παρουςιάηουν οι λφςεισ αυτζσ;  (6 μονάδεσ) 
 
3.  Να εντοπίςετε τα δομικά μζρθ τθσ τρίτθσ  παραγράφου του κειμζνου: κεματικι πρόταςθ, 

λεπτομζρειεσ - ςχόλια, πρόταςθ κατακλείδα (αν υπάρχει). (6 μονάδεσ) 
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4.  Να δώςετε από ζναν πλαγιότιτλο ςτισ δφο τελευταίεσ  παραγράφουσ του κειμζνου. 
   (4 μονάδεσ) 
 
5.  Να βρείτε τα ριματα των παρακάτω προτάςεων και να δθλώςετε τον χρόνο, τθ χρονικι 

βακμίδα, το ποιόν τθσ ενζργειασ, τθ διάκεςθ, τθ φωνι, τθ ςυηυγία και  τθν τάξθ ςτθν 
οποία ανικουν: 

 «… που ο κακζνασ μασ πετάει κάκε χρόνο …» 

 «Σο ανκρώπινο πρότυπο ηωισ ζχει αλλάξει πολφ κατά τθ διάρκεια                         
του τελευταίου αιώνα, …» (6 μονάδεσ) 

 
6.  Να ςθμειώςετε τθ ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων του κειμζνου: 

απορρίμματα, πρόβλθμα, διάρκεια, θ κφρια. (4 μονάδεσ) 
 
7. Να ςχθματίςετε τισ ηθτοφμενεσ πτώςεισ για τισ παρακάτω ςυνεκφορζσ: 

 θ εναλλακτικι λφςθ (γενικι ενικοφ) 

 το επιβλαβζσ ςκουπίδι (αιτιατικι πλθκυντικοφ) 

 ο τεράςτιοσ όγκοσ (γενικι πλθκυντικοφ) (6 μονάδεσ) 
 
8.  ςυςκευάηονται, ανακυκλώνονται: Να διακρίνετε τα ςυςτατικά των λζξεων                

(πρόκθμα, κζμα, επίκθμα, παραγωγικι κατάλθξθ). (6 μονάδεσ) 
 
9. Τι ςθμαίνει θ λζξθ απορρίμματα ; Να ςχθματίςετε δφο ςφνκετεσ λζξεισ από το πρώτο 

ςυνκετικό και δφο παράγωγεσ  λζξεισ από το δεφτερο ςυνκετικό τθσ λζξθσ. (12 μονάδεσ) 
 
 
Γ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Σε ζνα άρκρο που κα δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ  να προτείνετε 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ όλοι εμείσ ωσ απλοί πολίτεσ μποροφμε να βοθκιςουμε, ώςτε 
να μειωκεί ο όγκοσ των ςκουπιδιών που μολφνουν το περιβάλλον. 
Το κείμενό ςασ  να μθν ξεπερνά τισ 400 λζξεισ. (40 μονάδεσ) 

 
 


