
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ARE YOU REALLY GREEN? 

ΑΓΑΠΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; 
 

1) If you saw somebody leave their rubbish behind in the countryside or on the beach, would 
you tell them to do something about it?  

a. Definitely yes. 
b. No I wouldn`t, although this kind of behaviour bothers me. 
c. No I wouldn`t. After all it`s not my responsibility. 

Αν έβλεπες κάποιον να αφήνει σκουπίδια πίσω του στην εξοχή ή στην παραλία, θα του έλεγες κάτι 

γι´ αυτό; 

         α . Σίγουρα ναι. 

               β.  Όχι, δε θα του έλεγα κάτι, αν και αυτού του είδους η συμπεριφορά με ενοχλεί. 

               γ.  Όχι, δε θα του έλεγα κάτι, αφού δεν είναι δική μου ευθύνη. 

 

2) How do you usually carry your shopping? 
a. In plastic bags, although I try not to use too many. 
b. In plastic bags which I have kept from my previous shopping, or in a special shopping    
bag or basket 
c. I use new ones every time I go shopping because I can`t be bothered. 

Συνήθως, πως κουβαλάς τα ψώνια σου; 

           α.  Σε πλαστικές σακούλες, αλλά προσπαθώ να μη χρησιμοποιώ πολλές. 

           β. Σε πλαστικές σακούλες τις οποίες έχω κρατήσει από τα       προηγούμενα ψώνια μου ή μια ειδική 

τσάντα για ψώνια ή ένα καλάθι. 

           γ.  Χρησιμοποιώ κάθε φορά καινούριες τσάντες γιατί δε με νοιάζει. 
 

3) When I buy refreshments/beers I usually buy them in: 
a. Glass bottles or aluminum cans which I always return to the shop, once empty, or 

recycle them in a big supermarket. 
        b. Glass bottles or aluminum cans which I seldom return to the shop or recycle. 
        c. I really don`t care about the material.I will throw away the empty bottles or cans   

anyhow. 
 Όταν αγοράζω αναψυκτικά/μπύρες συνήθως τα αγοράζω σε: 

               α.   Γυάλινα μπουκάλια ή αλουμινένια τενεκεδάκια τα οποία πάντα επιστρέφω στο μαγαζί, άδεια ή 

τα ανακυκλώνω σε μεγάλα supermarket. 

                  β.  Γυάλινα μπουκάλια ή αλουμινένια τενεκεδάκια τα οποία σπάνια επιστρέφω στο μαγαζί ή 

ανακυκλώνω. 

               γ.   Πραγματικά δε με νοιάζει για το υλικό. Θα πετάξω τα άδεια μπουκάλια ή τενεκεδάκια όπως 

και  να΄χει. 

 

4) Do you sort your paper rubbish and take it to the special recycling bins for paper? 
a. Always.               b. Sometimes.                   c. Never. 
Διαχωρίζεις τα χάρτινα σκουπίδια και τα πας σε ειδικούς κάδους για ανακύκλωση χαρτιού; 

            α. Πάντα.  β. Μερικές φορές.  γ. Ποτέ. 

 

5) Every day the water heater is on at your home for an average of: 

a. More than 3 hours.      b. About 1-2 hours.           c. Less than 1 hour. 

   Κάθε μέρα το θερμοσίφωνο στο σπίτι σου είναι αναμμένο κατά μέσο όρο για: 

               α. Περισσότερο από 3 ώρες        β. Περίπου 1-2 ώρες            γ. Λιγότερο από 1 ώρα. 
 

6) If you had lots of old newspapers and empty bottles what would you do? 
a. Leave them on the pavement.        b. Put them in a rubbish bin.        c.   Recycle   them. 

   Αν είχες πολλές παλιές εφημερίδες και άδεια μπουκάλια τι θα τα    έκανες; 

      α. Θα τα άφηνα στο πεζοδρόμιο. 

               β. Θα τα έριχνα σε κάδο απορριμμάτων. 

               γ. Θα τα ανακύκλωνα. 
 



7) When you brush your teeth do you leave the tap running? 
a. Sometimes.                        b. Always.                               c. Never. 

 Όταν πλένεις τα δόντια σου αφήνεις τη βρύση να τρέχει; 

              α. Μερικές φορές.  β. Πάντα.       γ. Πότε. 

 

8) If someone were to offer you one of the following gifts which one would you choose? 
   a.   A motorcycle.                           b.   A bicycle.                            c. An expensive car. 

        Αν κάποιος ήθελε να σου προσφέρει ένα από τα παρακάτω δώρα, ποιο δώρο θα διάλεγες; 

              α. Μια μοτοσικλέτα.    β. Ένα ποδήλατο.      γ. Ένα ακριβό αυτοκίνητο. 
       

9) How do you usually wash your car, bicycle or motorcycle? 
a. With a hose.          b. I use a bucket.             c. I take it to a car-wash machine. 

   Πως πλένεις συνήθως το αυτοκίνητο, το ποδήλατο ή το μηχανάκι σου; 

               α. Με το λάστιχο. 

               β. Χρησιμοποιώ ένα κουβά. 

               γ. Το πηγαίνω σε πλυντήριο αυτοκινήτων. 

 

10) If you were in the city centre and wanted to go somewhere one or two kilometers away,     
would you: 
a. Take a taxi.       b. Take the bus.      c. Walk or cycle there. 

 Αν ήσουν στο κέντρο της πόλης και ήθελες να πας κάπου ένα ή δυό χιλιόμετρα μακριά θα: 

             α. Έπαιρνα ταξί. 

             β. Έπαιρνα το λεωφορείο. 

             γ. Θα περπατούσα ή θα πήγαινα με το ποδηλατό μου. 

 

Score:  ( Πόντοι:)                 1.    a(α) 10    b(β) 5     c(γ) 0              2.   a(α) 5      b(β) 10      c(γ) 0      

                                        3.    a(α) 10    b(β) 5     c(γ) 0              4.    a(α) 10    b(β) 5       c(γ) 0 

                                        5.    a(α) 0      b(β) 5     c(γ) 10            6.    a(α) 0      b(β) 5     c(γ) 10 

                                        7.    a(α) 5      b(β) 0     c(γ) 10            8.    a(α) 5      b(β) 10     c(γ) 0 

                                        9.    a(α) 0      b(β) 10   c(γ) 5             10.  a(α) 0      b(β) 5      c(γ) 10              

 

 Your  score.  (Το αποτέλεσμα σου.) 

 

0-15: You have not got a really green conscience. You should try to change your ways and care 
more about    the environment before it’s too late! 

         Δεν έχεις πραγματική οικολογική συνείδηση! Πρέπει να προσπαθήσεις να αλλάξεις τις συνήθειες σου   

και να νοιαστείς περισσότερο για το περιβάλλον πριν είναι πολύ αργά. 

 

20-55: You are almost there! You are making an effort but you still have some way to go. Try to 
learn more about the environment and   become more  green. 

     Είσαι σχεδόν εκεί που πρέπει! Κάνεις  προσπάθεια, αλλά ακόμη έχεις  λίγο δρόμο μπροστά σου. 

Προσπάθησε να μάθεις πιο πολλά για το περιβάλλον και να γίνεις περισσότερο ««πράσινος».  
 

60-100:  Congratulations ! You are a real friend to the environment and you always think before 
you     act. Well done! Keep up the effort! 

               Συγχαρητήρια! Είσαι ένας πραγματικός φίλος του περιβάλλοντος  και   πάντα σκέφτεσαι πριν      

κάνεις κάτι. Μπράβο ! Συνέχισε την προσπάθεια. 

 

 

 

 

 

 

 



 


