
Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙ Ι Α ΜΙ ΤΑΦ ΡΑΣ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση 
με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές 
που σχετίζονται με τ ις μετακινήσεις. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση αυθεντικών κειμένων που χρησιμοποιούμε 
προκειμένου να οργανώσουμε και να υπολογίσουμε 
το χρόνο και το κόστος ενός ταξιδιού, όπως: 

• κείμενα δρομολογίων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών 
εταιρειών, οδικών μετακινήσεων, 

• κατάλογοι τιμών διάφορων μεταφορικών μέσων 
και ξενοδοχείων, 

• κατάστρωση πίνακα διπλής εισόδου, 

• υπολογισμός του συνολικού κόστους σε συνάρτηση 
με περισσότερες από μία παραμέτρους. 
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Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
6-8 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΑΞΙΔΙ MET’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΗΝ ΞΑΝΟΗ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητάμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας -προσωπικές ή άλλων-
από ταξίδια μας σε μακρινές αποστάσεις ή σε περιοχές που δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμες από τον τόπο διαμονής μας. 

• Τι δυσκολίες έχουμε συναντήσει; 
• Πώς τις έχουμε επιλύσει; 
• Πώς συνηθίζουμε να παίρνουμε τις κατάλληλες πληροφορίες 

για κάποια ταξίδια; 

Παρατηρούμε τα κείμενα 1-14. Έχουμε εξοικείωση με παρόμοια 
κείμενα και σε ποιες περιπτώσεις τα έχουμε χρησιμοποιήσει; 

2. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Παρατηρούμε τα κείμενα 2, 4 και 8. 

• Ποια είναι η γλώσσα που γνωρίζουν οι αποδέκτες στους οποίους 
απευθύνονται τα κείμενα 2 και 4 ; 

• Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η χρήση ξενόγλωσσων τίτλων 
και λατινικών χαρακτήρων στα λογότυπα της ακτοπλοϊκής 
και των αεροπορικών εταιρειών; 

• Μπορούμε να μεταφράσουμε προφορικά και στη συνέχεια να γράψουμε 
την ονομασία των εταιρειών με ελληνικούς χαρακτήρες; 

• Τι σημαίνουν στο κείμενο 4 οι συντομογραφίες RHO, ΑΤΗ, ΟΑ: 
Τι σκοπό εξυπηρετούν; 

Συγκρίνουμε τα κείμενα 2, 4 και 8. 

• Ποιο είναι πιο εύχρηστο για τις πληροφορίες που θέλουμε 
να πάρουμε; 

• Ποιες πληροφορίες είναι περιττές; Γιατί; 
• Ποιο κείμενο μας δυσκόλεψε περισσότερο; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Συζητούμε στην ομάδα τους λόγους, σύμφωνα με τ α παρακάτω 
κριτήρια: 

• γλώσσα που χρησιμοποιούν, 

• συντομογραφίες, 

• τρόπος απεικόνισης και παράθεσης των πληροφοριών, 

• τρόπος σημείωσης της ώρας και της ημερομηνίας. 

Συγκρίνουμε τ α κείμενα 6, 8 και 9. 

• Ποιες διαφορές υπάρχουν ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιείται; 

Σε τ ι οφείλεται αυτή η διαφοροποίηση; 

• Στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων της Aegean Airlines 

(κείμενο 9) σημειώνεται «χωρίς φόρους». Τι σημαίνει αυτό; 

Δεν αναγράφεται κάτι παρόμοιο στον πίνακα τιμών της Olympic Airways 

(κείμενο 6). Νομίζεις ότι στην τιμή που δίνεται από την Olympic Airways 

περιλαμβάνονται οι φόροι ή όχι; Και γιατί; 

• Πώς μπορούμε να πληροφορηθούμε για την τελική τιμή 

του αεροπορικού εισιτηρίου; 

• Τι είναι τα στοιχεία που δίνονται στην τέταρτη στήλη του κειμένου 13; 

Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε; 

Συζητούμε τ α πλεονεκτήματα ή και τ α μειονεκτήματα των δυνατοτήτων 
που μας παρέχουν. 

Εντοπίζουμε ποια στοιχεία του κειμένου 14 μας δυσκολεύουν. 

• Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία 

σχετικά με την πρόβλεψη του καιρού; 

• Με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες 

για τον καιρό; 

Διαβάζουμε το κείμενο 12α-12β. Εντοπίζουμε τ η φράση «Δρομολόγιο: 
Αθήναι-Ξάνθη». Γιατί ο συντάκτης έκανε αυτή τ η γλωσσική επιλογή; 

Εντοπίζουμε τ ις ξενόγλωσσες λέξε ις στο κείμενο. 

• Γνωρίζουμε τ ι σημαίνουν; 

• Με ποιον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία τους; 

Εντοπίζουμε τ ις πιθανές άγνωστες λέξεις. 

• Μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία τους από τα συμφραζόμενα; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Εντοπίζουμε τα εικονικά σύμβολα που βρίσκονται στο δεξί μέρος 
του κειμένου. 

• Τι μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία τους; 

Από τις πληροφορίες του κειμένου 11, γνωρίζουμε ότι η τιμή του εισιτηρίου 
απλής μετάβασης με λεωφορείο από την Αθήνα στην Ξάνθη κοστίζει 
43 ευρώ. Στο κείμενο 12α-12β μας δίνονται οι πληροφορίες για τη χρονική 
διάρκεια του δρομολογίου Αθήνα-Ξάνθη με τρένο. Αποφασίζουμε 
ότι θέλουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν στην Ξάνθη. 
Μελετώντας και τα δύο κείμενα, τι θα χρειαστεί να κάνουμε ώστε να 
υπολογίσουμε πόσο περίπου θα μας κοστίσει κοστίσει ένα «δρομολόγιο 
intercity». 

Συζητάμε ποια στοιχεία του κειμένου μάς δυσκολεύουν στον υπολογισμό μας. 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα και την παρατήρηση των κειμένων, 
σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες χρειαζόμαστε υποστήριξη ώστε 
να οργανώσουμε ένα ταξίδι. 

4. ΟΡΓΑΝΩΝΩ, ΣΥΓΚΡΙΝΩ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 

Δραστηριότητα 1 

Ένας φίλος θέλει να ταξιδέψει από τη Ρόδο προς την Αθήνα και να επιστρέψει 
αυθημερόν, προκειμένου να μη χρεωθεί με έξοδα διαμονής. Μας ζητά 
να τον βοηθήσουμε στέλνοντας του ένα συγκριτικό πίνακα όλων των επιλογών 
που έχει στη διάθεση του. 

Συζητάμε στην ομάδα: 

• Σε ποια κείμενα θα ανατρέξουμε; 
• Πώς θα καταστρώσουμε τον πίνακα; Ποια στοιχεία πρέπει 

να σημειώσουμε πρώτα για να είναι στη διάθεση του; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Από Ρόδο προς Αθήνα 

Ώρα Εταιρεία Α Εταιρεία Β Εταιρεία Γ 

05:00 Χ 

06:40 Χ 

06:50 Χ 

Από Αθήνα προς Ρόδο 

Ώρα Εταιρεία Α Εταιρεία Β Εταιρεία Γ 

05:00 X 

07:40 X 

08:50 X 

5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Δραστηριότητα 2 

Αφού έχουμε ικανοποιήσει το αίτημα του φίλου μας, συμβουλευόμαστε 
τους πίνακες τιμών των εισιτηρίων. Αποφασίζουμε αν η λύση που του 
προτείναμε είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

Συζητούμε ποιες άλλες λύσεις μπορούμε να προτείνουμε, έστω κι αν 
αυτό σημαίνει ότι κάτι θα αλλάξει στον αρχικό σχεδιασμό του φίλου μας. 

• Ποια κείμενα θα χρησιμοποιήσουμε; 
• Πώς θα αιτιολογήσουμε την πιθανή διαφωνία μας με τον αρχικό 

σχεδιασμό του φίλου μας; 

Δραστηριότητα 3 

Συζητούμε στην ομάδα την εξής υποθετική περίσταση: 

Η Μαίρη Παναγιωτοπούλου, που δε διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο, 
θέλει να ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους από τη Ρόδο στην Ξάνθη. 
Πρέπει να παραμείνει στην Ξάνθη στις 17 και 18 Δεκεμβρίου. 

Μας ζητά τη βοήθεια μας ώστε να κατορθώσει να φτάσει στον προορισμό 
της και να επιστρέψει, κάνοντας οικονομία χρόνου και χρημάτων. 

Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. 

Η πρώτη ομάδα καλείται να διευκολύνει τη Μαίρη υποδεικνύοντας της 
το συντομότερο τρόπο μετάβασης. 

Η δεύτερη ομάδα καλείται να διευκολύνει τη Μαίρη υποδεικνύοντας της 
τον οικονομικότερο τρόπο μετάβασης. 

Εντοπίζουμε στο χάρτη (κείμενο 1) τους τόπους αναχώρησης, 
προορισμού και τις πιθανές πόλεις-κόμβους από τις οποίες είναι πιθανόν 
να περάσει η Μαίρη. 

Αφού έχουμε συμβουλευτεί το χάρτη και έχουμε επιλέξει πιθανές 
διαδρομές, η κάθε ομάδα αποφασίζει σε ποια από τα κείμενα θα δώσει 
προτεραιότητα και με βάση ποια κριτήρια. 

Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης της. 
Προκειμένου να διευκολύνει την παρουσίαση του τελικού σεναρίου που 
επιλέχθηκε, ο «γραμματέας» κάθε ομάδας σημειώνει στην ατζέντα τα 
απαραίτητα στοιχεία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Προτεινόμενη ατζέντα 

1. Στοιχεία που αφορούν τις μετακινήσεις. 

Ημερο
μηνία 

Από Προς 
Ώρα 

αναχώρη
σης 

Ώρα 
άφιξης 

Μέσο Τιμή 
Αλλα 
έξοδα 

Συνολικό 
κόστος 

μετακίνη
σης 

2. Στοιχεία που αφορούν τη διαμονή. 

Ξενοδοχείο 

Διανυκτερεύσεις 

Κόστος 

Έξοδα διατροφής 

Συνολικό κόστος διαμονής 

3. Συνολικό κόστος μετακίνησης: 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης μας και συζητούμε 
τα υπέρ και τα κατά κάθε λύσης. 

5. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

Σχολιάζουμε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας για την οργάνωση 
μιας μετακίνησης συνυπολογίζοντας το κόστος της. Συζητούμε 
εναλλακτικούς τρόπους και προτείνουμε διαφορετικά είδη κειμένων 
ή άλλους τρόπους που ενδεχομένως είναι αποτελεσματικότεροι 
στην κατάστρωση του σχεδίου ενός ταξιδιού. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαριάννα Κονδύλη 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
κείμενο 1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κείμενο 2 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 

ΖΑ Blue Star Ferries 

^ΝΑΧΩΡΗΣΗ| 

ΡΟΔΟ 

ΤΡΙ 20:00 

ΠΕΜ 20:00 

ΣΑΒ 1 

ΑΦΙΞΗ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΑΧΩΡΗΣΗΐ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

ΡΟΔΟ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΤΡΙ 07:10 

ΠΕΜ 07:10 

κείμενο 3 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΘΕΣΗ Μετάβαση Επιστροφή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 38,10 39,80 

ΚΑΜΠΙΝΑ LUX 2ΚΛΙΝΗ 93,60 97,80 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΙ εξωτ. 130,10 136,00 

ΚΑΜΠΙΝΑ Α2 εξωτ. 86,90 90,90 

ΚΑΜΠΙΝΑ Α3/Α4 εξωτ. 58,70 61,30 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ2 εσ. 69,70 72,80 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

κείμενο 4 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/0 

0810 734 CYMLK Ο 

1155 ΑΤ7 YMLKT Ο 

ΟΑ 7 0 1 12/16/2003 RHO ΑΤΗ 

ΟΑ 703 12/16/2003 RHO ΑΤΗ 

ΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/0 

0710 

1040 

ΟΑ 707 12/16/2003 RHO ΑΤΗ 1405 

ΟΑ 715 12/16/2003 RHO ΑΤΗ 1945 

ΟΑ 719 12/16/2003 RHO ΑΤΗ 2235 

1520 ΑΤ7 YMLKT 0 

2045 734 CYMLK 0 

2335 734 CYMLK 0 

ΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/0 

ΟΑ 700 12/19/2003 ΑΤΗ RHO 0530 

ΟΑ 702 12/19/2003 ΑΤΗ RHO 0900 

ΟΑ 706 12/19/2003 ΑΤΗ RHO 1225 

ΟΑ 714 12/19/2003 ΑΤΗ RHO 1805 

ΟΑ 718 12/19/2003 ΑΤΗ RHO 2055 

0630 734 CYMLK 0 

1015 ΑΤ7 YMLKT 0 

1340 ΑΤ7 YMLKT 0 

1905 734 CYMLK 0 

2155 734 CYMLK 0 

κείμενο 5 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/0 

ΟΑ 0 8 1 12/16/2003 RHO THE 1235 1730 ΑΤ4 ΥΚ 4 

ΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/0 

ΟΑ 870 12/19/2003 THE RHO 1400 1545 ΑΤ4 ΥΚ 2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

κείμενο 6 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/0 

ΟΑ 902 12/16/2003 ΑΤΗ THE 0700 0755 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 904 12/16/2003 ΑΤΗ THE 0900 0955 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 175 12/16/2003 ΑΤΗ THE 0905 1000 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 181 12/16/2003 ΑΤΗ THE 0920 1015 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 191 12/16/2003 ΑΤΗ THE 0925 1020 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 906 12/16/2003 ΑΤΗ THE 1100 1155 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 908 12/16/2003 ΑΤΗ THE 1300 1355 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 169 12/16/2003 ΑΤΗ THE 1540 1635 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 914 12/16/2003 ΑΤΗ THE 1800 1855 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 916 12/16/2003 ΑΤΗ THE 2000 2055 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 918 12/16/2003 ΑΤΗ THE 2310 0005 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΠΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ A/C CLASS S/ 

ΟΑ 9 0 1 12/19/2003 THE ΑΤΗ 0705 0800 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 903 12/19/2003 THE ΑΤΗ 0835 0930 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 905 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1100 1155 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 907 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1245 1340 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 909 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1500 1555 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 166 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1520 1615 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 176 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1615 1710 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 192 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1700 1755 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 182 12/19/2003 THE ΑΤΗ 1750 1845 ΑΤ4 CYMLK 0 

ΟΑ 915 12/19/2003 THE ΑΤΗ 2000 2055 ΑΤ4 CYMLK 0 

Ο Α 9 1 7 12/19/2003 THE ΑΤΗ 2200 2255 ΑΤ4 CYMLK 0 

κείμενο 7 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Προς Θέση 

ΤΙΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Απλό Μετ'επιστροφής 

EUR EUR 

Athens Rhodes Οικονομική 80 

Rhodes Thessaloniki Οικονομική 102 

Athens Thessaloniki Οικονομική 100 

160 

204 

200 

Ισχύει 

16/12/2003 5/1/2004 

ΠΤΗΣΗ 

Από 
Από Εως 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
κείμενο 8 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ AEGEAN AIRLINES ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Μ> 

Από: ΡΟΔΟ προς ΑΘΗΝΑ 
Αναχώρηση: 16/12/2003 

Ώρα Αεροδρόμιο Πτήση Αεροσκάφος 
10:40 
11:40 

Αναχώρηση RHO 
Άφιξη ΑΤΗ 

A3 209 RJ-100 

16:30 
17:30 

Αναχώρηση RHO 
Άφιξη ΑΤΗ 

A3 652 Β-733 

20:30 
21:30 

Αναχώρηση RHO 
Άφιξη ΑΤΗ 

A3 217 RJ-100 

Κόστος δρομολογίου μετ' επιστροφής (χωρίς φόρους): €116,00 

Από: ΑΘΗΝΑ προς ΡΟΔΟ 
Αναχώρηση: 19/12/2003 

Ώρα Αεροδρόμιο Πτήση Αεροσκάφος 
05:30 
06:30 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
RHO 

A3 200 AVRO 

08:40 
09:40 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
RHO 

A3 208 AVRO 

14:50 
15:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
RHO 

A3 651 Β-737 

18:50 
19:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
RHO 

A3 216 RJ-100 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κείμενο 9 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ AEGEAN AIRLINES ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Από: ΑΘΗΝΑ προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Departing: 16/12/2003 

Ώρα Αεροδρόμιο Πτήση Αεροσκάφος 
06:35 
07:30 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 510 Β-737 

07:15 
08:10 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 104 Β-737 

08:00 
08:55 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 500 Β-737 

08:55 
09:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 540 Β-737 

10:40 
11:30 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 110 Β-737 

15:40 
16:40 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 118 Β-737 

16:45 
17:35 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 120 Β-737 

18:10 
19:05 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 124 Β-737 

19:15 
20:10 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 126 Β-737 

20:30 
21:25 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 128 Β-737 

22:30 
23:25 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

ΑΤΗ 
THE 

A3 136 Β-737 

Κόστος δρομολογίου μετ’ επιστροφής (χωρίς φόρους): €116,00 

Από: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προς ΑΘΗΝΑ 
Αναχώρηση: 19/12/2003 

Ώρα Αεροδρόμιο Πτήση Αεροσκάφος 
06:40 
07:30 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 101 Β-737 

07:15 
08:10 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 103 Β-737 

07:50 
08:45 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 105 AVRO 

09:00 
09:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 109 Β-737 

12:10 
13:00 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 111 Β-737 

15:00 
15:55 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 511 Β-737 

16:00 
16:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 501 Β-737 

17:10 
18:00 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 119 Β-737 

18:15 
19:05 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 541 Β-737 

19:45 
20:40 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 125 Β-737 

20:50 
21:45 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 127 Β-737 

22:30 
23:25 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
ΑΤΗ 

A3 531 Β-737 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κείμενο 10 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ AEGEAN AIRLINES ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Από: ΡΟΔΟ προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Αναχώρηση: 16/12/2003 

Ώρα Αεροδρόμιο Πτήση Αεροσκάφος 
07:10 
09:50 

Αναχώρηση RHO 
Άφιξη THE 

Α3201/540 Β-733 

16:30 
19:05 

Αναχώρηση RHO 
Άφιξη THE 

Α3652/124 Β-733 

20:30 
23:25 

Αναχώρηση RHO 
Άφιξη THE 

Α3217/136 Β-733 

Κόστος δρομολογίου μετ' επιστροφής (χωρίς φόρους): €164,00 

Από: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προς ΡΟΔΟ 
Αναχώρηση: 19/12/2003 

Ώρα Αεροδρόμιο Πτήση Αεροσκάφος 
06:40 
09:10 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
RHO 

A3101/208 RJ-100 

12:10 
15:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
RHO 

A3111/651 B-733 

12:20 
13:40 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
RHO 

A3 720 RJ-100 

17:10 
19:50 

Αναχώρηση 
Άφιξη 

THE 
RHO 

A3119/216 RJ-100 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
κείμενο 11 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΚΤΕΛ =ΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ Ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ =ΑΝΘΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ =ΑΝΘΗΣ) 

ΞΑΝΘΗ- ΑΘΗΝΑ 09:45, 19:00 
ΚΤΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗΣ 

Ηρώων 2 

ΑΘΗΝΑ- ΞΑΝΘΗ 08:30, 18:30 
ΑΘΗΝΑ 

Σταθµός Κηφισού 100 
Τηλ. 01-5132084 

ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Καθηµερινά : 

Κυριακές και Γιορτές : 

ΚΤΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗΣ 

Ηρώων 2 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΞΑΝΘΗ 

Καθηµερινά : 

Κυριακές και Γιορτές : 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Νέστορος 22 

Τηλ. 031-526526 

09:00, 13 0, 20:15, 0 0 0, :30 :00, 

Τιµές εισιτηρίων απλής µετάβασης: Αθήνα - Ξάνθη: € 43 
Θεσσαλονίκη - Ξάνθη: € 13 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
κείμενο 12á 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΟΣΕ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ Ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ =ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΑΘΗΝΑΙ - ΞΑΝΘΗ 

Είδος Αμαχοοτοιχίας: ESIntercity Express | LiLllntercity 

Υπηρεσίες: [^Αυτοκίνητο | αΚλινάμαξα | αΚλινοθέσιο | ϋΟΥπηρεσίες 

κυλικείου | ίϋτεύμα 

Διαδρομή: ΑΘΗΝΑΙ - ΞΑΝΘΗ 

Αμαξοστοιχία 
Ώρα 

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

70 08:01 17:21 Ι=ΠΪ1 
602 14:38 03:11 Μ~Ι 

74 21:02 06:05 74 21:02 06:05 Ι-ΙΡτΙ 

Βασικές Τιμές εισιτηρίου: 

Διαδρομή 

ΑΘΗΝΑΙ - ΞΑΝΘΗ 

Β Θέση 

21,10€ 

Α Θέση 

31,70€ 

Σημείωση: Για τα δρομολόγια intercity το συμπλήρωμα προτεραιότητας για την 
παραπάνω διαδρομή είναι για τη Β θέση 29,70 € και για την Α θέση 30,10 €. Οι 
τιμές για την 1η θέση είναι αυξημένες κατά 50 % περίπου. 

Διαδρομή: ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑΙ 

Αμαξοστοιχία 

603 

73 

605 

75 

Ώρα 
Αναχώρησης 

02:47 

09:53 

17:22 

22:18 

Ώρα Άφιξης 

15:24 

19:21 

05:40 

07:29 

SB 

Μ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
κείμενο 12â 

Διαδρομή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ 

Αμαξοστοιχία 

74 

604 

70 

614 

602 

Ώρα 
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

02:30 06:05 

07:42 12:31 

13:40 17:21 

15:00 19:22 

22:28 03:11 

SE 
ΞΙ 
S 

SE 

Διαδρομή: ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αμαξοστοιχία 

603 

73 

613 

605 

75 

Ώρα 
Αναχώρησης 

02:47 

09:53 

11:27 

17:22 

22:18 

Ώρα Άφιξης 

08:24 

13:47 

16:04 

22:53 

02:02 

SE 
Μ 
S 

SE 

Βασικές Τιμές εισιτηρίου: 

Διαδρομή 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ 

Β Θέση 

7,00€ 

Σημείωση: Για τα δρομολόγια intercity το συμπλήρωμα προτεραιότητας για την 
παραπάνω διαδρομή είναι για τη Β θέση 4,70 € και για την Α θέση 8,70 €. Οι τιμές 
για την 1η θέση είναι αυξημένες κατά 50 % περίπου. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κείμενο 13 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ =ΑΝΘΗΣ 

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α Σ Τ Η Ν Π Ο Λ Η Τ Η Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ 

Z-PALACE 

ΑΓΡΙΑΝΗ 

ΕΛΕΝΑ 

ΝΑΤΑΣΣΑ 

ΝΕΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

Α 4 Star 

Β 

Β 

Β 

www.z-palace.gr 
ΤΕΡΜΑ Γ. 
ΚΟΝΔΥΛΗ 

4ο χλμ. Ξάνθης -
Σταυρούπολης 

Λεωφ.Στρατού 2 www.elenahotel.gr 

Ι ο χλμ.Ξάνθης 
Καβάλας 

Τέρμα 28ης 
Οκτωβρίου 

28ης Οκτωβρίου 
41 

www.hotelnatassa.gr 

nestos-
hotel@internet.gr 

2541064414 

2541083777-8 

2541063901-5 

2541021521-5 

2541027531-5 

2541025111-3 

-ΑΝΟΙΠΠΕΙΟ Γ 
28ης Οκτωβρίου 
212 

2541077061-
5 

ΟΡΦΕΑΣ Γ Μ. Καραολή 40 orfeas@ixanthi.gr 2541020121-2 

ΣΙΣΣΥ Γ Λευκίππου 14 2541022996 

ΠΑΡΙΣ Δ Δημοκρίτου 12 2541020531-2 

Σύμφωνα με τον EOT οι τ ιμές των ξενοδοχείων για το έ τ ο ς 2003 είναι: 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΠΛΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

A 90 - 250 € 130 - 300 € 

B 65 - 135€ 90 - 170 € 

C 45 - 100 € 60 - 135 € 

D 30 - 55 € 40 - 65 € 

Γ 

http://www.z-palace.gr
http://www.elenahotel.gr
http://www.hotelnatassa.gr
mailto:nestoshotel@internet.gr
mailto:nestoshotel@internet.gr
mailto:orfeas@ixanthi.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ κείμενο 14 

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 

(Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών www.forecasts.gr) 

Ρόδος 

Τρίτη 

16/12 

Τετάρτη 

17/12 

Πέµπτη 

18/12 

Παρασκευή 

19/12 

Σαββάτο 

20/12 

Βροχή 

Θερμοκρασία 

1 7 - 1 4 

. - j • . 

Βροχή 

Θερμοκρασία 

1 5 7 

,' J,' .' ϊ 
ι • < * J 

Βροχή 

Θερμοκρασία 

1 0 - 4 

Λιακάδα 

Θερμοκρασία 

9 - 4 

Αραιή συννεφιά 

Θερμοκρασία 

12 5 

Φ 
4 Μποφόρ 

Ν 

Θ 
5 Μποφόρ 

Δ 

® 
6 Μποφόρ ΒΔ 

® 
6 Μποφόρ 

ΒΔ 

® 
5 Μποφόρ 

ΒΔ 

Οράκη 

Τρίτη 

16/12 

Βροχή 

Θερμοκρασία 

9 - 1 

® 
4 Μποφόρ 

Β 

Τετάρτη 

17/12 

Αραιή 

συννεφιά 

Θερμοκρασία 

5 -1 

® 
3 Μποφόρ 

Β 

Πέµπτη 

18/12 

Αραιή 

συννεφιά 

Θερμοκρασία 

4 - 2 

© 
3 Μποφόρ 

ΒΔ 

Παρασκευή 

19/12 

Λιακάδα 

Θερμοκρασία 

4 - 2 

© 
3 Μποφόρ 

ΒΔ 

Σαββάτο 

20/12 

Λιακάδα 

Θερμοκρασία 

1 0 - 0 

© 
3 Μποφόρ 

ΒΔ 

http://www.forecasts.gr


Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤι ΡΑΦ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με τα προγράμματα κινηματογράφου. Ειδικότερα, 
επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση 
ειδών αυθεντικών κειμένων, όπως: 

• εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών ταινών, 
• πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών 

της πόλης. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

1 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 

Ενότητας 
4-8 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Τι είδους ταινίες σάς αρέσει να βλέπετε στον κινηματογράφο 

ή στην τηλεόραση; 

• Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις ταινίες που βλέπετε (π.χ. με βάση 

την υπόθεση, τους ηθοποιούς, τη μουσική); 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ 

• Παρατηρήστε τις φωτογραφίες από κάθε κινηματογραφική ταινία. 

Ποια ταινία νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο; Γιατί; 

• Τι πληροφορίες μάς δίνει μια φωτογραφία/σκηνή 

της κινηματογραφικής ταινίας; 

• Στην παρουσίαση της κινηματογραφικής ταινίας «Η καμαριέρα» 

μια εικόνα (κορνίζα καθρέφτη) πλαισιώνει το κείμενο που 

παρουσιάζει την υπόθεση της ταινίας. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Τι σχέση έχει η εικόνα-πλαίσιο με την υπόθεση της ταινίας; 

Σας θυμίζει, π.χ., εικονογραφημένα παραμύθια; 

3. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

• Ποιες άλλες πληροφορίες μάς δίνονται για τις κινηματογραφικές 

ταινίες; Πού τοποθετούνται αυτές οι πληροφορίες σε σχέση 

με τις φωτογραφίες/σκηνές της κινηματογραφικής ταινίας; 

• Ποιες από αυτές τις πληροφορίες προβάλλονται περισσότερο 

και με ποιον τρόπο; 

• Αμέσως μετά τον τίτλο της κινηματογραφικής ταινίας 

και την περίοδο προβολής της τοποθετούνται, όταν υπάρχουν, 

οι βραβεύσεις της ταινίας, με δύο τρόπους: εικονικό και γλωσσικό. 

Να τους εντοπίσετε. 

• Για ποιο λόγο οι βραβεύσεις της κινηματογραφικής ταινίας 

τοποθετούνται σε τόσο σημαντική θέση, κάτω από τον τίτλο; 

• Μία από τις πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες είναι 

το «Σικάγο». Παρατηρήστε με ποιους τρόπους το πρόγραμμα 

του θερινού κινηματογράφου την προκρίνει σε σχέση 

με την παρουσίαση των άλλων ταινιών. 

Συγκρίνετε την έκταση της παρουσίασης τους στη σελίδα, καθώς 

και το μέγεθος και τον αριθμό των φωτογραφιών που τις συνοδεύουν. 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

• Εντοπίζετε στο πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου άλλες 
κινηματογραφικές ταινίες που προκρίνονται με ανάλογους τρόπους; 

• Για την κινηματογραφική ταινία «Σικάγο» το πρόγραμμα του θερινού 
κινηματογράφου αναφέρει τα παρακάτω: 

Η αισθησιακή τραγουδίστρια Ρόξι Χαρτ φυλακίζεται για το φόνο 
του κρυφού εραστή της. Με τη βοήθεια του επιδέξιου δικηγόρου 
που αναλαμβάνει την υπεράσπιση της η Ρόξι γίνεται απροσδόκητα 
διάσημη. Τα πιο διάσημα ονόματα του HOLYWOOD σε ένα μιούζικαλ 
για το σεξ, το έγκλημα, την απληστία και τη μαγεία της τζαζ μουσικής. 

Ορισμένα από τα στοιχεία που μας δίνονται στην παρουσίαση 
της κινηματογραφικής ταινίας «Σικάγο» αφορούν την υπόθεση και 
το θέμα της ταινίας. Προσπαθήστε να εντοπίσετε περιόδους, 
φράσεις ή λέξεις που παρουσιάζουν την υπόθεση της ταινίας. 

• Για την κινηματογραφική ταινία «Adaptation» το πρόγραμμα 
του θερινού κινηματογράφου αναφέρει τα παρακάτω: 

Δύο αληθινά πρόσωπα, ένα φανταστικό και μια τρελή κωμωδία 
με παράδοξο φινάλε. Απρόσμενη πλοκή και ρυθμός, χιούμορ, 
εξαίσιες ερμηνείες - όλα σε τέλειο συνδυασμό. 

Εντοπίστε τώρα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση και το θέμα 
της ταινίας «Adaptation» στο κείμενο της παρουσίασης της στο 
πρόγραμμα του κινηματογράφου. Στη συνέχεια εντοπίστε 
τα στοιχεία που αποτελούν εκτιμήσεις και χαρακτηρισμούς για την 
ταινία. Τι παρατηρείτε; Ποια στοιχεία είναι περισσότερα; 

• Σε τι αποσκοπούν οι εκτιμήσεις και οι χαρακτηρισμοί στο παραπάνω 
κείμενο παρουσίασης της κινηματογραφικής ταινίας «Adaptation»; 
Θα σας έπειθαν για να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε 
την προβολή της ταινίας στον κινηματογράφο; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Δραστηριότητες 

1. Επιλέξτε μία από τις κινηματογραφικές ταινίες του προγράμματος την 
οποία θα θέλατε να παρακολουθήσετε. Προσέξτε τις πληροφορίες 
που σας δίνονται γι' αυτήν. Ποιες άλλες πληροφορίες σάς χρειάζονται 
προκειμένου να παρακολουθήσετε την ταινία στον κινηματογράφο; 

Ας υποθέσουμε ότι τηλεφωνείτε στο θερινό κινηματογράφο για να 
πάρετε τις πληροφορίες που σας λείπουν. Πριν τηλεφωνήσετε, 
να τοποθετήσετε τις απορίες σας σε μία σειρά. Προσέξτε ότι 
στην αρχή της τηλεφωνικής σας επικοινωνίας θα πρέπει να εξηγήσετε 
για ποια συγκεκριμένη ταινία ενδιαφέρεστε. Ποιο πληροφοριακό 
στοιχείο από αυτά που διαθέτετε στο πρόγραμμα, είναι αρκετό για 
να προσδιορίσετε την ταινία που σας ενδιαφέρει; 

2. Εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία και το πρόγραμμα προβολών 
ενός κινηματογράφου, με ποιον άλλο τρόπο μπορείτε να ενημερωθείτε 
για τις κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονται αυτή την εβδομάδα 
στις αίθουσες; 

Αναζητήστε τέτοια ενημερωτικά έντυπα και διαλέξτε από αυτά 
μία κινηματογραφική ταινία που θα θέλατε να παρακολουθήσετε. 
Εντοπίστε τις πληροφορίες που σας δίνονται για τη συγκεκριμένη 
κινηματογραφική ταινία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να τηλεφωνήσετε 
προκειμένου να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. 

Στη συνέχεια οργανώστε τις πληροφορίες αυτές σε μια σειρά 
ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές. Έναν τρόπο οργάνωσης 
των πληροφοριών μάς δίνει το πρόγραμμα του θερινού 
κινηματογράφου «Αύρα» που έχετε στα χέρια σας. 

Μπορείτε τώρα να ενημερώσετε προφορικά τους συμμαθητές σας, 
παρουσιάζοντας τους τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει για την 
κινηματογραφική ταινία που επιλέξατε. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών της πόλης 

Εντοπίζουμε τις πληροφορίες που μας δίνονται για την προβολή μιας 
κινηματογραφικής ταινίας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών. 

Προσέχουμε τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες αυτές 
διακρίνονται μεταξύ τους, π.χ.: Πώς ξεχωρίζει στο πρόγραμμα 
η αίθουσα του κινηματογράφου; Σε τι μας βοηθούν αυτές οι διακρίσεις; 

Ας υποθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει η κινηματογραφική ταινία 
«Ακήρυχτος πόλεμος» και θέλουμε να την παρακολουθήσουμε. 
Εντοπίζουμε σε ποιους κινηματογράφους θα μπορούσαμε να πάμε. 
Ποιες ώρες είναι οι προβολές της ταινίας; 

Από το πρόγραμμα προβολών γνωρίζουμε μόνο τον τίτλο 
της κινηματογραφικής ταινίας «Ακήρυχτος πόλεμος». 

• Τι εντύπωση σχηματίζουμε για το είδος και το περιεχόμενο της ταινίας; 
• Πρόκειται για μια κινηματογραφική ταινία δράσης ή για κωμωδία; 
• Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό; 

Δραστηριότητες 

1. Παρακάτω αναφέρονται οι τίτλοι ορισμένων κινηματογραφικών 
ταινιών του εβδομαδιαίου προγράμματος προβολών, θ α μπορούσατε 
να μαντέψετε ποιες από αυτές είναι κωμωδίες και ποιες είναι ταινίες 
δράσης ή περιπέτειας; Ποια λέξη ή ποιες λέξεις στον τίτλο σάς 
πληροφορούν γι' αυτό; 

• «Οι συμπέθεροι» 
• «Ο ηλίθιος και ο πανηλιθιότερος» 
• «Μαχητές των δρόμων: 2 fast 2 furious» 
• «Οι άγγελοι του Τσάρλι: Δράση πέρα από τα όρια» 
• «Παντρευτείτε, χωρίστε... τελειώσατε» 
• «Το σμόκιν της συμφοράς» 
• «Οι ιππότες της Σαγκάης» 

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών εντοπίζουμε και τους 
παρακάτω τρεις τίτλους κινηματογραφικών ταινιών: 

• «Όλα για την αγάπη» 
• «Μεθυσμένος με γυναίκες και ζωγραφική» 
• «Γλυκά δεκάξι» 

Ποια κοινά στοιχεία για το είδος και το περιεχόμενο των τριών 
κινηματογραφικών ταινιών καταλαβαίνουμε από τους τίτλους αυτούς; 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Ωστόσο ο τίτλος μιας κινηματογραφικής ταινίας δε μας πληροφορεί 
πάντοτε για το είδος ή το περιεχόμενο της ταινίας. Στους παρακάτω 
τίτλους κινηματογραφικών ταινιών από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
προβολών θα μπορούσατε να πείτε με βεβαιότητα σε τι είδους ταινία 
αναφέρονται; 

• «Τα φώτα της πόλης» 
• «Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» 

• «Σχετικά με τον Σμιντ» 

2. Συζητούμε και επιλέγουμε να παρακολουθήσουμε μία κινηματογραφική 
ταινία που προβάλλεται αυτή την περίοδο. Μετά την προβολή 
παρατηρούμε: Ο τίτλος της κινηματογραφικής ταινίας δίνει στοιχεία 
για το είδος και το περιεχόμενο της ταινίας; 

Θα μπορούσατε να προτείνετε άλλους τίτλους για την ίδια ταινία 
που να ανταποκρίνονται εξίσου ή και περισσότερο άμεσα στο είδος 
και το περιεχόμενο της; 

Υποθέστε ότι σας ζητούν να παρουσιάσετε την κινηματογραφική 
ταινία που παρακολουθήσατε σε ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη 
στις εβδομαδιαίες κινηματογραφικές προβολές. Απευθύνεστε 
σε ακροατές που δεν έχουν δει την ταινία. Θέλετε να τους 
ενημερώσετε σύντομα. Ποια στοιχεία θα τους δίνατε; Με ποια 
σειρά; Συμβουλευτείτε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε για να δείτε 
εσείς την ταινία, καθώς και τις παρουσιάσεις των κινηματογραφικών 
ταινιών στο πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου «Αύρα». 

Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε μία δοκιμαστική εκφώνηση. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασίλης Βασιλειάδης * 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 

* Ευχαριστίες στην Κατερίνα Τικτοπούλου για τη συμβολή της. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κείμενο 1α 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κείμενο 1β 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κείμενο 1γ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κείμενο 1δ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κείμενο 1ε 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κείμενο 2 

Κυρ.: Η Λίζα και όλοι οι άλλοι Δευ": θα το 

μετανιώσει 8.50-11.00 μ.μ.. 

Α Μ Ο Ρ Ε 

Πριγκηηοννήσων 10, Πολύγωνο. Τηλ. 210-64625)9. 

Κυρ.: Η νύχτα 3.50-11.10 μ.μ. 

Α Μ Υ Ν Τ Α Σ 

Πλατεία Υμηττού. Τηϋ. 210-7626418. 

Κυρ.: Γάμος αλά... ελληνικό 9-00-11.00 μ.μ., 

ΛΕΙΙΓ.: Ορίντα8.45-11.10 μ.μ, Τετ.: Σχετικά με 

EDIT Γμιντβ45-11.10μ.μ. 

ΑΝΕΣΙΣ 
Τέρμα Αμπελοκήπων. Tnfl 210-7732316-210-

7785449. ΘΕΡΙΝΟΙ. Κυρ.: Η συμμορία με τα χακί 

9.00-11.00 μ.μ 

Α Ν Ν Α ΝΤΟΡ 
Πλατεία £οαερίδων, Γλυφάδα Tnft. 210-8946617. 

Κυρ.: Γυαλιά καρφιά 3 50-11.00 μ.μ, 

ΑΡΚΑΔΙΑ 

Κοραοπη κοι Δημητρίου 36, Πάρκο Νέθ5 ΕλρΈτίθ5. 

Tnfl.: 210-7661166-210-766Τ22Θ. Dolby. 

Κυρ : (Ρρίντα 8.50-11.10 μ.μ., Δευτ.: Γάμος αλά... 

ελληνικό 8.50-11.00 μ.μ 

ΑΤΤΕΝΕ 

Λευκωσία; 41, Ππατεία Αμερική;. Τηλ.: 210-8676871. 

Κυρ. Οβα για την αγάπη, Δευτ.: Αραράτ, Τετ.: 

Μεθυσμένο? με γυναίκες και ζωγραφική 

8.45-11.00 μ.μ. 

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ-Refresh Cinemas 
Αττικό Aitoos. Τηλ. 210-6997755, 210-6997768 Dolby. 

Κυρ.: 4 κηδείες για 1 γόμο 9.00-11,10 μ.μ. 

ΒΑΡΚΙΖΑ 

Θάσου 22, Βάρκιζα. Μ 210-8973926. 

AiBauao 1 Κυρ : Ασκήσεις ηρεμίας 9.00-11.00 

μ μ. 
ΑίΒουσα Β Κυρ.: OJ σνμπέβεροι 9.00 11.00 μ.μ. 

AiBouoa 3 Κυρ ileus να χωρίσετε αε ΊΟ 

μέρεε, Δευτ.: Τπλε-φονικός Βόλαμος 9.00-11.00 

μ.μ. 

ΒΟΞ 
θεμιοτοκλέουί 82, Εξάρχεια. Τηλ. 210-3301020. 
Κυρ.: Η οικιακή βοπ80Β 9.00-11.00 μ.μ. 

VILLAGE CENTRE 

Dolby SRD. DTS. Φραγκοκληαά5 - Ιρανικού. Μαρούσι. 

Tnfl. 210-6156300. 090-232322 (Mediate!). 

Κρατήσει 210-6156300 

Ajfiouoq J J C u p : Γυαλιά καρφιά 11.15-15.45-

20.15-00.45, Ο ηλίθιας και ο πανπλιΒιότερας 

13.30-18,00-22.30 

Αίθουσα Ξ Κυρ.: Η ζωή του Ντέιβιντ Γκέιλ 

12 15-15.00-17.45-20.45-23.30 

ΑίΒουοο 3 Kup.: H εποχή των παγετώνων 

11.30-13.30-15.30-17.30 μειαγλ, Πιάσε με αν 

μπορείς 19.30-22 15-01.00 

ΑίΒουσα Ί Κυρ : Τηλε-φονικός Βάλαμος 12.00-

16.00-20.00-00.00, Οι συμπέθεραι 14.00-18.00-

22.00 

AiBuuoa 5 Κυρ.: Πτήση για Sua 11.45-16.00-

2Ο.3Ο-Ο1.00, Johnny English 13 45-18.15-22.45 

AIBOJOO 6 Κυρ ' Πώε να χωρίσετε σε ΙΟ 

μέρες 11 30-14.00-16.30-19.00-21.45-00.30 

ΑίΒουαα 7 Κυρ.: Γλυκά δεκάξι 12.00-14.15-

i 6.30-18.45-21.00-23.15 

ΑίΒουσα 8 Κυρ : Μαχητές των Βρόμων: S fast 

2 furious Κυρ.-Τρ-Πέμ.: 12.30-14.45-17.00-19.15-

21.30-23.45, Τετ.: 14.45-17.00-19.15-21.30-23.45 

AiSoucrajJ Κυρ: Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: 

Οι δύο πύργοι 21 15-00.45, Οι ιππότες της 

Σαγκάης 11.15-13.45-16.15-18.45 

ΑίΒουσα 1 0 Κυρ; Οι άγγελοι ταυ Τσάρλι: 

Δράση πέρα από τα άρια 13,00-1730-22.00, 

Παγιδευμένοι 15.15-1945-00.15 

VILLAGE C I N E M A S PAGRATI 

Υμηττού 110 κοι Χρεμωνίόου, Παγκράτι. Μ . : 210-

7572440 

Α]Βρυαα_1 Τη8ε·φονικ05 ΒαΆαμας Κυρ.: 12.30-

16.45-21.15, Δευτ.-Πέμ.: 21.15, Ξανά ανάλυσε το 

Κυρ.: 14.30-19.00-23,30, Δευτ.-Πέμ.: 19.00-23.30 

Αίθουσα 2 Βλέπω ταν θάνατο σου Β Κυρ.: 

11.30-16.00-20.30-00.45, Δευτ,-Πέμ.: 20,30-00 45, 

Johnny English Κυρ.: 13.45-18.15-22.45, Δευΐ-

Πέμ.: 18.15-22.45 

AiEouon 3 Dolby SRD. DTS. Οι άγγελοι του 

Ταάρλι: Δράση πέρα από τα όρια Κυρ: 13.15-

17.45-22.15, Δευτ.-Πέμ.: 17.45-22.15, 8 mile Κυρ.: 

11.00-1530-20.00-0030, Δευτ.-Πέμ.: 20 00-00.30 

Αίθουσα 4 ΓυαάΊά καρφιά Κυρ.: 14.15-18.45-

23.15, Δευτ,-Πέμ.: 1845-23.15, Ταξί 2 Κυρ: 12 00-

1630-21.00, ΔΕυΐ.-Τει.: 21.00 

ΑίΒουσα 5 Κυρ.. Μαχητές των δρόμων: 2 fast 

2 furious Κυρ.: 12.45-15.00-17.15-19.30-21.45-

00.00, Δευτ,-Πέμ: 17.15-1930-21.45-00.00 

VILLAGE ENTERTAINMENT PARK 

Dolby SRD. DTS. Θηβών 228 και Πέτρου Ράπλη, Αγ. 

Ifflciwns Finns, win.: 210-4278600. 

ΑίΒουσα 1_Kup.: Wn αναστρέψιμος 11.45-13.45-

15.45-17.45-19.45-21.45-23,45 

ΑίΒουοο 2 Κυρ: Το σμόκιν της συμφοράς 

12.15-14.15-16.15-18.15-2015-22.15-00.15 

Αίθουσα 3 Κυρ : Βλέπω τον θάνατο σου 2 

19.30-2130-2330, Μ εποχή των παγετώνων 

11.30-1330-15.30-1730 μετοτπ, 

Αίθουσα. 4 Κυρ.: Μαχητές των Βρόμων: 2 fast 

2 furious 11.30-13.45-16.00-13.15-20.30-22.45-

01.00 

ΑίΒαυσο 5 Κυρ Το σπίτι... της τρελής 11.00-

15.30-20.00, Γυαλιά καρφιά 13.15-17.45-22.15-

00.30 

ΑίΒουοα 6 Κυρ : Τηλε-φονικάς Βάλαμος Κυρ : 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.00-22.00-24.00, Τετ.-

Πέμ.. 12 00-14.00-16.00-18.00-22.15-00.15 

ΑίΒουσα 7 Κυρ : Οι άγγελοι ταυ Τσάρλι: Δράση 

πέρα από τα όρια 11.15-13.30-15.45-18.00-20.15-

22.30-00.45 

ΑίΒουαα 8 Κυρ: Μαχητές των Βρόμων: 3 fast 

2 furious 12.45-15.00-17 15-19.30-21.45-24.00 

Αίθουσα 9 Κυρ : Johnny English 12.30-14.30-

16.30-18.30-20 30-22 30-00.30 

ΑίΒουσα 1 0 Κυρ : Ο ηλίθιος και ο 

πσνηλιΒιότεροε 11.00-13 00-15.00-17.00-19.00-

21.00-23.00-0100 

Αίθουσα 1 1 Κυρ: Οι mnotss της Σαγκάης 

12.0O-34.1S-16.3O-13.45-21.00-23.15 

ΑίΒουαα 1£ Κυρ Γάμοι αλά... ελληνικά 11.15-

1330-18.45-18.00, Ο άρχοντας των 

δαχτυλιδιών: Οι δυο πύργοι 20.15-23.45 

AiBauna 1 3 Κυρ.: TotyS 11.15-13.15-15.15-

17.15-19.15-21.15-23.15-01.15 

ΑίΒουοο 1 4 Κυρ : Οι άγγελοι του Τσάρλι; 

Δρόαη πορα από τα όρια 12.15-1430-16.45-

19.00-21.15-23.30 

ΑίΒουσα I B Kup.: Το μάτι 12.45-14.45-16.45-

18.45-20.45-22.45-0Ο.45 

Αίθουσα 1 7 Κυρ: Το γουρουνάκι και η μεγάλη 

παρέα του Γουίνι 12.30-1430-1630 μειαγίΐ., The 

Matrix reloaded 18.30-21.00-23.45 

AiBouoa 18 Κυρ : Ο ηλίθιας και ο 

πανπλιθιάτερος 12.00-14.00-16.00-18.00-20.00-

22.00-24.00 

ΑίΒηυσα I B Κυρ.: Παγιδευμένη 11.45-14.00-

16.15-18.30-20.45-23.00-01.15 

Αίθουσα ΞΟ Κυρ.: Lara Croft-Tomb Raider 

13.00-15.15-17 30-19.45-22.00-00,15 

VILLAGE COOL ΑΙΓΛΗ 

2άππειο. Τηλ.: 210-3369369, 210-3369370. ΘΕΡΙΝΟ. 

Κυρ : Οι ώρες, Δευτ: Παντρευτείτε, χωρίστε... 

τελειώσατε, Τετ.: Εξομαϋαγήσεις ενός 

επικίνδυνου μυαλού 8.45-11.00 μ.μ. 

VILLAGE COOL REWTIS 

Θηβών 228 και Πέτρου Parlrln (στον κήπο του Village 

Park). Tnrl.: 21Ο-42786Ο0. ΘΕΡΙΝΟ. Κυρ.: Η 

καμαριέρα, Δευτ: Β mile Τετ: Η Λίζα και όλοι 

οι Dflfloi8.46-11.0U μ.μ. 

ΓΛΥΦΑΔΑ 

Ζέππου και ΙενοφίΜο; Tnfl. 210-9650318. Dolby, 

Ταράτσα. Κυρ,: TuvoBos κυριών 8,50-11.00 μ.μ. 

Δ Ε Ξ Α Μ Ε Ν Η 

Πϋαιεία Δεξαμενήί Κοϋωνάκι. Tnfl.: 210-3623942, 

210-3602363, Dolby. Κυρ.: Ανασαίνω 9.00-11.00 μ.μ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

Λεωφ. Συγγρού 286, στροφή Ν. Zpupvrts. Tnfl.: 210-

9579071. Κυρ.: Γυαλιά καρφιά 8.50-11.00μ.μ. 

ΕΚΡΑΝ 

Ζωναρά και Αγαθίου, Στύση Παναθήναια. 

Τηλ.: 210-6461895. Dolby Κυρ.: Παρίσι • Τέξας 

8.30-11,00 μ.μ. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ - S A M S U N G 
Kntpiotos 29, Τέρμα Αμπελοκήπων, με κήηο. Tnrl. 
210-6464009 Dolby. 

Kup : Ανασαίνω 9.00-11 00 μ.μ. 

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, θησείο. Tnfl. 210-3462677. ΘΕΡίΜΟΣ. 

Κυρ : Ουζάλα Δευτ: Ραν, Τετ: Η γειτονιά των 

καταφρονεμένων 9.00-11.00 μ.μ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Πατησίων 292, Αγ. Λουκάί. Tnfl. 210-2284185. Dolby. 

Κυρ.: Οι τεμπέληδες της εύφορης καιβάδας 

8 50-11.10 μ.μ. 

Β Η Σ Η Ο Ν 

Ariooroflou Παύηου 7. Τηλ. 210-3470980, 210-

3420864. Dolby Surround. 

Κυρ.: Πιάαε με αν μπορείς 8.40-11.10 μ.μ., Δεϋΐ.: 

4 «nfie/ss για 1 γόμα 850-11.10 μ.μ. 

Κ Α Ρ Μ Ε Ν 

Παπαοά 40, Κατεχάκη, î nnos \ΐί τραπεζάκια. Tnrl. 

210-6993270,210-6998250. Dolby. Κυρ.: Ο Βράκας 

Δευτ.: θ α το μετανιώσεις TEL: Τα φώτα της 

πόλης 9.Ο0-11.00 μ.μ.. ΦιπΌξενεί τα έργα του 

ζωγράφου Στέφανου ΑΑαψούζου 

ΛΑΟΥΡΑ 

Νικπφορί6η 24, Νέο Παγκράτι. Tnfl. 210-7662060. 

Κυρ : Καβάφης Δευτ: Η δοκιμασία Τετ.: 

AmipuOTos πόλεμος 8 50-11.00 μ μ 

ΛΙΛΑ 

Νάξου 115, Πατήσια. Tnfl.: 210-2016849. ΙινέΤέχνηϊ. 

Κυρ.: Μια νύχτα στην όπερα 9.00-11.00 μ.μ. 

ΜΕΤΡΟΠΟΛ-Semeli 

θήρο$ 18 και Πατησίων, Πλατεία Αμερική5. Τηλ.: 210-

8672148. Dolby Stereo. Υ,νρ: Ακήρυκτος πόλεμος 

Δευτ.: Δευτέρες με λιακάδα 8.50-11.00 μ.μ. 

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ 

Πατηοίων - Αγ. Μεϋειίου. Tnfl. 210-8620232. 

ΘΕΡΙΝΟ. Dolby. Κυρ.: ΓυααΊά καρφιά 

8.50-11.00 μ.μ. 

ΟΑΣ1Σ 

060s Πρατίνου 7, Παγκράτι. Tnfl, 210-7244015. 

Dolby. Κυρ.: Μρωοβ 8.45-11.00 μ.μ., Τετ.: Οι 

συμμορίες της Νέας Υόρκης 8.40-11.10 μ.μ 

ΟΡΦΕΑΣ Δ Η Μ / Κ Ο Σ K f N / Ο Ο Σ Α Θ Η Ν Π Ν 

Αρτέμωνοί 9 & Ιηηάρχου, Nios Κόαμοϊ. Tnfl. 

9210810. Κυρ.: Ευδοκία Λευτ.: Ο δράκοΒ Τετ.: 

Αναπαράσταση 9.00-11.00 μ.μ.. Εϋηϊινικκταινίες 

που άφησαν εποχή 

ΠΑΛΑΣ 

Παγκράτι. Τηλ. 210-7515434. Dolby. ΘΕΡΙΝΟ. 

Κυρ : To Koflojtoip) rns Amros 8.50-11.00 μ.μ. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 

Τέρμα Μαυρομιχάλη, Τηλ. 210-6425714. Dolby. Κυρ.: 

Μια νύχτα ατην όπερα 9.00-11.00 μ.μ. 

ΡΙΒΙΕΡΑ 

Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια. Τηλ. 210-3837716,210-

3844827. Dolby. Κυρ.: Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: 

ο μπαμπάς μου 8.45-11.00, Δευτ.: Αγέλαστος 

πέτρα 9.00-11.00 μ.μ.. 

Σ1ΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ Δ Η Μ / Κ Ο Σ Κ ί Ν / Φ Ο Σ 

Aflcos Βεΐκου Τηλ. 210-2138119, Dolby. 

http://Dflfloi8.46-11.0U


Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΗΑΕ ΡΑΣΗ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση 
με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές 
που σχετίζονται με τα προγράμματα της τηλεόρασης. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και 
η αποτελεσματική χρήση αυθεντικών κειμένων 
από σχετικά ενημερωτικά έντυπα ευρείας 
κυκλοφορίας, όπως: 

• τηλεοπτικά περιοδικά, 
• ένθετα εφημερίδων, 

• καταχωρίσεις σε εφημερίδες. 

1 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ι Ενότητας 

4-8 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα για τα τηλεοπτικά προγράμματα και 
την καθημερινή τηλεοπτική μας εμπειρία. 

Συζητούμε για τους τρόπους με τους οποίους ενημερωνόμαστε 
για το καθημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς και για άλλους 
τρόπους ενημέρωσης που πιθανόν γνωρίζουμε. 

Καταγράφουμε στην ομάδα τις εκπομπές που προτιμάμε 
και συζητούμε για τους τρόπους ενημέρωσης μας γι' αυτές. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα τηλεοπτικά περιοδικά, ένθετα 
και καταχωρίσεις σε εφημερίδες με προγράμματα τηλεόρασης. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ 

Παρατηρούμε το κείμενο 1. 

Αναλύουμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου, προσέχοντας: 

• το γενικό σχεδιασμό των σελίδων: χρώματα, γραμμές 
πλαίσια, στήλες..., 

• τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα πληροφοριών, 
• το μέγεθος και το πάχος των γραμμάτων, 
• τις εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τους λόγους χρήσης των στοιχείων 
αυτών και τις πληροφορίες που παρέχουν. 

• Τι πληροφορίες δίνονται στο πάνω μέρος της σελίδας (μοβ ζώνη); 
• Τι πληροφορίες συγκεντρώνει κάθε κάθετη στήλη; 
• Τι πληροφορίες υπάρχουν στο πάνω μέρος κάθε στήλης; 
• Με ποια σειρά παρουσιάζονται τα κανάλια; 
• Τι απεικονίζει η κάθε φωτογραφία; 
• Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται χρώμα στο πρόγραμμα; 
• Πώς ξεχωρίζουν οι ώρες στο πρόγραμμα; 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

Παρατηρούμε διαδοχικά τα κείμενα 2 και 3 του συνοδευτικού υλικού 
ή άλλα ανάλογα κείμενα που έχει στη διάθεση της η τάξη. 

Συγκρίνουμε τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων 2 και 3 σε σχέση 
με το κείμενο 1, προσέχοντας τα στοιχεία που εντοπίσαμε 
στην προηγούμενη σελίδα. 

Εντοπίζουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες του τρόπου οργάνωσης 
των σελίδων από τα διαφορετικά τηλεοπτικά περιοδικά. 

• Τι διαφορές επισημαίνετε ως προς τη χρήση των γραφίστικων 
μέσων, π.χ. πλαισίων, χρωμάτων κτλ.; 

• Ποια από τα γραφίστικα μέσα που εντοπίσατε στις προηγούμενες 
περιπτώσεις εδώ απουσιάζουν και ποια καινούργια εμφανίζονται; 

• Τι διαφορές επισημαίνετε ως προς τη σειρά παρουσίασης των 
καναλιών κ.ά.; 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τους λόγους του διαφορετικού 
σχεδιασμού και επιλέγουμε τον πιο λειτουργικό: 

Συγκρίνοντας τα τρία περιοδικά με βάση τα δισέλιδα που έχετε 
στα χέρια σας, ποιο από τα τρία πιστεύετε ότι παρουσιάζει 
με τον καλύτερο τρόπο το πληροφοριακό υλικό του; 
Δικαιολογήστε τη γνώμη σας. 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Συζητούμε και καταγράφουμε σε ποια στοιχεία των ενημερωτικών 
εντύπων για τα τηλεοπτικά προγράμματα χρειαζόμαστε υποστήριξη 
προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο που επεξεργαζόμαστε, αναγνωρίζουμε 
τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

• Τι είδους πληροφορίες γράφονται με έντονα και τι με κανονικά 
γράμματα; 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

17:50 9-ρα. ηρο4οΗιήζ 

ÄfOoLftoLZLLcri όειρά. Είόος εΐΑ.η<>Ιλ.ηΎΐζ 

• Τι επιπλέον πληροφορίες εμφανίζονται στο πρόγραμμα; 
• Τι είδους πληροφορία χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα; 
• Γνωρίζετε τη σημασία των μικρών στρογγυλών συμβόλων που 

συνοδεύουν κατά κανόνα την πληροφορία που χρωματίζεται με 
κόκκινο χρώμα; Πού έχετε ξαναδεί τα σύμβολα αυτά; 

Επεξεργασία κειμένων 

Κοιτάμε ξανά το κείμενο 1. Εντοπίζουμε τ ι έχει προγραμματίσει 
να προβάλει το κανάλι Mega στις 21:40. Αφού δούμε το σχετικό 
πληροφοριακό υλικό, προσέχουμε την οδηγία που σημειώνεται από 
κάτω: «γυρίστε σελ. ->->->->->->->». 

• Τι σημαίνει η οδηγία; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

Ακολουθώντας την οδηγία, βρισκόμαστε στο αμέσως επόμενο δισέλιδο 
του περιοδικού (κείμενο 4). 

• Πού ακριβώς παραπέμπει η οδηγία; 

• Μπορείτε να εντοπίσετε πού δίνονται πληροφορίες για την εκπομπή 

που προβάλλει το κανάλι Mega στις 21:40; 

• Τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό; 

Στο δισέλιδο αυτό οι πληροφορίες είναι οργανωμένες με 
διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι στο προηγούμενο δισέλιδο. 

• Ποιες είναι οι βασικότερες διαφορές; 

• Ποια είναι η λειτουργία αυτού του δισέλιδου σε σχέση 

με τη λειτουργία του προηγούμενου; 

Και στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση συναντάμε ένα αντίστοιχο 
δισέλιδο (κείμενο 5). 

• Μπορείτε να εντοπίσετε πού δίνονται πληροφορίες για την εκπομπή 

που προβάλλει το κανάλι Mega στις 21:40; 

• Τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό; 

Διαβάστε το πληροφοριακό υλικό που δίνουν σχετικά 

με την εκπομπή αυτή πρώτα το περιοδικό «Τηλέραμα» και ύστερα 

το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση. Τι παρατηρείτε; 

Παρατηρήστε ότι και στα δύο δισέλιδα (από το «Τηλέραμα» 

και τη «Ραδιοτηλεόραση») επαναλαμβάνεται σε μία περίπτωση 

η ίδια φωτογραφία. Δείτε το κείμενο που τη συνοδεύει. 

Είναι και αυτό όμοιο; Πού οφείλεται η διαφορά; 

Συγκρίνουμε την παρουσίαση της ταινίας «Η δεύτερη ευκαιρία». 

• Τι είδους πληροφορίες δίνονται στο κάθε περιοδικό και με ποιον 

τρόπο οργανώνονται κάθε φορά; 

Παρατηρούμε και ερμηνεύουμε τ α σύμβολα που χρησιμοποιούνται 
για την παρουσίαση της ταινίας «Η δεύτερη ευκαιρία» στο περιοδικό 
Ραδιοτηλεόραση. 

• Είναι οικεία; Γίνονται άμεσα κατανοητά; Πού αλλού τα έχετε δει 

να χρησιμοποιούνται; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

Δραστηριότητες 

1. Χρησιμοποιώντας είτε τις σελίδες που έχετε στα χέρια σας 
είτε ένα άλλο πρόγραμμα τηλεόρασης (από εφημερίδα 
ή περιοδικό), επιλέξτε κάποιες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν 
και σημειώστε τες έτσι ώστε να μπορείτε να τις επισημάνετε αμέσως. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα, π.χ έγχρωμους μαρκαδόρους 
ή υπογραμμιστές, ή σχήματα, π.χ. κύκλο, με απλό στιλό. 

Συζητήστε στην ομάδα τις επιλογές σας. 

2. Το κείμενο 6 προέρχεται από το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση. 
Εντοπίστε το θέμα και σχολιάστε τον τρόπο με τον οποίο 
οργανώνεται το πληροφοριακό υλικό. 

Με βάση το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας, καταγράψτε 
τα αθλητικά γεγονότα που θα προβληθούν από την τηλεόραση 
για το διάστημα αυτής ή της επόμενης εβδομάδας. 

3. Σε κάποια από τις σελίδες του υλικού ή σε σελίδα που έχει 
στη διάθεση της η ομάδα, επιλέξτε τις τρεις, κατά τη γνώμη 
σας, «καλύτερες εκπομπές της ημέρας» και γράψτε τις σχετικές 
περιλήψεις. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Ένας φίλος σάς ζητάει να τον βοηθήσετε να επιλέξει εκπομπές 
και ταινίες που μπορεί να παρακολουθήσει ο γιος του, ο οποίος 
είναι δέκα χρονών, στην ελληνική τηλεόραση, για το διάστημα 
μιας εβδομάδας. Παίρνετε λοιπόν ένα πρόγραμμα τηλεόρασης 
και ξεκινάτε... Επιλέγετε καταρχάς τις εκπομπές και τις ταινίες 
σημειώνοντας τες πάνω στο πρόγραμμα, και στη συνέχεια, σε φύλλα 
χαρτί, φτιάχνετε ένα μικρό πρόγραμμα για το γιο του φίλου σας. 

Φτιάξτε το πρόγραμμα μιας δικής σας εβδομάδας, καταγράφοντας 
τις δραστηριότητες σας (π.χ. υποχρεώσεις, συναντήσεις, διασκέδαση) 
και την ώρα στην οποία προβλέπεται να γίνουν. Μπορείτε αν θέλετε να 
ακολουθήσετε το παρακάτω παράδειγμα ή να επιλέξετε ένα δικό σας 
τρόπο οργάνωσης των στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, ασχολία). 

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

09-00 ΗΛ ΖΎΐΑεφωνήόω 6znv A]flfeftiu.yi 

18:00 Οδονζίσ,ζροζίίί 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Ζ0:Η·5 Ztvefia 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασίλης Βασιλειάδης * 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 

* Ευχαριστίες στην Κατερίνα Τικτοπούλου για τη συμβολή της. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 
κείμενο 2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 
κείμενο 5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 
κείμενο 1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 
κείμενο 4 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ 

Χρήσιμη ορολογία σχετ ικά με τ ι ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς 

όνομα και 
ταυτότητα 

εφημερίδας 

άρθρα 
(περιεχόμενα) * ^ ^ ^ έ λ ο ι 

φωτογραφία 

στήλη 
εφημερίδας 

σύντομη 
περιγραφή 

(παρουσίαση) 
του άρθρου 

ένθετα 

κύριος 
τίτλος 

κυρίως 
άρθρο 

άρθρο του 
εκδότη-

διευθυντή 

πλαίσιο 

διαφημίσεις 

Αναλύουμε τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων, προσέχοντας: 

• το γενικό σχεδιασμό των σελίδων, 
• τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα πληροφοριών, 
• τις εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο, 
• το μέγεθος και το πάχος των γραμμάτων. 

• Ποιες υποθέσεις μπορείτε να διατυπώσετε σχετικά με τους λόγους 
για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και για 
τις πληροφορίες που παρέχουν; 

• Ποιες διαφορές στη διαμόρφωση της σελίδας παρατηρείτε στα 
υπόλοιπα πρωτοσέλιδα που έχετε στα χέρια σας; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

• Τι είναι το άρθρο του εκδότη (editorial); Ποια είναι η σχέση του 
με τις υπόλοιπες ειδήσεις στην εφημερίδα; 

• Τι πληροφορίες δίνονται στο πάνω μέρος της σελίδας; 
• Με ποιον τρόπο παρουσιάζονται τα θέματα; 
• Τι πληροφορίες δίνονται για κάθε θέμα; 
• Ποιος ο ρόλος της φωτογραφίας στα πρωτοσέλιδα; 
• Τι απεικονίζει η κάθε φωτογραφία; 
• Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το χρώμα στα πρωτοσέλιδα; 
• Με ποιον τρόπο ξεχωρίζουν τα θέματα; 

Εντοπίζουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες του τρόπου οργάνωσης 
των τριών πρωτοσέλιδων. 

• Τι διαφορές επισημαίνετε ως προς τη χρήση των γραφίστικων 
μέσων, π.χ. πλαισίων, χρωμάτων κ.λ.π. 

Βλέποντας τα θέματα των πρωτοσέλιδων των ίδιων ημερών, 
παρατηρούμε ότι παρουσιάζουν διαφορετικά θέματα ή ίδια θέματα 
με διαφορετικό τρόπο. Συμπληρώστε στον πίνακα παρακάτω: 

α) τους κεντρικούς τίτλους με το ίδιο θέμα, 
β) τους τίτλους με διαφορετικό θέμα. 

ΤΟ ΒΗΜΑ (22-23/11/ 2003) ΤΑ ΝΕΑ (22-23/11/ 2003) 
Η 
(: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
22-23/11/ 2003) 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
(19/01/2004) 

ΤΑ ΝΕΑ (19/01/2004) Tl· ΊΕ DAILY TIMES 
(19/01/2004) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

• Ποιο το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται καθεμία 
από τις εφημερίδες; 

• Διαφαίνονται οι πολιτικές θέσεις από τη διατύπωση των θεμάτων; 
• Ποια είναι τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών; 
• Από ποιον συντάσσονται τα θέματα των ειδήσεων; 
• Ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση της κάθε εφημερίδας; 

Ποια κόμματα φαίνεται να υποστηρίζουν; 
• Οι διαφημίσεις που υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα μαρτυρούν 

το μορφωτικό επίπεδο των αναγνωστών; 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Συζητούμε και καταγράφουμε σε ποια στοιχεία των πρωτοσέλιδων 
χρειαζόμαστε υποστήριξη προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο που επεξεργαζόμαστε αναγνωρίζουμε τα βασικά 
του χαρακτηριστικά. 

• Τι είδους πληροφορίες γράφονται με έντονα και τι με κανονικά γράμματα; 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

• Τι είδους πληροφορίες χρωματίζονται; Παρατηρούμε διάκριση 

στα πρωτοσέλιδα με βάση το κριτήριο του χρώματος; 

• Όταν διαβάζετε τα πρωτοσέλιδα, παρατηρείτε διαφορές 

στον τρόπο διατύπωσης των τίτλων και των κυρίως κειμένων; 

• Τι παρατηρούμε σχετικά με τη διατύπωση των τίτλων, π.χ. σειρά όρων; 

Δώστε παραδείγματα. 

• Παρατηρούμε τη σχέση επιθέτου και ουσιαστικού. 

Δώστε μερικά παραδείγματα. 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Αποκαλυπτικές εκτιμήσεις 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

• Δίνουμε παραδείγματα ονοματοποίησης και από τα τρία πρωτοσέλιδα 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Η ανθρωπι 
με μια προ. 

ότητα αντιμέτωπη 
τοφανή σύγκρουση 

• Το φαινόμενο της ονοματοποίησης παρατηρείται με την ίδια συχνότητα 

και στα τρία πρωτοσέλιδα; Εντοπίστε παραδείγματα μη χρήσης του. 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Λ/α ελευθερωθούν όλοι 
οι κρατούμενοι μας 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

1. Επιλέξτε ένα πρωτοσέλιδο ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας (κατά 
προτίμηση άλλης από αυτές που μελετήθηκαν στην ενότητα). 
Πώς οργανώνει την ύλη της; Χρησιμοποιήστε την ορολογία της σ. 3. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

2. Επιλέξτε πρωτοσέλιδα της ίδιας ημέρας από δύο εφημερίδες 
διαφορετικής πολιτικής τοποθέτησης. Τι επιλέγει η καθεμία ως κύριο 
τίτλο; Σχολιάστε και τους υπόλοιπους τίτλους. 

3. Αγοράστε μια εφημερίδα, είτε αυτή που συνηθίζετε να διαβάζετε 
είτε άλλη. Την ίδια μέρα παρακολουθήστε το κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων ενός σταθμού. Σημειώστε τους κεντρικούς τίτλους 
των ειδήσεων. Στη συνέχεια φτιάξτε έναν πίνακα με τους κεντρικούς 
τίτλους της εφημερίδας από τη μια, και τους κεντρικούς τίτλους 
των δελτίων ειδήσεων από την άλλη. Συζητήστε στην ομάδα 
τις διαφορές που θα εντοπίσετε. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασιλεία Καζούλλη & Ειρήνη Βοκοτοπούλου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 3 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 4 

ΕΑΕΥΟΕΡΟΣ 

m KJ 

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ6.261 /ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004/1 € 80 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΜΑΤΑΣΑ VS ΑΠΤΑ 

Η... άλλη 
μάχη των 
εκλογών 
Δύο επικοινωνιολόγοι φωτί
ζουν to προφίλ ms Naiaoas 
Καραμανλή και ms Avias Πα
πανδρέου. ΣΕΛΙΔΕΣ 16.17 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: 581.291 οι επίσημα εγγεγραμμένοι οίον ΟΑΕΔ ^ Τ Υ Π Ο Σ 

SPORI 

της ανεργίας 
στο 13.27. 

Σύμφωνα με ία επίσημα στοιχεία 
του ΟΑΕΔ, που όμ&κ δεν ανακοι
νώνει το υπουργείο Epyacrias, η α
νεργία έχει εκπναχθεί στο 13,2%, 
ποσοστό που είναι από ια υψη
λότερα στην Ε.Ε. ΣΕΛΙΔΑ 59 

ΕΖΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Οι ψεύτικες 
υποσχέσεις του 
Γ. Παπανδρέου 

Ο i6ios συνυπέγραψε για τα εξοπλιστικά 
προγράμματα και είναι αρμόδιθ5 για 
την οικονομική διπλωματία. ΣΕΛΙΔΕΣ Β. 7 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Προτεραιότητα 
σε νέους, 
αγρότες 
και μητέρες 
Tis προτεραιότητες ms Ν.Δ. για ένα 
πραγματικά κοινωνικό κράτο5 παρουσίασε 
σε μεγάλη συγκέντρωση στον Πύργο Ηλεί-
as ο Κ. Καραμανλή5. ΣΕΛΙΔΕΣ 4 , 5 

5-0 TOM ΑΚΡΑΤΗΤΟ 

0 Θρύλος βρήκε 
τον... Πολωνό του 
Ο Πολωνός Κούζμπα βρήκε το δρό
μο npos τα δίχτυα και ο Opuios 
πέρασε άνετα (5-0) από τα Λιόσια. 

1-0 TOM ΟΦΗ 

ΠΑΟ χαλαρά 
αλλά σταθερά 

Xoopis να ικανοποιήσει και πάλι ο 
ΠΑΟ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ και συνε
χίζει στο κυνήγι του Ολυμπιακού. 

25^ υπερτυχεροί 
κερδίζουν 

4 BMW 31 8i/4 Comfort 2.0 It. 

4 0 0 υπερτυχεροί 
Η Γ * κερδίζουν άμεσα 

' 

Μ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <*^**·Ι 
^ ^ ^ ^ ^ * * < . < < 

10mg BLUE "L Img 

100 ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΒΙΝΤΕΟΚΆΜΕΡΕΣ 

SONYCCD-TRV418E 100 DVD SONY DVP-NS330 

τσιγαρ 
στα -

D0TVSONYKV-29CL10 
100 ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

SONY DSC-P32 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ REX 2 5 s ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΗΣΗΣ 

To Ynoypyeio Υγείας npoet&anoiti; C\ Κ Α Π f\l !F \sh Β Λ Α Π Τ Ε Ι Σ Ο Β Α Ρ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 5 

ΔΕΥΤΈΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 

ΕΥΡΩ 1,00 ΤΑ Η οργάνωση 
του Ελληνικού 

Κράτους 
1833-1871 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 16ο ΤΕΥΧΟΣ 

1.842 θέσεις 
μερικής απασχόλησης 
Προκηρύξεις από τα υπουργεία 

^ Εργασίας και Δημόσιας Τάξης, 
Λ τον ΟΑΕΔ και το ΚΕΘΙ. 

, ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ 

Προσωπικές δεσμεύσεις Γιώργου από τη Θράκη 

Τρεις ρήξεις 
για ειρήνη, ισότητα, ανάπτυξη 
Σ

ε τρεις μεγάλες ρήξεις - μείωση εξοπλισμών, εξασφάλιση ξένων 
επενδύσεων και ολοκλήρωση της ισοπολιτείας - προχώρησε ο 
Γιώργος Παπανδρέου στη Θράκη, αναλαμβάνοντας συγκεκρι

μένες προσωπικές δεσμεύσεις. Την ίδια στιγμή, λόγω των γκάλοπ, η 
Ν.Δ. επιστρέφει ολοταχώς στις συνταγές της προεκλογικής οξύτητας. 

ζεσπασε 
με Κούζμπα 
ο Ολυμπιακός 
Ο Κούζμπα σκόραρε δύο φορές 
και ο Ολυμπιακός ξέσπασε στον 
Ακράτητο (5-0). 

ΜΠΑΠΕΒΙΤΣ: ΔΕΝ ΘΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 33, 40-41 

! m Ψ % Επιστρέφει στην οξύτητα 

Βλέπει 
τονΜπλερ 
στο Λονδίνο 
ο Γιώργος 

Ο UQPfoZ 
ηοΎβτΔβ^ TOM 

eine ΔΙΆΔΟΧΟ 
Toy KAPAMAAJAHJ 

Του Κώστα ΜητράπουΛου 

Με θερμές εκδηλώσεις υποδέχθηκαν τον Γ. Παπανδρέου στα μου
σουλμανικά χωριά της Θράκης. Ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτη
κε για εξασφάλιση της πλήρους ισονομίας 

Ο Ηλίας Νικολακόπουλος 
σχολιάζει ία γκάλοπ 

«Ψηφίζω Αριστερά» 
ΣΕΛΙΔΕΣ 7-12 ΚΑΙ ΡΙΠΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΣΕΛ. 3) 

Άντα: «θα είμαι δίπλα στον Γιώργο, όπως πάντα» 

Α υπερτυχεροί 
κερδίζουν 

4 BMW 31 8i/4 Comfort 2.0 It. J 

ΣΕΛ. 
14-15 

AQQ υπερτυχεροί 
κερδίζουν άμεσα 

100 ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΒΙΝΤΕΟΚΆΜΕΡΕΣ 

SONYCCD-TRV418E 
100 DVD SONY DVP-NS330 

100TVSONYKV-29CU0 
100 ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
SONY DSC-P32 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

ΤοΥηο-ρ,.ΙοΥν.ίαςπροαββηο.Α J Ο Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α Β Λ Α Π Τ Ε ! Σ Ο Β Α 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 6 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
j i j o Y T O Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τ ις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με τ ις αποδείξεις λιανικής πώλησης. 
Ειδικότερα επιδιώκεται: 

• η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση των 
πληροφοριών που αναγράφονται στις αποδείξεις, 

• η κριτική στάση στις σχέσεις πωλητή - αγοραστή, 

• η απόκτηση της ταξινομητικής δεξιότητας των 
πληροφοριών που είναι απαραίτητες σε μια οικονομική 
συναλλαγή αγοράς-πώλησης, υπηρεσιών ή προϊόντος. 

1 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
3-6 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας σχετικά με τα διάφορα έντυπα 
αποδείξεων. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα διαφόρων ειδών αποδείξεις. 

Στην αναζήτηση μας θα συναντήσουμε διαφορετικά κείμενα 
αποδείξεων, όπως αυτά που υπάρχουν στο φάκελο της ενότητας. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ 

Παρατηρούμε και συγκρίνουμε τα κείμενα 1, 2 και 3 και εντοπίζουμε τις 
διαφορές τους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό, 
• την ύπαρξη λογοτύπων και υπογραφών, 
• την οργάνωση των πληροφοριών σε στήλες ή σε διακριτά μέρη, 
• τις πληροφορίες σε έγχρωμο πλαίσιο στο κείμενο. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να το διαβάσουμε αποσπασματικά; 
• Να το συμπληρώσουμε με στοιχεία; 
• Να ελέγξουμε τα στοιχεία που περιέχει σχετικά με τη συναλλαγή; 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Συζητούμε και καταγράφουμε τ ι θέλουμε να μάθουμε για την 
αποτελεσματικότερη οργάνωση και χρήση των αποδείξεων στις 
καθημερινές συναλλαγές μας. 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Επεξεργασία κειμένων 

• Διακρίνετε τις τυχόν φράσεις ή λέξεις που σας είναι δύσκολο να 
κατανοήσετε. 

• Εντοπίστε τους ρηματικούς τύπους. Σε ποιες ενότητες υπάρχουν 
ρήματα και ποιο σκοπό εξυπηρετούν; 

• Εντοπίστε τις ξενόγλωσσες λέξεις (λογότυπο, επωνυμίες 
προϊόντων). Τι εξυπηρετούν; 

Δραστηριότητες 

1. Τι είδους επιχείρηση έχει εκδώσει τις αποδείξεις 1, 2 και 3; 

2. Τι προϊόντα έχουν αγοραστεί στην κάθε περίπτωση; 

3. Τι πληροφορίες συνοδεύουν την περιγραφή των αντικειμένων-
προϊόντων; Σημειώστε ολογράφως ποιες κατηγορίες από αυτές 
εμφανίζονται στις αποδείξεις 1, 2 και 3. 

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ PALLET STORES 

ΠΩΛΗΤΗΣ - Χ -

ΚΩΔΙΚΟΣ Χ χ Χ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

4. Τι στοιχεία δίνει κάθε επιχείρηση για τον εαυτό της; 

5. Εντοπίστε σε ποιο σημείο της απόδειξης εμφανίζονται τα στοιχεία 
σχετικά με τον πελάτη. 

• Ποια από τα στοιχεία του πελάτη είναι απολύτως απαραίτητα; 
• Τι πιστεύετε ότι μπορεί να εξυπηρετεί η πλήρης αναγραφή; 

6. Ποια στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση για φορολογικό 
έλεγχο; 

7. Στις αποδείξεις υπάρχουν επίσης σύντομα κείμενα που αναφέρονται 
στους γενικούς όρους πώλησης. Να τα διαβάσετε και να συζητήσετε 
ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα πωλητή και αγοραστή. 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

α) Συμπληρώστε την απόδειξη είσπραξης ενοικίου για λογαριασμό: 

• ενός ηλικιωμένου ιδιοκτήτη, 

4 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

• ενός ενοικιαστή φοιτητή. 

.Ημ/νία, No 

Απόδειξη Εισπράξεως 

€ΥΡΠ 

Έλαβα από 

, επάγγελμα 

το ποσό των 

διεύθυνση 

- _ 
m 

ΕΛΑΒΕ Ο ΠΛΗΡΩΣΕ Ο 

J 

ΕΛΑΒΕ Ο ΠΛΗΡΩΣΕ Ο 

J 

ΕΛΑΒΕ Ο ΠΛΗΡΩΣΕ Ο 

J 

β) Συμπληρώστε την απόδειξη ταξί που πήρατε για μια διαδρομή 
προκειμένου να την καταθέσετε για αποζημίωση στη δουλειά σας. 

5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

γ) Διαβάζοντας το κείμενο 4, να φανταστείτε το προφίλ του πελάτη 
και τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, απαντώντας στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

Ποιος αγόρασε; 

Τι αγόρασε; 

Πόσα είδη αγόρασε; 

Τόπος προορισμού; 

Πόσα πλήρωσε; 

Πώς πλήρωσε; 

Αφού το συζητήσετε στην τάξη, γράψτε ένα σύντομο κείμενο όπου 
θα αφηγηθείτε τη συναλλαγή αυτή. 

6 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Σημειώσεις 

•
i Ι * < • • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΗΣΚΕΥΜΑΤΠΝ • • — Mi Μ 

1 \ \ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ • ^ ^ Τ ^ 
^ I F ^t**} ' ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΠΣΗ ^ ^ — ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠί 

_ _ _ _ jr ^ Ε Λ Α Δ Λ ^ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ — 2° Εππχεπρησπακό Πρ 
Γ Ε Ε ψ V , =3Βθ8 ΕΥΡΠΠΑΤΚΠ KDINDNIKDΤΑΜΕΙΟ • Εκπαίδευσης κ α ι , 
I L L · H B ^ ^ ^ ^ K ^„„f™ ,:,„,„,.;,„.,•„„ ΡΥΡΠΠΛί'ΚΠ ΤΔΜΠΠ ΓΡΙΜΡΡΙΑΚΗΠΝΑΓΠΥΜ I Fnm,«x„r,T,«nrKn, 

A-amuft rairoii Ανάπτυξη γα ίΧους. 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
2° Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Αρχ ικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαριάννα Κονδύλη & Βαγγέλης Ιντζίδης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
κείμενο 1 







ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΑΑΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΟΓΑΡΙΑΣ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τ ις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με τους λογαριασμούς. 
Ειδικότερα, θα μελετηθούν: 

• λογαριασμός κατανάλωσης νερού, 

• λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος/δήμου και ΕΡΤ, 

• λογαριασμός πιστωτικής κάρτας. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
6-10 ώρες 

1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Α. Λογαριασμός κατανάλωσης νερού 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι νέος κάτοικος της πόλης της Ρόδου. 
Έχει μετακομίσει από την Αθήνα. Για το σπίτι που νοίκιασε πρέπει 
να πληρώσει και το λογαριασμό που εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρόδου στο όνομα του ιδιοκτήτη. Έχει πάρα 
πολλές απορίες για το πώς λειτουργεί η υπηρεσία αυτή στο νησί, δηλαδή 
τι είδους υπηρεσίες αντιπροσωπεύει το ποσό που πληρώνει και με ποιο 
τρόπο εξοφλεί το λογαριασμό αυτό. Ζητά τη βοήθεια σας για να λυθούν 
οι απορίες του, τις οποίες έχει συντάξει στην παρακάτω λίστα. 

1. Στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού πληρώνω και εισφορά για νέα 
έργα; 

2. Ποια είναι τα έργα αυτά; 
3. Γιατί στα στοιχεία αναγράφεται μόνον ο ιδιοκτήτης; 
4. Πού αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατανάλωσης 

νερού; 
5. Στην ανάλυση λογαριασμού τι σημαίνουν οι φράσεις: «αξία έργου», 

«αξία τόκου», «Δικ. Αποχετευτ.»; 
6. Επιβαρύνεται ο λογαριασμός νερού με την αξία του ενοικίου που 

πληρώνω; Πώς γίνεται αυτό; 
7. Γιατί ο λογαριασμός έχει δύο σύνολα πληρωμής; Ποιο σύνολο 

πληρώνω τελικά; 
8. Πώς εξοφλώ το λογαριασμό μου; 

Για να τον βοηθήσετε συζητήστε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας 
τις εμπειρίες σας από πιθανά προβλήματα που συναντήσατε από έναν 
τέτοιο λογαριασμό (κείμενο 1) και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

Τι είδους προβλήματα αντιμετώπισα με τη ΔΕΥΑΡ; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Τι έκανα για να τα επιλύσω; 

Τι έμαθα; 

Διαβάστε το κείμενο που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του λογαριασμού. 

• Ποιες είναι οι διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζονται 
οι πληροφορίες στην κυρίως σελίδα του λογαριασμού 
από εκείνον που παρουσιάζονται στο οπισθόφυλλο; 

• Στο οπισθόφυλλο του λογαριασμού, παρατήρησε σχεδιαστικά 
τι προηγείται κάθε πληροφορίας που δίνεται. Πρόκειται για το ίδιο 
σύμβολο; 

• Να ταξινομήσετε το είδος των πληροφοριών που δίνονται 
στο οπισθόφυλλο. 

• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΡ και ποιες οι υποχρεώσεις 
των ιδιοκτητών; Συγκρίνετε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν 
οι μεν και οι δε. Τι παρατηρείτε; (Θα θέλατε η ΔΕΥΑΡ να αναλάβει 
περισσότερες ευθύνες; Ποιες και γιατί;) 

• Για πόσα και ποια θέματα η ΔΕΥΑΡ δηλώνει ότι δεν έχει καμία ευθύνη; 

• Αν καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής, γιατί την ευθύνη εξόφλησης 
του λογαριασμού την έχει ο ιδιοκτήτης; 

• Να ελέγξετε τώρα το κυρίως μέρος του λογαριασμού. Αναγράφονται 
όλα τα ποσά που πληρώνει ο καταναλωτής; 

• Για ποιους λόγους μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά 
με τη ΔΕΥΑΡ; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Σε ποιες από τις απορίες του Κώστα Παπαδόπουλου μπορείτε 
να δώσετε μια απάντηση; Γράψτε τις απαντήσεις σας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Οι απορίες του Κώστα Παπαδόπουλου έγιναν αιτία να παρατηρήσετε και 
εσείς κάποια ζητήματα για τ α οποία δε σας καλύπτουν οι πληροφορίες 
που σας δίνονται από το έντυπο, αλλά οι εμπειρίες που ανέφεραν τ α 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας. Αποφασίζετε λοιπόν να παρέμβετε 
στη ΔΕΥΑΡ. Για να οργανώσετε την παρέμβαση σας, σημειώστε κάποια 
3ασικά βήματα στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΖΗΤΑΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΤΕ 

π.χ. 
από τον εκπρόσωπο μου 
στην Τ.Α. 

π.χ. 
για να καταλάβω 
το νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας της ΔΕΥΑΡ 

π 
π 
γ 

χ. 
ριν επισκεφτώ τα 
οαφεία 

ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΟΥ 

ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ 
/ νΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥ 

(1) Καταγράφω 
τα προβλήματα που 
βλέπω 
ότι αντιμετωπίζουν 
και άλλοι 

(2) Συζητώ τις απορίες 
μου και με άλλους 
καταναλωτές 

(3) Συγκεντρώνω 
τις απορίες μου 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Πριν συζητήσω 
με τους άλλους 
ή ζητήσω βοήθεια 

Άλλαξε ο σκοπός της 
παρέμβασης μου μετά 
από τη συζήτηση με 
τους άλλους; 

Α 
θ 
π 

ν έχω καταφέρει τ ι 
α θεωρήσω ότι έχω 
ετύχει το σκοπό μου; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Β. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος/δήμου και ΕΡΤ 

ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Συζητούμε στην ομάδα τ ι μας δυσκολεύει στην κατανόηση ενός 
λογαριασμού (κείμενο 2α-2β). Μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα: 

• Ποιον αφορά ο λογαριασμός; 
• Ποιο είναι το πληρωτέο ποσό; 
• Τι περιλαμβάνεται στο πληρωτέο ποσό; 
• Ποιες είναι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του καταναλωτή που 

συνοδεύουν το λογαριασμό; 

Από τη συζήτηση αυτή προσδιορίζουμε τις ανάγκες μας και θέτουμε 
τους στόχους. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να βοηθήσει στην 
προσπάθεια αυτή. Στη συγκεκριμένη φάση θέστε τους στόχους σας 
και, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των εντύπων, να επανέλθετε 
προκειμένου να τους τροποποιήσετε ή να τους εμπλουτίσετε, 
συμπληρώνοντας συγχρόνως και τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα. 

ΣΤΟΧΟΣ 

Π.χ, να βρω εάν έγινε μέτρηση για το ποσό που πληρώνω. 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ; 

Π.χ, στο κόκκινο πλαίσιο (πάνω από την «Ανάλυση Χρεώσεων») υπάρχει 
ή όχι η ένδειξη «ΕΝΑΝΤΙ». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΟΙΟΝ/ΠΟΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ; 

Π.χ, εντοπίζω το τηλέφωνο για τις πληροφορίες στην ενότητα 
«Χρήσιμα Τηλέφωνα». 

ΤΙ ΟΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΡΩΤΗΣΩ; 

Π.χ., «Μπορείτε να μου πείτε εάν έχετε κάνει μέτρηση του ρολογιού για το 
τελευταίο δίμηνο; (Αν όχι) Πότε θα κάνετε μέτρηση;» 

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σημειώστε τη σωστή απάντηση: 

Οι πληροφορίες στο έντυπο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎΜΑΤΟΣ: 

• δίνονται σε ένα ενιαίο κείμενο. Ι Ι 

• οργανώνονται σε διακριτές ενότητες. Ι Ι 

Συμπληρώστε τις ενότητες και τις υποενότητες που διακρίνετε σε κάθε 
σελίδα του εντύπου με βάση: 

• το τσάκισμα του εντύπου, 
• τα πλαίσια με μικρότερο ή μεγαλύτερο πάχος, 
• τα χρώματα, 
• τα κεφαλαία και πεζά γράμματα, 
• το μέγεθος των γραμμάτων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος 

Λογαριασμοί δήμου 

Ταχυπληρωμή 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ειδοποιητήριο) 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Προστασία των ηλεκτρικών συσκευών 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Το κείμενο περιλαμβάνει ειδικό λεξιλόγιο, συντομογραφίες, αρχικά 

(αρκτικόλεξα) και μαθηματικά σύμβολα. 

Μπορείτε να εντοπίσετε μερικά παραδείγματα από κάθε κατηγορία; 

• Ποιων η σημασία σάς είναι γνωστή και ποιων τη σημασία μπορείτε 

να κατανοήσετε από τα συμφραζόμενα; 

• Ποιες πληροφορίες στο λογαριασμό είναι σταθερές και ποιες 

αλλάζουν; Πώς διακρίνονται μεταξύ τους; 

• Τι σημαίνει η λέξη «τέλος» στη φράση «Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας»; Παραβάλετετη φράση «Δημοτικά Τέλη». 

• Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους όρους «τέλος» και «φόρος»; 

• Ποια είναι η βασική πληροφορία του εντύπου και πώς έχει 

σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνεται ο καταναλωτής να τη βρίσκει; 

Λεξικογραμματική 

• Διαβάστε την ενότητα «Χρήσιμες Πληροφορίες». Να γράψετε έναν 

πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο, ο οποίος θα είναι ενδεικτικός του 

είδους των πληροφοριών που περιέχει η κάθε παράγραφος. 

• Στην ίδια ενότητα υπάρχουν λέξεις/φράσεις που προσδιορίζουν 

πώς διαχειριζόμαστε ένα λογαριασμό, τους εμπλεκόμενους σε 

ένα λογαριασμό ανάλογης υπηρεσίας κτλ. Να συμπληρώσετε το 

παρακάτω σχήμα με αυτές τις λέξεις/φράσεις, όπως στο παράδειγμα. 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΕΗ 
εκδίδει και αποστέλλει 
το λογαριασμό 
ρεύματος 

σε τακτά χρονικά 
διαστήματα 

η 
KC 

ενημέρωση του 
ιταναλωτή 

Καταναλωτής 

Δικαιούχος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

• Σε πόσα είδη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος αναφέρεται η 
ενότητα «Χρήσιμες Πληροφορίες» και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του κάθε είδους; 

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος Χαρακτηριστικά 

• Να μελετήσετε το μέρος της ενότητας «Χρήσιμες Πληροφορίες» 
που μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει εάν ο λογαριασμός ρεύματος 
παραμείνει απλήρωτος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής 
και να συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο. 

Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού σας δίνει το δικαίωμα στη 

Με την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. 

σας χρεώνει την και 

της προκαταβολής έναντι καταναλώσεως. 

• Με τη βοήθεια του λεξικού και των υπόλοιπων μελών της ομάδας, 
να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις ή φράσεις ώστε να έχουν 
αντίθετη σημασία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού 

η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε 

• Η ενότητα «Προστασία των ηλεκτρικών συσκευών» βρίσκεται στο 
πίσω μέρος του αποκόμματος, που παραμένει στο ταμείο μετά την 
εξόφληση. Τι δείχνει αυτό για τη σημαντικότητα των πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στο κείμενο; 

ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Να διαβάσετε τους λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 
που σας δίνονται. Στους λογαριασμούς αυτούς: 

• Να διακρίνετε τις θεματικές ενότητες του εντύπου. 
• Να διακρίνετε τι είδους πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει σε κάθε 

θεματική ενότητα. 

Γ. Λογαριασμός πιστωτικής κάρτας 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ ΑΝ ΕΙΜΑΙ Ε=ΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Ποιες πιστεύω ότι είναι οι δυσκολίες μου; (πριν από την έναρξη 
της δραστηριότητας) (κείμενο 3α-3β). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Πώς πιστεύω ότι θα τις ξεπεράσω; (πριν από την έναρξη 
της δραστηριότητας). 

Καταγράφω τους στόχους μου. 

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

• Μπορείτε να αναγνωρίσετε περί τίνος πρόκειται στο έντυπο αυτό; 

• Σε ποια μέρη/θεματικές ενότητες διακρίνεται το έντυπο της υπηρεσίας; 

Σας βοηθάει το σχεδιαστικό μέρος του εντύπου να διακρίνετε 

τα μέρη αυτά; 

• Να διαβάσεις το οπισθόφυλλο του εντύπου. Τι είδους πληροφορίες 

αποσκοπεί να μεταδώσει; Από πού το συμπεράνατε αυτό; 

• Αφού διαβάσετε το οπισθόφυλλο, να αντιστοιχίσετε τα προβλήματα 

που πιθανόν να προκύψουν με τις λύσεις που η τράπεζα σας προτείνει. 

Λεξικογραμματική 

• Να κυκλώσετε λέξεις και φράσεις των οποίων δεν γνωρίζετε τη σημασία. 

Ποιες από αυτές πιστεύετε ότι έχουν σχέση με ειδικούς όρους 

των οικονομικών συναλλαγών; 

• Να εντοπίσετε στην πρώτη σελίδα πού εμφανίζονται αποκλειστικά 

ονόματα και πού εμφανίζονται ονόματα και ρήματα. Μπορείτε 

να μετατρέψετε τα ονόματα της πρώτης περίπτωσης σε ρήματα; Τι 

διαφορές επιφέρει αυτό στο έντυπο; Το κάνει περισσότερο κατανοητό; 

• Ποιος είναι είναι ο βασικός όρος της πληρωμής ως προς την επιλογή 

του ποσού; Να κυκλώσετε τις λέξεις/φράσεις που σας δίνουν αυτή 

την πληροφορία. 

• Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτα σας; 

(Να υπογραμμίσετε τις λέξεις που σας πληροφορούν για τις ενέργειες 

σας) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

• «Στην επιταγή πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της κάρτας 

και να ταχυδρομείται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

πληρωμής του λογαριασμού». Να υπογραμμίσετε τις λέξεις/φράσεις 

που παρέχουν πληροφορίες χρόνου και ποσού. Να εντοπίσετε επίσης 

το δράστη που θα κάνει τις ενέργειες/δράσεις που δηλώνουν τα ρήματα. 

• Αν η πρόταση ξεκινούσε με τις υποχρεώσεις του πελάτη, πώς θα 

άλλαζε το προηγούμενο κείμενο; 

ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Λαμβάνετε την ανάλυση λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας. 

Η ανάλυση αυτή περιέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες της πρώτης 

σελίδας του εντύπου. Έχετε αντιρρήσεις για κάποια από τις 

καταχωρίσεις της. Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνονται 

γι' αυτή την περίπτωση. 

• Να συντάξετε τα έξοδα μιας ημέρας ακολουθώντας το σχεδιασμό 

της πρώτης σελίδας του εντύπου. Στη δεύτερη σελίδα να γράψετε 

τις παρατηρήσεις σας για το ημερήσιο αυτό εξοδολόγιο. 

Να κατηγοριοποιήσετε τις παρατηρήσεις σας αυτές ώστε να είναι 

κατανοητές και σε άτομα που δεν σας γνωρίζουν. Μερικές από τις 

παρατηρήσεις να τις συντάξετε ως οδηγίες/συμβουλές προς τον 

εαυτό σου. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΟΥ 

Μετά το τ έ λ ο ς της θεματικής Ενότητας Λογαριασμοί συμπληρώνω 
τον παρακάτω πίνακα 

ΣΕ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΩΣ ΤΟ ΕΜΑΘΑ 

Να ξεχωρίζω τις πληροφορίες που μου δίνονται 
σε ένα λογαριασμό 

Ξεχωρίζοντας τις θεματικές ενότητες 
σε ένα λογαριασμό 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαριάννα Κονδύλη & Βαγγέλης Ιντζίδης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ κείμενο 1 

ΔΕΥΑΡ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΙΝΔΟΥ & ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΛ: 68750 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. - ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΛ: 68755 

* ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. 1069/80 80% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. 

** ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

» ΑΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. 

• ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΟΤΑΝ 
ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΝΕΡΟΥ. 

• ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΑΣ, ΓΙΑΤΙ Η ΔΕΥΑΡ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ. 

» ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ. 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΥΔΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ. 





Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ κείμενο 2β 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ κείμενο 3α 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ! Σ ΕΙΔΗΣΕ }ΙΔΩΝ 

1 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με την κριτική κατανόηση αυθεντικών κειμένων όπως οι 
τίτλοι και οι σύντομες ειδήσεις που συναντώνται στις 
πολιτικές, αθλητικές, τοπικές κ.ά. εφημερίδες. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ι Ενότητας 

4-8 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα για τις εμπειρίες μας από τις εφημερίδες 
και καταγράφουμε σε μικρές ομάδες ή ατομικά τις ειδήσεις που μας 
ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Φέρτε στην ομάδα πρόσφατες εκδόσεις αθλητικών, πολιτικών 
ή άλλων εφημερίδων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας. 

Συζητούμε με την ομάδα τον τρόπο που συνηθίζουμε, ξεφυλλίζοντας 
τις εφημερίδες, να εστιάζουμε την προσοχή μας σε επιμέρους ειδήσεις 
που μας ενδιαφέρουν, βάσει του τίτλου ή και της εικονογράφησης. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ 

Παρατηρούμε τα κείμενα 1, 2, 3 και 4 και τα συγκρίνουμε με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το πάχος των γραμμάτων, 
• την έκταση που καταλαμβάνουν οι φωτογραφίες και οι εικόνες, 
• την επιλογή του τίτλου (ελληνόγλωσσος/ξενόγλωσσος, 

μονολεκτικός ή μη, έγχρωμος/ασπρόμαυρος), 
• τη διάταξη των στηλών, 
• το περιεχόμενο (πολιτικό, κοινωνικό, ψυχαγωγικό, αθλητικογραφικό). 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τους λόγους χρήσης των στοιχείων 
αυτών και τις πληροφορίες που παρέχουν. 

• Ποια γλωσσικά και εικονικά στοιχεία είναι καθοριστικά 
για το περιεχόμενο του κάθε εντύπου; 

• Σε τι κοινό απευθύνεται κάθε έντυπο; 
• Ποιες ειδήσεις είναι σημαντικότερες και πώς διακρίνεται αυτό 

σε κάθε έντυπο; 
• Τι ρόλο παίζουν οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τα κείμενα; 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα και την επεξεργασία των κειμένων, 
συζητούμε και καταγράφουμε άλλες εφημερίδες που γνωρίζουμε 
και τις κατατάσσουμε σε κατηγορίες. 

Καταγράφουμε επίσης για ποιες διαδικασίες χρειαζόμαστε 
υποστήριξη προκειμένου να κατανοήσουμε ευκολότερα το 
περιεχόμενο σύντομων ειδήσεων. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο αναγνωρίστε τα βασικά του χαρακτηριστικά 
(λογότυπα, τίτλους, υπότιτλους, στήλες, παραπομπές 
στις εσωτερικές σελίδες). 

• Τι είδους πληροφορίες γράφονται με μεγάλα και έντονα 
και τι με κανονικά γράμματα; 

• Εντοπίστε τις λέξεις ή φράσεις σε εισαγωγικά στα κείμενα 1 
και 2 και σχολιάστε τη χρήση τους. 

• Σε ποιους απευθύνεται το κάθε κείμενο και ποιος είναι ο σκοπός του; 

Δραστηριότητες 

1. Διαβάστε τα δύο αποσπάσματα των κειμένων 5 και 6. 

• Μπορείτε να υποθέσετε το είδος εφημερίδας από το οποίο 
προέρχεται το κάθε κείμενο; 

• Από ποια στοιχεία το συμπεραίνετε; 
• Προσπαθήστε σε ομάδες να δώσετε τίτλο σε καθεμιά 

από τις ειδήσεις. 
• Συγκρίνετε τους τίτλους που έδωσε κάθε ομάδα και συζητήστε τα 

στοιχεία που επέλεξε για να αποδώσει τον τίτλο. 
• Συγκρίνετε τους τίτλους των ομάδων με τους πραγματικούς. 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

2. Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο: 

Κατά την επίσκεψη του στο ακριτικό νησί Α..., ο πρωθυπουργός 
υποσχέθηκε την κατασκευή δεξαμενής συλλογής ομβρίων 
υδάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, 
που εντείνεται κατά την τουριστική περίοδο. 

Εντοπίζουμε τα ρήματα του κειμένου. Συζητούμε τη δυνατότητα 
αντικατάστασης κάποιων ονοματοποιήσεων («επίσκεψη», «κατασκευή», 
«αντιμετώπιση») με ρηματικούς τύπους. 

• Ποιες διαφοροποιήσεις θα επιφέρει στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα 
αυτή η αντικατάσταση; 

Γράφουμε κάποιους ενδεικτικούς τίτλους της είδησης και επιλέγουμε 
τους πιο εύστοχους. 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Οι παρακάτω τίτλοι προέρχονται από διάφορες ημερήσιες ελληνικές 
εφημερίδες. 

1. Σάλος για το εμπόριο νεφρών 

2. Τι γράφει ο Ντενκτάς στον Ανάν για αποναρκοθέτηση 

3. Στηρίζουν την κοινή δράση για απλή αναλογική 

4. Χαμάς: Υπομονή τέλος 

5. «Πράσινος» ο Τζόουνς 

6. Περισσότερο φως 

7. Φονικές συγκρούσεις για τρεις 

8. Έρχεται ο «Βιολιστής στη στέγη» 

9. Νικοπολίδης, Βαζέχα και Μπασινάς οι αρχηγοί 

10. Διαψεύδει τα περί παραίτησης ο Πάουελ 

11. Μάχη με τις φλόγες 

12. Ευθύνη του διδύμου 

13. Φιλική νίκη του ΠΑΟΚ στη Βέροια 

14. Οι πρόσφυγες του Εμφυλίου και τα μέτρα για επιστροφή 

15. Ιστορικά μπλουζ και εμπορική χιπ χοπ 

4 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Να κατατάξετε τους τίτλους ανάλογα με το περιεχόμενο τους 
στις παρακάτω κατηγορίες: 

Αθλητικές 

Πολιτιστικές 

Πολιτικές εσωτερικές 

5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Πολιτικές εξωτερικές 

Ιατρικές 

Αστυνομικό ρεπορτάζ 

6 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

κείμενο 5 

Του MIX. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ 

Ε 
Αάχιοιες 
αΑπΌγές 
επιφέρει 

ο' όσα ισχύουν 
για ίο κυνήγι 
ο υφυπουργός 
Γεωργίας κ. Φ. 
ΧατζημιχάΑης, 
ο οποίος 
υπέγραψε ιη 
σχετική 
απόφαση για ιη 
φετινή περίοδο. 

κείμενο 6 

Το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της 
ΑΕΚ,ο ΝίκοςΛυμπερόπουλος,δεν έδωσε τελι
κά χο «παρών» στο γήπεδο της Ριζούπολης,για 
να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των νέων 
του συμπαικτών. Ετσι, οι φίλοι της Ενωσης θα 
πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη, για να 
θαυμάσουν από κοντά τον Μεσσήνιο άσο. 

•Το «παρών» στο γήπεδο έδωσε και ο παλιός 
παίκτης της ΑΕΚ και του Απόλλωνα Μιχάλης 
Βλάχος (αγωνίζεται πλέον στονΑγιοΔημήτριο), 
όπου είχε την ευκαιρία να τα πει για λίγη ώρα και 
με αρκετούς από τους παλιούς του συμπαίκτες 
στην ΑΕΚ. 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Σε ποιους από τους παραπάνω τίτλους χρειάζονται κι άλλα στοιχεία 
για να ταξινομηθούν σε κάποια κατηγορία; 

Ας υποτεθεί ότι το Κέντρο σας εκδίδει μια εβδομαδιαία εφημερίδα. 
Φτιάξτε τους τίτλους για τις ειδήσεις αυτής της εβδομάδας. 

-^_^ 

I I LL 

Ι ρ - ^ ^ ^ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΕΝΠΣΗ ^ — ^ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
V ^ΕΛΛΑΔ/Ν ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΜΗ Η Β Η 2° Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

* V T ? Β 2 0 0 8 ΕΫΡΠΠΑΠαΐ KDINDNIKOTAMEID • Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α τ Α ρ χ τ κ ή ς 
I- I ^ ^ ^ J - > *»f,~*^,.a, ΕΥΡΠΠΑΐ'Κϋ TAMEID ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Β Η Επαγγελματικής Καχάρπσης 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαριάννα Κονδύλη 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
κείμενο 1 

. ΗΠΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΟΙ ΕΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ · ΣΕΛ. 11 

^ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Σήμερα μαζί με την «Ε» 

υμπΐακα 

12-®?$-. 
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ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 

0 ΧΑΡΤΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΕΠΠΑΣ 

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ «Ε» 

Εισαγγελική 
έρευνα γιο 

τα προοωπικα 
δεδομένα 

Διατάχθηκε 
με αφορμή 

το πίΚύτοαέλιδο 
δέμα της 

Σαββατιάτικης «Ε». 
£ Ε Λ · ^ F 
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Ν· 
ΟΚΤΩΒΡΗΣ ή ΣΠΑΡΤΌΣ 

«Εξήλθεν ο σπείρων του 
σπείρα ι τον σπόρο ν αυ
τού...», 
παραβολή του Σπορέως από το 

Ευαγγέλιο, που διαβάζεται την 

εποχή αυτή, μια που είναι ο μή

νας της οποράς. Καλό μήνα! 

Τα πανεπιστήμια και 

το «ψυχολογικό φράγμα» 

Λόγω της επικαιρότητας, ο καθηγητής και συ

νεργάτης μας Δημήτρης Τσαρδάκης επανέρχε

ται με ένα δεύτερο άρθρο του στο ζήτημα των 

ελληνικών Πανεπιστήμιων και των κινητοποιή

σεων των εκπαιδευτικών. 

Για τρεις περίπου αιώνες το πανεπιστήμιο εξακο

λουθούσε να είναι το προπύργιο της αντικομφορμι

στικής και ανατρεπτικής σκέψης. 

Η Συνδέθηκε με τη διαμαρτυρία και 

πρωτοστάτησε στους κοινωνικούς 

αγώνες για περισσότερη πολιτική 

ελευθερία και δημοκρατία και έγι

νε ο συμβολικός χώρος της παρα

γωγής και της ελεύθερης διακίνη

σης των ιδεών. Και μολονότι κατά 

εποχές το όνομα ορισμένων πανε

πιστημιακών διανοουμένων συνδέ

θηκε με ολοκληρωτικές ιδεολο

γίες, το πανεπιστήμιο συνεχίζει 

και σήμερα ακόμη να αποτελεί έναν προνομιακό 

χώρο παραγωγής ιδεών και ιδεολογιών. Στο συμ

βολικό επίπεδο το πανεπιστήμιο, ως κοινωνικός θε

σμός, συχνά υπερβαίνει τις θεσμοθετημένες διδα

κτικές και ερευνητικές λειτουργίες του και ανοίγε

ται στον κόσμο του οράματος, για μια καλύτερη και 

δικαιότερη κοινωνία. Τις τελευταίες δεκαετίες του 

20ου αιώνα, με ορόσημο την εξέγερση του 1968, 

το φοιτητικό κίνημα πρωτοστάτησε σε όλους τους 

Συνέχεια στη σελ. 2 

του Δημήτρη 

Τσαρδάκη* 

Συνάντηση στο Καβούρι για τις 
χρήσεις Γης στη Βούλα 

Ι01Α (10ΑΗ 
;ΗΙ ΚΗΟΚΙΙΪ 

iTiti 'ΕΜΒΑΣ. Η 

Σελ. 5 

Θετικό το έργο του εξω

ραϊστικού & πολιτιστικού 

Συλλόγου Αγίας Μαρίνας 

του Μανώλη Κατσαντώνη σελ. 5 

Παρακολουθώντας 

το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Σελ. 8 

της Αννας Βενετσάνου 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ! 

της Τζωρτζίνας Καλέργη σελ. 3 

τα ΚΥΤ προκαλούν λευχαιμίες 
Επίσημες θέσεις επιστημόνων για τα Κέντρα Υπερυψη-

λής Τάσης (ΚΥΤ) και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Το θέμα της βιολογικών επιπτώσε

ων των Ηλεκτρο-Μαγνητικών πεδίων 
που δημιουργούνται στους χώρους 
εγκατάστασης των ΚΥΤ, καθώς και των 
γραμμών διέλευσης των εναέριων καλ-
κωδίων υψηλή τάσης, απασχόλησε το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού μας. 
Η αναφορά ιδιαίτερα της Νομαρχιακής 
συμβούλου Φωτ. Γιαννάκη στο τεκμη
ριωμένο άρθρο του καθηγητή του Πο-
λευτεχνείου Γ, Σαρηγιάννη {Γ.Σ.) μας 
έδωσε το έναυσμα ν' αναφερθούμε 
αποσπασματικά σ' αυτό λόγω της σοβα
ρότητας και εγκυρότητας του. 

Εκτός της αναφοράς που κάνει σε 
παλιότερες αυστηρές οδηγίες της ίδιας 
της ΔΕΗ(!), που ήθελε το 1968, 250 μέ
τρα ένθεν KL ένθεν των ηλεκτροφόρων 
καλωδίων, να μην υπάρχουν κατοικίες 
KOL λοιπά κτίσματα {κοίτα σελ, 8), ανα
φέρει και τα εξής χαρακτηριστικά: 

Ο καθηγητής του Πανμίου Αθηνών 
Κ. Λιολιούσης στο βιβλίο του «Βιολονι-
κέί επιδράσει Trie ΗλεκτρουαγνητικτΊς 
Ακτινοβολίας» αναφέρει ρητά, πώς τα 
Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία (Η/Μ) 
γίνονται ασφαλή, κάτω των 10 KV/m, 
μόνο πέραν των 200 μέτρων, για κάθε 
περίπτωση (δηλ. το ύψος των γραμμών, 
την ένταση, και τη διάταξη των φάσε
ων). 

Ο ίδιος σημειώνει ότι οι μέγιστες τι
μές των Η/Μ πεδίων αναπτύσσονται 
στην απόσταση των 20 μέτρων. 

Και διερωτάται και δικαίως ο καθη
γητής Γ.Σ πώς γίνεται τώρα στην ειση
γητική έκθεση του νόμου που ψηφίστη
κε να αρκούν τα ...25(!) μέτρα, που μό
νο για βραχυκυκλώματα μπορεί να λη
φθεί υπ' όψιν αυτή η απόσταση; Κι ακό
μα πώς γίνεται το Σ.τ.Ε, να αποδέχεται 
την ωμή παρέμβαση του "Αθήνα 2004" 

ότι «... στάθμιση συμφερόντων ... επι
βάλλει να υπερισχύσει ο δημόσιος κι 
εθνικός οκοπός του έργου...» (Γ. Βό
τσης, Ελευθεροτυπία 25/11/02). Κι ας 
πάει και το παλιάμπελο, δηλαδή η δη
μόσια υγεία, που θα την πληρώσει πολ
λαπλάσια το κράτος, για να εισπράξουν 
μεγαλύτερα κέρδη οι μέτοχοι της ΔΕΗ 
και δεν κάνουν υπογειοποίηση των κα
λωδίων που κοστίζει κάτι παραπάνω. 
Βασικός νόμος της οικονομίας των μο
νοπωλίων είναι το μεγαλύτερο δυνατό 
κέρδος, με τη μικρότερη δυνατόν οικο
νομική θυσία, μη λαμβανομένης βέβαια 
υπ' όψιν της ανθρώπινης θυσίας. 

Κι όμως, στις 7.11.02 ο Γ.Γ. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ γνωστοποίησε στους φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι συγκρο
τείται επιτροπή επιστημόνων για να 
εξετάοει το θέμα του ΚΥΤ Αργυρούπο-
λης. Συνέχεια στη σελ. 8 

Στο Δήυο Λαυρεωτικής 

Εκλεισε με επιτυχία Συνέδριο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στην Ανατ. Αττική 

Στο φύλλο της προηγούμε-
ης εβδομάδας αναφερθή
καμε στην έναρξη και τους 
σκοπούς τριημέρου Συνε
δρίου που έληξε την περα
σμένη Κυριακή στο Λαύριο, 
στον υπέροχα διαμορφω
μένο χώρο ενός παλιού μη
χανουργείου. 
Συνδιοργανωτές ο Ευρω
παϊκός Οργανισμός Στρα
τηγικού Σχεδιασμού και ο 
Δήμος Λαυρωτικής υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δ.Δ.Α. 
Ακρως ενδιαφέρουσα η θε
ματολογία TOU Συνεδρίου 
με πυρήνα τις Αρχές και 
Κατευθύνσεις Στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης στην 
Ανατολική Αττική και ο ρό
λος της Αυτοδιοίκησης. 
Από πευράς πολιτικής ηγε
σίας παρευρέθηκαν και απη
ύθυναν χαιρετισμούς ο Νο
μάρχης Λ, Κουρής την 1η 
ημέρα. Ο Αντιπρόεδρος της 
Βουλής Ντίνος Βρεττός και 
οι βουλευτές της Περιφέρει
ας Γ. Βλάχος (Ν.Δ.) (2η), Ιω
άννα Στεργίου (ΣΥΝ) και Αθ. 
Μπουρας (Ν.Δ.) την 3η. 

Για τις εισηγήσεις και τους 
εισηγητές καθένας είχε να 
προσθέσει τη δική του συμ
βολή, αναφερόμαστε καθα
ρώς θεματολογικά στο τέ
λος του παρόντος σημειώ
ματος. 

πίας Παν. Πάντο εκπρόσω
πο του Δήμου. 
Το Συνέδριο έκλεισε την 
τρίτη ημέρα παραγωγικά 
τις εργσίες του, με την το
ποθέτηση αναμνηστικής 
πλακέτας από το Ιδρυμα 

δα", όπου φυτέυθηκε συμ
βολικά και μια ελιά. 
Ακολούθησε επίσκεψη 
στον ιερό Ναό του Ποσει
δώνα στο βράχο του Σουνί
ου και επίσημη δεξίωση 
στο παρακείμενο τουρισικό 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους συνδιοργανωτές από το κλείσιμο του Συνεδρίου. 

Πάντως πρέπει να σημειώ
σουμε ότι στο Συνέδριο, εί
δαμε τον αντιδήμαρχο Βά
ρης Θωμά Ριζάκη και τον 
δημοτικό σύμβουλο Κρω-

της ομογένειας "Φύτεψε 
τις ρίζες σου στην Ελλά-

περιπτερο. 
Συνέχεια στη σελ. 

' Αποχαιρετήστε το Καλοκαίρι 
με μια ολοήμερη κρουαζιέρα 

στον Αργοσαρωνικό Σελ. 3 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ 

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σελ. 

Το Δημ. Συμ6. Βάρης συνεδριάζει σελ. 

"Κάνε μια ευχή" σελ. 

Δεξαμενές καυσίμων στο Λαύριο σελ. δ 

mailto:scarabe@hol.gr
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1 

ΕΝΟΤΗΤΑ [ ΥΑΑΑ Ι ΒΑΪΩΝ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τ α εξωτερικά 
μέρη του βιβλίου, αυτά δηλαδή με τ α οποία έρχεται πρώτα 
σε επαφή ο αναγνώστης. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση της οργάνωσης 
των πληροφοριών: 

• στο εξώφυλλο, 

• στη ράχη του βιβλίου, 

• στο οπισθόφυλλο. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
4-6 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΦΥΑΑΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Στην καθημερινή μας ζωή πού βλέπουμε να πωλούνται βιβλία (πάγκοι 
μικροπωλητών, βιτρίνες βιβλιοπωλείων, σούπερ μάρκετ, εφημερίδες, 
περιοδικά, τηλεόραση); 

• Ας φέρουμε στο μυαλό μας τη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου ή έναν πάγκο 
βιβλιοπώλη στο δρόμο και των βιβλίων που βρίσκονται εκεί. Με ποια όψη 
τους τοποθετούνται σχεδόν πάντα τα βιβλία στη βιτρίνα 
ή στον πάγκο; 

• Τι νομίζετε ότι προσέχουν περισσότερο και συχνότερα αυτοί 
που αγοράζουν ένα βιβλίο: το εξώφυλλο, τις εσωτερικές σελίδες 
(περιεχόμενο) του βιβλίου ή το τελευταίο φύλλο του (οπισθόφυλλο); 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα βιβλία των οποίων τα εξώφυλλα 
σας αρέσουν ή σας έχουν εντυπωσιάσει. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΩ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

Παρατηρούμε το εξώφυλλο 1 του συνοδευτικού υλικού. 

Αναλύουμε το εξώφυλλο, προσέχοντας: 

• τα αντικείμενα και τα πρόσωπα της εικόνας, 
• την παρουσία γραπτού λόγου σε διαφορετικά σημεία στο εξώφυλλο, 
• τα χρώματα της εικόνας και τη φωτεινότητα τους. 

Επισημαίνουμε ότι το εξώφυλλο αποτελείται από δύο μέρη, το κείμενο 
(γλωσσικό μέρος) και την εικόνα (εικονικό μέρος). 

Επισημαίνουμε επίσης ότι η εικόνα κυριαρχεί σε όλο το εξώφυλλο, ενώ 
το κείμενο βρίσκεται στο επάνω και κάτω μέρος του εξώφυλλου. 

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην εικόνα του εξώφυλλου. 
Αναφέρουμε τα αντικείμενα και τα πρόσωπα που βλέπουμε. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τις πληροφορίες που παρέχει η εικόνα 
του εξώφυλλου: 

• Σε τι περιβάλλον βρίσκονται οι δύο ανθρώπινες φιγούρες της εικόνας; 
• Ποια στοιχεία στην εικόνα σας βοηθούν να καταλάβετε την εποχή 

του χρόνου και την ώρα της ημέρας; 

2 
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• Ποια νομίζετε ότι είναι η σχέση ανάμεσα στα δύο πρόσωπα της εικόνας; 

• Ποιο είναι το κεντρικό θέμα της εικόνας και γιατί; 

• Η εικόνα στο εξώφυλλο είναι ζωγραφιά ή φωτογραφία; 

• Η εικόνα στο εξώφυλλο ενός βιβλίου σχετίζεται βέβαια 

με το περιεχόμενο του βιβλίου. Βλέποντας τη συγκεκριμένη εικόνα, 

τ ι υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το περιεχόμενο, 

το θέμα του βιβλίου; 

• Ποια είναι η διάθεση που σας δημιουργούν τα χρώματα της εικόνας 

και οι τόνοι τους; 

• Με βάση τη φωτογραφία του εξώφυλλου μπορείτε να υποθέσετε 

σε ποιους αναγνώστες απευθύνεται το βιβλίο; 

3. Ξ Ε Κ Λ Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο γλωσσικό μέρος του εξώφυλλου. 

Αναλύστε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου, προσέχοντας: 

• το μέγεθος και το πάχος των γραμμάτων, 

• το σχεδιασμό τους, 

• τις θέσεις του κειμένου στο εξώφυλλο. 

• Ποια από τα γράμματα τραβούν αμέσως την προσοχή σας; 

• Πού οφείλεται αυτό; 

• Τι είδους πληροφορία μάς δίνει το κείμενο που είναι γραμμένο 

με τον πιο έντονο τρόπο; 

• Πιστεύετε ότι η σημασία της πληροφορίας συνδέεται με το μέγεθος 

των γραμμάτων; 

• Ποια είναι τα αμέσως μικρότερα γράμματα; 

• Ποια είναι η πληροφορία που μας δίνουν; 

• Αν το μέγεθος των γραμμάτων μάς δείχνει τη σημασία 

της πληροφορίας, ποια φαίνεται να είναι η αμέσως επόμενη 

σημαντική πληροφορία που δίνεται στο εξώφυλλο για το βιβλίο; 

• Η φράση «Σύγχρονοι Ορίζοντες» στο κάτω μέρος του εξώφυλλου 

έχει μεγαλύτερα γράμματα από τη λέξη «Μυθιστόρημα» στο επάνω 

μέρος. Ωστόσο φαίνεται ότι η λέξη «Μυθιστόρημα» τραβά καταρχάς 

το ίδιο, αν όχι περισσότερο, την προσοχή μας από τη φράση 

«Σύγχρονοι Ορίζοντες». Γιατί συμβαίνει αυτό; 

3 
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Ποια άλλα στοιχεία, εκτός από το μέγεθος, το πάχος και το σχεδιασμό 

των γραμμάτων, νομίζετε ότι βοηθούν στο να δοθεί έμφαση 

σε μια πληροφορία; Πιστεύετε ότι η θέση είναι ένα από αυτά; 

Να επισημάνετε και να χαρακτηρίσετε όλες τις πληροφορίες 

που μας δίνουν τα κείμενα του εξώφυλλου 

(π.χ. Κριστίν Μπούτσερ = συγγραφέας). 

Παρατηρούμε το εξώφυλλο 2 του συνοδευτικού υλικού. 

Συγκρίνουμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου στο εξώφυλλο 2 
σε σχέση με το κείμενο στο εξώφυλλο 1. 

Εντοπίζουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες στο είδος των πληροφοριών 
που δίνουν κάθε φορά τ α κείμενα και στον τρόπο οργάνωσης τους. 

Ποιες πληροφορίες είναι κοινές και στα δύο εξώφυλλα; 

Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες με τον ίδιο τρόπο (θέση, διάταξη, 

αναλογίες μεγεθών των γραμμάτων) και στα δύο εξώφυλλα; 

Παρατηρούμε το εξώφυλλο 3 του συνοδευτικού υλικού. 

Συγκρίνουμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου στο εξώφυλλο 3 
σε σχέση με τ α κείμενα στα εξώφυλλα 1 και 2. 

Εντοπίζουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες στο είδος των πληροφοριών 

που δίνουν κάθε φορά τ α κείμενα και στον τρόπο οργάνωσης τους. 

Ποιες πληροφορίες είναι κοινές και στα τρία εξώφυλλα; 

Ποιες διαφορές παρουσιάζει η θέση των πληροφοριών στο εξώφυλλο 3 

σε σχέση με τη θέση των πληροφοριών στα εξώφυλλα 1 και 2; 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για το ποια είναι η πιο βασική πληροφορία 
στο εξώφυλλο ενός βιβλίου: 

Συγκρίνοντας τα εξώφυλλα 1, 2 και 3, ποιες φαίνεται να είναι οι πιο 

βασικές πληροφορίες στο εξώφυλλο ενός βιβλίου; 

Ποια από τις δύο πληροφορίες δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση 

να λείπει; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Δραστηριότητα 

Έχετε στα χέρια σας τα εξώφυλλα 4 και 5 του συνοδευτικού υλικού. 
Χωρίζεστε σε δύο ομάδες και η καθεμιά επιλέγει ένα εξώφυλλο. 
Παρατηρήστε το εξώφυλλο που επιλέξατε και συζητήστε μεταξύ σας 
στην ομάδα για τις πληροφορίες που δίνει σχετικά με το περιεχόμενο 
του βιβλίου και το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. 
Στη συνέχεια παρουσιάστε τις επισημάνσεις σας 
στην άλλη ομάδα. 

4. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΩ ΤΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

Παρατηρούμε την εικόνα 6 του συνοδευτικού υλικού. 

Διαπιστώνουμε ότι το εξωτερικό περίβλημα του βιβλίου αποτελείται 
από τρία μέρη: το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τη ράχη. 

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας καταρχήν στη ράχη του βιβλίου. 

Αναλύουμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου στη ράχη του βιβλίου, 
προσέχοντας: 

• το μέγεθος, το πάχος και το σχεδιασμό των γραμμάτων 
• τη διάταξη και τη φορά ανάγνωσης του κειμένου (κάθετα, από κάτω 

προς τα πάνω), 
• τις πληροφορίες που μας δίνονται. 

Επισημαίνουμε την επανάληψη στη ράχη του βιβλίου των βασικών 
πληροφοριών του εξώφυλλου. 

Επισημαίνουμε επίσης τη χρήση λογότυπου στη θέση του ονόματος 
του εκδοτικού οίκου. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση λογότυπου στη θέση του 
ονόματος του εκδοτικού οίκου. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για την επανάληψη στη ράχη του βιβλίου 
των βασικών πληροφοριών που δίνονται στο εξώφυλλο. 

5 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. 

Αναλύουμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου στο οπισθόφυλλο, 
προσέχοντας: 

• το γενικό σχεδιασμό της σελίδας, 
• το μέγεθος, το πάχος και το σχεδιασμό των γραμμάτων, 
• την παρουσία κωδικοποιημένου σήματος. 

• Σε πόσα μέρη διακρίνεται το κείμενο; 
• Τι σας βοήθησε στη διάκριση τους; 
• Τι πληροφορία μάς δίνει το κάθε μέρος σχετικά με το βιβλίο; 
• Συγκρίνετε την πληροφορία που μας δίνει το πρώτο μέρος 

(κεφαλαία γράμματα με αραίωση και υπογράμμιση) με την 
πληροφορία που μας δίνει το τρίτο μέρος (μικρά, πλάγια γράμματα). 

• Πού έχετε ξαναδεί το κωδικοποιημένο σήμα που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της σελίδας; 

• Ποια νομίζετε ότι είναι η λειτουργία του; 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Φτιάξτε το εξώφυλλο του άλμπουμ φωτογραφιών σας, σημειώνοντας 
το όνομα του κατόχου (των κατόχων) και το έτος (ή τα έτη) στο οποίο 
αναφέρονται οι φωτογραφίες. Σημειώστε τις πληροφορίες που 
θεωρείτε πιο σημαντικές και στη ράχη του άλμπουμ. 

Φτιάξτε το εξώφυλλο του ντοσιέ όπου φυλάσσετε τους λογαριασμούς 
του σπιτιού, σημειώνοντας το είδος των λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, 
TELLAS, ΟΤΕ) και τα αντίστοιχα έτη. Σημειώστε τις πληροφορίες 
που θεωρείτε πιο σημαντικές και στη ράχη του ντοσιέ. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασίλης Βασιλειάδης * 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 

* Ευχαριστίες στην Κατερίνα Τικτοπούλου για τη συμβολή της. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κείμενο 2 
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Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗ Ι ΑΓ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση 
με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές 
που σχετίζονται με την «έρευνα αγοράς» που κάνουμε 
πριν προχωρήσουμε στην αγορά ενός προϊόντος. 

Ειδικότερα επιδιώκεται η κατανόηση και αποτελεσματική 
χρήση αυθεντικών κειμένων που συναντώνται σε αυτές 
τις περιπτώσεις, όπως οδηγοί αγορών με συγκριτικά 
στοιχεία. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

1 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 

Ενότητας 
2 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΟΡΩΝ 

ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Όταν θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, π.χ μια κάμερα ή ένα κασετόφωνο, 
κάνετε «έρευνα αγοράς»; 

• Πώς συγκεντρώνετε πληροφορίες; 

α) Προφορικά από γνωστούς. 
β) Προφορικά από πωλητές. 
γ) Από διαφημίσεις στην τηλεόραση/ραδιόφωνο. 
δ) Από διαφημίσεις σε έντυπα. 

• Ποιον από τους παραπάνω τρόπους θεωρείτε πιο έγκυρο και γιατί; 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Ας υποθέσουμε ότι κάποιο μέλος της ομάδας ή του περιβάλλοντος σας 
ενδιαφέρεται να αγοράσει μια κάμερα. Η τάξη έχει στη διάθεση της 
τα κείμενα 1 και 2. 

Φέρτε κι εσείς αντίστοιχους οδηγούς αγορών. 

Στο κείμενο 1 παρουσιάζονται ορισμένα είδη πληροφοριών σχετικά 
με την κάθε κάμερα. 

• Από ποια μέρη μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται η κάθε παρουσίαση; 

• Ποια μέρη ξεχωρίζουν περισσότερο; 
• Πώς επιτυγχάνεται αυτό; 
• Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται χρώμα και για ποιο λόγο; 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΟΡΩΝ 

• Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε 
κάμερας; Σημειώστε πρόχειρα όσα σας φαίνονται προφανή. 

• Βρίσκετε, σε γενικές γραμμές, κατανοητό το συγκεκριμένο 
φυλλάδιο; Τι δυσκολίες συναντάτε; 

Δραστηριότητες 

1. Αφού μελετήσετε το κείμενο 1, επιλέξτε τις τρεις οικονομικά 
συμφερότερες προσφορές. 

Στη συνέχεια ετοιμάστε ένα σημείωμα προς το άτομο του περιβάλλοντος 
σας που ενδιαφέρεται να αγοράσει κάμερα, παρουσιάζοντας του 
τις τρεις κάμερες, ξεκινώντας από τη φτηνότερη. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΟΡΩΝ 

2. Στο κείμενο 2 τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κάμερας δίνονται 
πιο αναλυτικά. Με βάση την παρουσίαση αυτή, διαλέξτε μια κάμερα 
από το έντυπο 1 και παρουσιάστε τα τεχνικά της χαρακτηριστικά 
με τη μορφή πίνακα που έχουν στο έντυπο 2. 

3. Βρείτε αντίστοιχα φυλλάδια και σημειώστε ομοιότητες και διαφορές 
ως προς την οργάνωση τους. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασιλεία Καζούλλη 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΟΡΩΝ κείμενο 1 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΟΡΩΝ 
κείμενο 2 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΑΑΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ} (ΝΗ ΔΗΑΩΣΗ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με δημόσια κείμενα που απαιτούν συμπλήρωση 
συγκεκριμένων στοιχείων από τον πολίτη. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντώνται κατά τη 
συναλλαγή του πολίτη με δημόσιες υπηρεσίες, όπως 
η υπεύθυνη δήλωση. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ι Ενότητας 

2 ώρες 
1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΑΩΣΗ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας σε σχέση με τη συμπλήρωση 
υπεύθυνης δήλωσης. 

• Σας έχει τύχει να χρειαστεί να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση; 
Σε τι περίσταση; 

• Υπήρξαν στοιχεία που σας δυσκόλεψαν; Ποια είναι αυτά; 
• Χρειαστήκατε τη βοήθεια άλλου; Ποιου; 
• Τι (πιστεύετε ότι) εξυπηρετεί η συμπλήρωση μιας τέτοιας φόρμας; 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

Η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης (κείμενο 1) έχει μια συγκεκριμένη 
μορφή. 

• Εντοπίστε κάθε χώρος με τι στοιχεία πρέπει να συμπληρωθεί. 
• Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία παραμένουν ίδια κάθε φορά 

που ο καθένας από μας συμπληρώνει μια υπεύθυνη δήλωση, 
ενώ άλλα κάθε φορά αλλάζουν. Σημειώστε τα στον πίνακα. 

ΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

• Σε ποιες περιπτώσεις κάποια από αυτά μπορούν να αλλάξουν; 
Φανταστείτε σε τι περιστάσεις μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΑΩΣΗ 

• Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να μη συμπληρωθούν από σας 
ή από κάποιον άλλο; Ποια είναι αυτά; 

• Συζητήστε στην ομάδα τι συνέπειες θα είχε εάν ξεχνούσατε 
να συμπληρώσετε: 
α) το όνομα και επώνυμο του πατέρα, 
β) τον τόπο γέννησης, 
γ) τον τόπο κατοικίας. 

• Στο κάτω μέρος του κειμένου υπάρχουν τέσσερις φράσεις. 
Τι σχέση έχουν με το κείμενο της φόρμας; Πού παραπέμουν; 

• Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα εικονίδιο; 
Τι παριστάνει και για ποιο λόγο βρίσκεται στη θέση αυτή; 

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗ ΦΟΡΜΑ 

Δραστηριότητες 

1. Συμπληρώνει ο καθένας τα στοιχεία της ταυτότητας του τα οποία 
παραμένουν πάντα τα ίδια, έτσι όπως τα εντοπίσαμε παραπάνω. 
Κυκλοφορούμε τα συμπληρωμένα στοιχεία σε άλλα μέλη της 
ομάδας, ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες κι αν είναι ευανάγνωστες. 

2. Κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει να απευθυνθεί σε μια 
συγκεκριμένη υπηρεσία του Δημοσίου για μια συγκεκριμένη 
υπόθεση, και συμπληρώνει κατάλληλα τη φόρμα. 

3 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

4. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συμπληρώνω μια υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό κάποιου άλλου 
(μέλους της ομάδας ή του περιβάλλοντος μου), επινοώντας μια 
συγκεκριμένη υπόθεση. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαριάννα Κονδύλη & Βασιλεία Καζούλλη 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η 
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση τοαρχείο άλλων υπηρε
σιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ 

Ο - Η Όνομα: Επώνυμο: 

'Ονομα και Επώνυμο Πατέρα: 

'Ονομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης : 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμ ός Δελτ ίου Ταυ τότητας: Τηλ.: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομίου (Email) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

W 

Ημερομηνία 20.... 

Ο-ΗΔηλ 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3)Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 1 0 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 



Ο- Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΑΗ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση 
με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές 
που σχετίζονται με τα δελτία εμπορικής κίνησης 
των μουσικών CD (Top 50 / Top 20). Ειδικότερα, 
επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση 
ειδών αυθεντικών κειμένων, όπως πινάκων πωλήσεων 
των CD από εφημερίδες. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

1 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 

Ενότητας 
2-4 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ CD 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Πώς ενημερώνεστε για τις νέες κυκλοφορίες CD Ελλήνων ή ξένων 
τραγουδιστών ή συγκροτημάτων/μουσικών σχημάτων (ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά); 

• Η ενημέρωση για τις πρόσφατες κυκλοφορίες CD της ελληνικής 
και ξένης μουσικής συχνά συνοδεύεται από πληροφορίες για 
την εμπορική κίνηση των CD. Θα σας ενδιέφερε να αγοράσετε 
ή να αναζητήσετε και να ακούσετε ένα μουσικό CD για το οποίο 
μαθαίνετε ότι είναι περιζήτητο στην αγορά; Αν ναι, γιατί; 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ 

Έχετε στα χέρια σας τους πίνακες πωλήσεων των CD ελληνικής και 
ξένης μουσικής παραγωγής για την εβδομάδα από 21 έως 27 Ιουλίου 
2003, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. 

• Πόσοι είναι αυτοί οι πίνακες πωλήσεων (μουσικών) CD; 
• Τι είδος μουσικών CD αναφέρεται στον κάθε πίνακα; 

Παρατηρήστε τον πίνακα πωλήσεων (μουσικών) CD για το ελληνικό 
ρεπερτόριο στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας που κρατάτε 
στα χέρια σας. Τα στοιχεία του πίνακα οργανώνονται σε κάθετο και 
οριζόντιο άξονα. 

• Καθεμία σειρά στον οριζόντιο άξονα αναφέρεται σε ένα μουσικό CD. 
Προσέξτε την έβδομη σειρά. 

• Ποιος είναι ο τραγουδιστής του συγκεκριμένου μουσικού CD; 
Ποιος είναι ο τίτλος του CD; 

• Με ποιον τρόπο διακρίνεται ο τραγουδιστής από τον τίτλο του 
μουσικού CD; 

• Ποια είναι η αμέσως επόμενη πληροφορία που μας δίνεται στην ίδια 
σειρά, μετά τον τίτλο του μουσικού CD; 

Προσέξτε τώρα την αμέσως παρακάτω, όγδοη, σειρά. 

• Εντοπίστε τον τραγουδιστή, τον τίτλο του μουσικού CD και την 
ονομασία της δισκογραφικής εταιρείας που διαθέτει το μουσικό CD 
στην αγορά. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ CD 

Στον κάθετο άξονα τα στοιχεία μοιράζονται σε έξι στήλες. 
Να τις εντοπίσετε. 

• Τι δηλώνουν οι αριθμοί στο αριστερό άκρο της πρώτης στήλης; 
• Τι σημαίνει αυτό για ένα μουσικό CD που βρίσκεται σε μία από 

τις πρώτες σειρές του πίνακα; 
• Αντίθετα, τι σημαίνει αυτό για ένα μουσικό CD που βρίσκεται 

σε μία από τις τελευταίες σειρές του πίνακα; 

Με βάση την αρίθμηση της πρώτης στήλης, ποιο συμπέρασμα θα 
μπορούσαμε να βγάλουμε για τις πωλήσεις του δέκατου και του 
δέκατου πέμπτου μουσικού CD του πίνακα αν τα συγκρίναμε μεταξύ 
τους ως προς τις πωλήσεις τους; 

Παρατηρώντας τον πίνακα, ποιος τραγουδιστής είναι ο πλέον 
περιζήτητος στην αγορά και με ποιο μουσικό CD του κατά τη χρονική 
στιγμή που δημοσιεύεται ο πίνακας αυτός στην εφημερίδα; 

Με ποιον τρόπο ξεχωρίζουν στον πίνακα οι δέκα καλύτερες 
κυκλοφορίες μουσικών CD; 

Παρατηρήστε τη δεύτερη στήλη. Προσέξτε τα σύμβολα 
που χρησιμοποιούνται σ' αυτή τη στήλη. 

• Είναι γνωστά σύμβολα ή μήπως χρειάζονται επεξήγηση; 
• Σε ποιο μέρος της σελίδας που κρατάτε στα χέρια σας δίνεται 

η απαραίτητη επεξήγηση αυτών των συμβόλων; 

Παρατηρήστε τις επεξηγήσεις αυτές στο κάτω μέρος της σελίδας. 

• Με ποιον τρόπο διακρίνονται τα σύμβολα από τις επεξηγήσεις τους; 
• Τι σημαίνει για τις πωλήσεις ενός (μουσικού) CD το γεγονός ότι έχει 

γίνει «χρυσό» ή ότι έχει γίνει «πλατινένιο»; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ CD 

Δραστηριότητες 

Εντοπίστε στον πίνακα του ελληνικού ρεπερτορίου τ α μουσικά cd που 
έχουν γίνει «χρυσά» (Χ), «πλατινένια» (Π), «δύο φορές πλατινένια» (2Π), 
«τρεις φορές πλατινένια» (3Π) και «τέσσερις φορές πλατινένια» (4Π). 
Τοποθετήστε τ α μουσικά cd που εντοπίσατε στον παρακάτω πίνακα, 
σημειώνοντας μόνο τον αριθμό της σειράς τους (1-50): 

• Σύμφωνα με τον πίνακα που συμπληρώσατε, ποια μουσικά CD έχουν 

πουληθεί περισσότερο; 

• Εντοπίζετε στα μουσικά CD του παραπάνω πίνακα κάποιο ή κάποια 

από τα αγαπημένα σας CD; 

• Παρατηρήστε πάλι τη δεύτερη στήλη στον πίνακα του ελληνικού 

ρεπερτορίου. Για τα περισσότερα από τα μουσικά CD η δεύτερη 

στήλη μένει κενή. Τι σημαίνει αυτό; 

• Παρατηρήστε την τελευταία δεξιά στήλη στον πίνακα του ελληνικού 

ρεπερτορίου. Όπως στη δεύτερη στήλη, έτσι κι εδώ χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένα σύμβολα. Σε ποιο σημείο της σελίδας που κρατάτε στα 

χέρια σας μπορούμε να βρούμε τις επεξηγήσεις αυτών των συμβόλων; 

• Π ρ ο σ έ ξ τ ε τ α σύμβολα και τ ις επεξηγήσε ις τ ο υ ς στο κάτω μ έ ρ ο ς 

τ η ς σελίδας. Σε ποιες ά λ λ ε ς περιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή 

συναντούμε τ α σύμβολα τ η ς ανόδου (Α) και τ η ς καθόδου (Τ); 

C D 

Χ 

Π 

2 Π 

3Π 

4Π 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ CD 

• Κοιτώντας τα σύμβολα και τις επεξηγήσεις τους, με ποιο σύμβολο 

δηλώνεται ότι μειώνεται και με ποιο ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον των 

αγοραστών για ένα συγκεκριμένο μουσικό CD την εβδομάδα που 

δημοσιεύεται ο πίνακας σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες; 

• Κοιτώντας πάντα τα σύμβολα και τις επεξηγήσεις τους, με ποιο 

σύμβολο δηλώνεται ότι ένα συγκεκριμένο μουσικό CD γίνεται και 

πάλι ένα από τα 50 περιζήτητα μουσικά CD στην αγορά; Με ποιο 

σύμβολο δηλώνεται ότι ένα συγκεκριμένο μουσικό CD εμφανίζεται 

για πρώτη φορά στα 50 περιζήτητα μουσικά CD της αγοράς; 

• Παρατηρήστε πάλι τον πίνακα του ελληνικού ρεπερτορίου. 

Υπάρχουν ορισμένα μουσικά CD για τα οποία η τελευταία δεξιά 

στήλη του κάθετου άξονα μένει κενή. Να τα εντοπίσετε. Τι δηλώνει 

αυτό το κενό; Σκεφτείτε ότι τα σύμβολα της τελευταίας δεξιάς 

στήλης δείχνουν τις μεταβολές στις αγοραστικές προτιμήσεις του 

κοινού, δηλαδή ποια CD ζητούνται περισσότερο ή λιγότερο. 

• Παρατηρήστε τις στήλες που χρωματίζονται κόκκινες, καθώς και 

την ενδιάμεση τους (λευκή) στήλη. Στις στήλες αυτές σημειώνονται 

συγκεκριμένοι αριθμοί για κάθε μουσικό CD. Ψάξτε στον πίνακα 

τα σημεία όπου μπορούμε να πληροφορηθούμε σε τ ι πράγμα 

αναφέρονται οι αριθμοί αυτοί. 

• Σε ποια στήλη θα ανατρέξουμε εάν θέλουμε να πληροφορηθούμε 

τη θέση στην οποία βρισκόταν ένα συγκεκριμένο μουσικό CD την 

προηγούμενη εβδομάδα και σε ποια στήλη θα ανατρέξουμε για την 

προ-προηγούμενη εβδομάδα; 

• Στην προτελευταία δεξιά στήλη με την ένδειξη «Αριθμός εβδομάδων» 

δηλώνεται για πόσες εβδομάδες το συγκεκριμένο κάθε φορά 

μουσικό CD παρέμενε ένα από τα 50 δημοφιλέστερα μουσικά CD 

του κοινού. Αναζητήστε στον πίνακα του ελληνικού ρεπερτορίου το 

μουσικό CD το οποίο παραμένει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(για τις περισσότερες εβδομάδες). 

• Παρατηρήστε τα στοιχεία που δίνονται για το μουσικό CD του 

Αντώνη Ρέμου με τίτλο «Καρδιά μου μην ανησυχείς» στη θέση 14. 

Οι δύο χρωματισμένες κόκκινες στήλες καθώς και η ενδιάμεση τους 

(λευκή) στήλη μάς πληροφορούν πως το συγκεκριμένο μουσικό 

CD βρισκόταν στη 17η θέση την προηγούμενη εβδομάδα και στη 

10η θέση την προ-προηγούμενη εβδομάδα, ενώ παραμένει ένα από 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ CD 

τα 50 περιζήτητα μουσικά CD για 61 συνεχόμενες εβδομάδες (!). 
Συγκεντρώστε τις αντίστοιχες πληροφορίες για το μουσικό CD 
του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο «Κρυφό φιλί» της θέσης 7. 
Τι παρατηρείτε σχετικά με τη ζήτηση του συγκεκριμένου μουσικού 
CD τις δύο προηγούμενες εβδομάδες; Αυξανόταν ή μειωνόταν; 

• Σε ποια θέση βρίσκεται αυτή την εβδομάδα το μουσικό CD 
του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο «Κρυφό φιλί» σε σχέση με τις 
δύο προηγούμενες εβδομάδες: υψηλότερη ή χαμηλότερη; Με ποιο 
σύμβολο δηλώνεται αυτή η τάση αύξησης ή μείωσης της ζήτησης 
του συγκεκριμένου μουσικού CD; 

3. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Δραστηριότητες 

1. Προσέξτε τις πληροφορίες που μας δίνονται για το μουσικό CD 
της Νατάσας Θεοδωρίδου με τίτλο «Τόση αγάπη πώς να χαθεί». 
Σε ποια θέση βρίσκεται αυτή την εβδομάδα; Ποια ήταν η θέση του 
τις δύο προηγούμενες εβδομάδες; Τι τάση παρατηρείτε ως προς 
την αύξηση ή τη μείωση της ζήτησης του στην αγορά; Ενημερώστε 
το συμμαθητή σας /τη συμμαθήτρια σας στην τάξη που ενδιαφέρεται 
να μάθει και σας ρωτά γι' αυτό. 

2. Διαλέξτε από τον πίνακα του ελληνικού ρεπερτορίου το μουσικό CD 
που σας αρέσει περισσότερο. Συγκεντρώστε τις πληροφορίες που 
δίνονται στον πίνακα σχετικά με την πορεία της ζήτησης του στην 
αγορά και συζητήστε την πορεία αυτή με τους συμμαθητές και τις 
συμμαθήτριες σας. 

3. Υποθέστε ότι είστε παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής η οποία 
κάθε εβδομάδα παρουσιάζει τα δέκα αγαπημένα μουσικά CD 
σύμφωνα με τον πίνακα του ελληνικού ρεπερτορίου. 
Η σελίδα που κρατάτε στα χέρια σας έχει τα στοιχεία που 
χρειάζεστε για την εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ετοιμάζετε 
την παρουσίαση του μουσικού CD «Στο κόκκινο» της Έλλης Κόκκινου. 
Συγκεντρώστε όλα τα στοιχεία που σας δίνει ο πίνακας του ελληνικού 
ρεπερτορίου (δισκογραφική εταιρεία, θέση αυτής της εβδομάδας, 
θέσεις των δύο προηγούμενων εβδομάδων, τάση αύξησης ή μείωσης 
της ζήτησης από το κοινό, διάρκεια παραμονής στα 50 δημοφιλέστερα 
μουσικά CD). Ετοιμάστε τη σειρά με την οποία θα ανακοινώσετε τα 
στοιχεία που συγκεντρώσατε και προχωρήστε στην εκφώνηση. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ CD 
κείμενο 1 

t » * i 

Εβδομάδα έως 27/7/2003 

Τα μπιτ μπλέκουν μ ε τ ά λόγια τ η ς 
Φ λ έ ρ υ ς Νταντωνάκη, η Δ ή μ η τ ρ α 
Γαλάνη και η Ελλη Πασπαλά δια
σ τ α υ ρ ώ ν ο υ ν τ ι ς φ ω ν έ ς τ ο υ ς με 
ν ό τ ε ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς . Μ ε λ ί γ α λό
για ο δ ί σ κ ο ς "Transformations» 
(No 13), όπου α γ α π η μ έ ν α τ ρ α 
γ ο υ δ ι ά τ ο υ Μάνου Χατζιδπκι πα
ρουσιάζονται με τ η μ ο υ ο ι κ ή άπο 
ψ η τ ο υ Κ. Β ή τ α . 

0 επίσημος δείκτης της ελληνικής μουσικής αγοράς από την IFPI 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ si 
rz LU 

Q ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ - ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ - HEAVEN 5800192 Π 3 

| ΝΙΝΟ - ΝΙΝΟ. ΝΙΝΟ.ΝΙΝΟ • HEAVEN 5800242 4 A 
| ΠΥΞ-ΛΑΞ · ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ - MIN0S-EMI 07243591602 

Q ΗΙ-Ξ • Ht-5 - WARNER 667235 Χ 1 • 
Β ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ - Ο,ΤΊ ΕΧΩ ΣΤΟ ΧΑΡΙΖΩ- HEAVEN 5800252 Ο 
Ο ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ -LIVE -VIRGIN 5914852 6 A 

Ι ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΡΥΦΟ ΦΙΛΙ - UNIVERSAL 0176552 2 Γ! 18 A 
| ΑΛΚΙΝΟΟ! ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ- ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ - UNIVERSAL 9806771 Χ 2 Τ 

[ ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ · 0 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ - SONY AKT512601 A 
J ΔΥΤ1ΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΙ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ • ALPHA 2042 Χ 11 A 

11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΜΑΖΙ ΞΑΝΑ-SONY C0L512768 Ο 
12 ΠΕΓΚΥΖΗΝΑ- ΜΑΖΙ ΣΟΥ - MINOS-EMI 07243590083 Χ 13 

13 ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ • Κ. ΒΗΤΑ - TRANSFORMATIONS • ΣΕΙΡΙΟΣ 200312 A 
14 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΙ - ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ - SONY EPC508184 3ft 10 A 
1 5 Γ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 0 ΕΡΩΤΑΣ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΛΟΠΚΗΙ - MINOS-EMI 07243582866 3Π 16 

16 ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ-f .ΝΤΑΛΑΡΑΣ · ΜΑΖΙ - MINOS-EMI 07243583883 η 26 A 
17 ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ - ΠΕΣ ΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ - UNIVERSAL 066(412 Γ 23 A 
18 ΦΙΛΟΙ ΠΑ ΠΑΝΤΑ - ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ - SONY COL512523 17 Τ 
19 ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ - ΤΑ ΧΩ ΒΡΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ - MINOS-EMI 07243591794 A 
20 ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΛΕΜΜΑ - ALPHA 2091 Ο 
21 ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΩΔΟΡΙΔΟΥ - ΤΟΣΗ ΑΓΑΠΗ ΠΩΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ - SONY COL510437 π 47 

22 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ - ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ - MINOS-EMI 07243580841 η 22 A 
23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ • Η ΜΕΡΑ Η ΚΑΛΗ • HEAVEN 5800212 28 A 
24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ - UNIVERSAL 9809559 Τ 
2S ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ- LIVE -MINOS-EMI 07243581144 3Π 27 A 
26 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ - SOLO - MINOS-EMI 07243592337 Ο 
2 7 ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ - ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ - MINOS-EMI 07243498841 χ 41 A 
28 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΔΝΝΟΥ · ΜΗΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΣ • HEAVEN 5800232 Ο 
29 ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ - ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΖΩΗ - SONY ΑΚΤ511999 7 Τ 
3 0 ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ - ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - LEGEND 2201340582 33 A 
3 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΗΣ - BEST OF - MINOS-EMI 07243583566 31 A 
3 2 ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ - LIVE '92*97 - UNIVERSAL 5369642 η 45 • 
33 ΝΙΚΟΣ BEPTHI - ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΟΜΑ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ - UNIVERSAL 0677512 44 

34 ΠΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ - 0 ΕΡΩΤΙΚΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ • MINOS-EMI 07243536925 2Π A 
35 ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ • SAKIS REMIXES - MINOS-EMI 07243591623 5 Τ 
36 ΠΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ - ΦΩΤΑ ΑΝΑΜΜΕΝΑ - SONY EPC512075 

5 

A 
37 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ - ΠΕΙΑ-COLLECTOR'S EDITION - HEAVEN 5800152 4Π • 
38 ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - ΦΕΓΓΑΡΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ - SONY S2K61887 2Π • 
39 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ - ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ - SONY EPC512076 Τ 
4 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - LIVE ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ - UNIVERSA 0188052 χ • 
4 1 ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ - ΙΤΡΟΥΜΦΟΧΟΡΕΨΤΕ - LEGEND 2201340552 30 Τ 
4 2 ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - MWOS-EMI07243483734 A 
4 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ - ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ - SONY EPC512164 34 • 
4 4 ΜΙΚΡΟ - TRONIK ΠΛΑΣΜΑ - WARNER 664296 29 • 
4 5 ΠΑΡΗΙΠΕΡΥΙΙΝΑΚΗΣ • ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ - ΜΒΙ 501010983 40 

46 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ - ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ - SONY EPC503087 2Π • 
4 7 ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΜΕΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΠΟΨΕ - SONY C0L512596 8 • 
48 ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ - SONY SK89552 Χ 36 • 
4 9 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ - ΔΕ ΘΕΛΩ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - UNIVERSAL 9808672 12 • 
5 0 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΤΛΟΥ+ΦΑΤΜΕ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ - MINOS-EMI 07243580716 • 

ϋΗ°ι 
K M J M 2; CO m 

| ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΗΣ - UNIVERSAL 9308096 2Π 1 

m 
f EVERY WAY THAT 1 CAN - SERTAB - SONY COL673962 Π 2 

| BRING ME TO LIFE - EVANESCENCE - SONY WIN67348S •••1 * A 
| ΘΕΛΩ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ · ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ - UNIVERSAL 0199892 Κ ••Β 6 A 
| ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΣΥ - ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ - UNIVERSAL 9809142 A 
| GIRL LIKE YOU - BERTINE ZETUTZ - MINOS-EMI 07243552433 i ^ H 11 A 
| PLAYED A LI VE - SAFRI DUO - UNIVERSAL 1S8S422 ^ H 7 A 
| IN DA CLUB -50 CENT -UNIVERSAL 4973582 9 A 
j HOLLYWOOD - MADONNA - WARNER 242638 • B 15 A 

[ 0 REMIXES - ANNA ΒΙΣΣΗ - SONY COL673913 • • f l 1» A 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 

D EROS RAMAZZOTTt • 9 • MINOS-EMI 82876520452 

EVANESCENCE - FALLEN - SONY WINS10879 

£ J HIM - LOVE METAL - MINOS-EMI 82876505042 

Q BA3 CHEAP-HAIL TO THE THIEF - MINOS-EMI 07213584544 

Β WETALLICA - ST. ANGER - UNIVERSAL 9865327 

| O.S.T. - FRIOA - UNIVERSAL 4741502 

Q EMINEM - THE EMINEM SHOW - UNIVERSAL 4932902 

Ο EMINEM - 8 MILE O.S.T. - UNIVERSAL 4935302 

w ANNIE LENNOX - BARE - MINOS-EMI 8287652247 

Π 3 SERTAB • SERTAB • SONY C0L494471 

11 50 CENT - GET RICH OR DIE TRYIN - UNIVERSAL 4935442 

12 PINK FLOYD - THE DARK SIDE OF THE MOON - MINOS-EMI 07243582136 

13 SIMPLY RED • HOME • HEAVEN 3170004 

14 THE DANDY WARHOLS - WELCOME TO THE MONKEY MINOS-EMI 07243582022 

15 MARIOS FRANGOULIS - SOMETIMES I DREAM - SONY SK87873 

16 BARRY WHITE - THE ULTIMATE COLLECTION - UNIVERSAL 5604712 

1 7 DELERIUM - CHIMERA - MINOS-EMI 06700303262 

18 JULIO IGLESIAS - LOVE SONGS - SONY COL512604 

19 AVRIL LAVIGNE - LET GO - MINOS-EMI 74321962052 

2 0 T.A.T, U, - 200 KM HR IN THE WRONG LANE • UNIVERSAL 0662312 

21 PLACEBO - SLEEPING WITH GHOSTS - VIRGIN 5826022 

2 2 VANGELIS - MYTHODEA - SONY SK89191 

2 3 LINKIN PARK - METEORA - WARNER 248462 

2 4 JUSTIN TIMBERLAKE • JUSTIFIED - VIRGIN 5435042 

2 5 O.S.T. • MATRIX RELOADED - WARNER 248411 

2 6 BEYONCE - DANGEROUSLY IN LOVE - SONY COL509395 

2 7 DJ TIESTO - NY ANA - MINOS-EMI 87151970030 

2 8 SHAKIRA - LAUNDRY SERVICE - SONY EPC498720 

29 ANTIQUE - BLUE LOVE - V2 VTG8046-2 

3 0 LED ZEPPfLlfT-HOWTHE WEST WAS WON - WARNER 783587 

31 EMINEM - THE MARSHALL MATHERS LP · UNIVERSAL 4906292 

3 2 CHRISTINA AGUILERA - STRIPPED • MINOS-EMI 74321961252 

3 3 TINDERSTICKS - WAITING FOR THE MOON - VIRGIN BB0232 

3 4 O.S.T. - THE HULK • UNIVERSAL 4750982 

3 5 ASHANTI - CHAPTER II - UNIVERSAL 0771562 

36 SYLVER - LITTLE THINGS - LEGEND 2202361132 

3 7 SCORPIONS - BEST OF - MINOS-EMI 07243497013 

38 BLUR - THINK TANK - MINOS-EMI 07243582997 

THE WHITE STRIPES - ELEPHANT - VIRGIN XLCD162 

40 STEREOPHONICS - YOU GOTTA GO THERE TO COME BACK - V2 VVR1021902 

41 CELINE DION-ONE HEART-SONY COL510877 

42 RICKY MARTIN - ALMAS DEL SILENCIO - SONY COL509994 

4 3 COLDPLAY - A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD - MINOS-EMI 07243540504 

4 4 PANJABI MC - THE ALBUM - HEAVEN 5680222 

4 5 SARAH BRIGHTMAN -HAREM • MINOS-EMI 07243557536 

4 6 CHARLIES ANGELS 2 FULL THROTTLE - 0.S.TCHARUES ANGELS 2 FULL THROTTLE • SONY COL512306 

4 7 THIEVERY CORPORATION - THE RICHEST MAN IN BABYLON - EROS 84160-2 

4 8 NORAH JONES - COME AWAY WITH ME - MINOS-EMI 07243532068 

4 9 DJ TIESTO - IN MY MEMORY · MINOS-EMI 87151970600 

5 0 EMINEM - THE S U M SHADY - UNIVERSAL IND-90237 
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ii 
Ο -α 
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Ifa 
Q 3 ΒΑΛΕ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ - UNIVERSAL 9809354 

Ifa 
ο 

] CRAZY IN LOVE - BEYONCE - SONY COL673957 35 A 
] Ε SAMBA - JUNIOR JACK - VIRGIN 5822072 13 • 
] SCANDALOUS - MIS-TEEQ - WARNER 780067 14 A 
] ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΡΧΗ - ONE - MUNOI-EMI07243552434 X 31 Λ 

J ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ (REMIX) · ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ · SONY EPC674080 

J ΠΑΡΤΥ ΠΑ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ - SONY COL673920 17 Τ 
] ΕΡΧΟΜΑΙ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ALPHA 1021 A 

| THE POWER OF BHANGRA - SNAPIVS.MOT1VO - HEAVEN 5810402 Ο 
] GET BETTER - K.M.C · MINOS-EMI 07243552764 A 

X: ΧΡΥΣΟΣ. Π: ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ, 2Π: 2 ΦΟΡΕΣ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ, 3Π: 3 ΦΟΡΕΣ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ Α ΑΝΟΔΟΣ • ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ο ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Τ ΚΑΘΟΔΟΣ Ακούστε τα τραγούδια του 
TOP 50 οήμερα και κάθε Κυριακή 
οτις 11 π.μ αηό το 
ραδιόιρωνο οτους 101,3 1 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1 

ΕΝΟΤΗΤΑ ϊ ΙΜΑΙ ΣΥΝΔΡ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με τις συνδρομές σε περιοδικά. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και αποτελεσματική 
χρήση αυθεντικών κειμένων που χρησιμοποιούμε 
προκειμένου να γίνουμε συνδρομητ-ές/-ριες, όπως: 

• ενημερωτικά κείμενα σχετικά με τους όρους 
της προσφοράς συνδρομής, 

• ειδικές φόρμες για συμπλήρωση στοιχείων. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
2-4 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας σχετικά με την ανάγνωση 
περιοδικών. 

Καταγράφουμε τα περιοδικά που διαβάζουν τα μέλη της ομάδας. 

Ταξινομούμε τα περιοδικά με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Αθλητικά περιοδικά 

Περιοδικά μόδας 

Περιοδικά ποικίλης ύλης 

Λογοτεχνικά περιοδικά 

Τεχνικά περιοδικά 

Επιστημονικά περιοδικά 

Ταξιδιωτικά περιοδικά 

• Σε ποια από τα παρακάτω περιοδικά θα επιθυμούσατε να γίνετε 
συνδρομητ-ής/-ρια; 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ-Η/-ΡΙΑ 

Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει 
την προσφορά ενός περιοδικού προς υποψήφι-ους/-ες συνδρομητ-ές/-ριες 
(κείμενα 1α, 2α, 3α). 

Συζητούμε στην τάξη το περιεχόμενο της προσφοράς: 

• το οικονομικό μέρος, 
• τις διευκολύνσεις σε σχέση με την κυκλοφορία του περιοδικού, 
• τα επιπλέον δώρα, 
• τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να γίνει συνδρομητής 

σε αυτά τα περιοδικά. 

Τι κερδίζει ο συνδρομητ-ής/-ρια με τη συνδρομή; 
Τι κερδίζει ο εκδότης του περιοδικού με αυτή την προσφορά; 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 

Β. ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ-ΗΣ/-ΡΙΑ 

Η τάξη έχει στη διάθεση τ η ς τ α κείμενα 1β, 2β, 3β. 

Εντοπίζουμε τ ι α π α ι τ ε ί τ ο κείμενο τ η ς φόρμας. 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του. 

• Να εντοπίσουμε τα στοιχεία που απαιτούν συμπλήρωση. 

• Να εντοπίσουμε και να διαβάσουμε προσεκτικά την ενότητα σχετικά 

με τους όρους εγγραφής ή συνδρομής. 

• Να συμπληρώσουμε τσεκάροντας. 

• Να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε λέξεις που χρησιμοποιούν 

άλλο αλφάβητο εκτός από το ελληνικό. 

• Να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τα σημεία όπου χρειάζεται 

να κάνουμε οικονομικούς υπολογισμούς. 

Διαβάζουμε την αντίστοιχη φόρμα και συζητούμε ποια σημεία της 
μας δυσκολεύουν. 

Αναγνωρίζουμε τ α βασικά χαρακτηριστικά του κειμένου. 

• Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; Τι πραγματεύεται; 

• Ποιος είναι ο/οι συντάκτ-ης/-ες του κειμένου; 

• Σε ποιους απευθύνεται αυτό το κείμενο; 

• Ποιος θεωρείται ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων; 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο; Ποια στοιχεία σχεδιαστικά 

ή/και γλωσσικά βοηθούν να τις διακρίνουμε; 

• Τι είδους πληροφορίες γράφονται με έντονα και τ ι με κανονικά 

γράμματα; 

• Τι είδους πληροφορία δίνεται στο πάνω, χρωματιστό, μέρος 

της σελίδας; 

• Τι είδους πληροφορίες δίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Ποια από τα στοιχεία που παρέχονται από το κείμενο θεωρείτε 

ιδιαίτερα σημαντικά και ποια όχι; 

• Υπάρχουν πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο 

και που τις θεωρείτε σημαντικές; 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 

• Ποιες είναι οι λέξεις-κλειδιά με τις οποίες τα κείμενα προσπαθούν 
να πείσουν τους αναγνώστες να γίνουν συνδρομητές; Θεωρείτε 
ότι είναι αποτελεσματικές και πετυχαίνουν το στόχο τους; 

Λεξικογραμματική 

Επισημαίνουμε στο κείμενο λέξεις/φράσεις που δε γνωρίζουμε 
τη σημασία τους. Σχετίζονται με εξειδικευμένη ορολογία; 

Συζητούμε τη σημασία τους. 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί σε σχέση 
με το άτομο που θα πληρώσει τη συνδρομή και το άτομο που θα γίνει 
συνδρομητ-ής/-ρια. Συμπληρώστε τη γλωσσική διατύπωση που ταιριάζει 
στην κάθε περίπτωση και βρείτε άλλους τρεις συνδυασμούς: 

ΠΟΙΟΣ «ΕΠΙΘΥΜΕΙ» ΠΟΙΟΣ «ΝΑ ΓΙΝΕΙ» Γλωσσική έκφραση 

Εγώ Εγώ Επιθυμώ να γίνω 

Εγώ Η Μαρία Παπά 

Η Μαρία Εγώ 

Η γυναίκα μου κι εγώ Εμείς 

Η γυναίκα μου κι εγώ Η κόρη μας 

Η γυναίκα μου Οι κόρες μας 

4 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα ονόματα που λείπουν. 
Προσθέστε ονόματα δικών σας γνωστών. 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ... 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ/ΤΗΣ... 

Μάνος Αναστασίου 

Σοφία Κόντη 

Γιάννη Χαραλαμπίδη 

Γιώργος Δούκας 

Μαρίας Κυπραίου 

Έλενα Δη μουλά 

Κώστας Μπακάκος 

2. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Θέλετε να κάνετε δώρο σε ένα φιλικό σας πρόσωπο μια συνδρομή 
σε ένα περιοδικό. Επιλέξτε το περιοδικό και συμπληρώστε την αντίστοιχη 
φόρμα. Να συζητήσετε τις δυσκολίες που συναντήσατε με τον/την 
εκπαιδευτ-ή/-ριά σας. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασιλεία Καζούλλη & Βαγγέλης Ιντζίδης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
κείμενο 1α 

ITAL 
HQML· 

E ^ ^ i i l S f i U p O συνδρομή στο μεγαλύτερο περιοδικό Home Electronics 

και παραλάβετε το με κούριερ 0ΤΟ XUpO που θέλετε 

Πρίν t H l f t j j r Κυκλοφορία του στα περίπτερα 4 

ITECl I I I mmm mm *.,,* 

Λ μόνο με € 7 4 
PTQOU 

Δυνατότητα πληρωμήβ με πιστωτική κάρτι 

OTOKCS pnviaies δόσεκ 

στην τιμή των € 6 9 

έχρι 1 4 % στην τιμή περιπτέρου 
οκληρωμένα συστημοια 

: £ > 'i^JilLUJJ] 
y— 

\ 

>wan-i 

ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ 

DVD ELIZABETH 
Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ TOY SHEKHAR KAPUR 

T E C H 

Εικόνα: PAL 1,85:1 
Ήχος: Dolby Digital 5.1 
Ελληνικοί υπότιτλοι και ελληνικά μενού 
Πληροφορίες και στοιχεία 
για την ταινία και τους 
συντελεστές της 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ , Γ υ ο ( ο τ ε 

210-36 86 111 ι «•»»« 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
κείμενο 1β 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
κείμενο 2α 

• 
Πολλά 

////? / • ///' ρ 

Ofιΐ CtlTI 

KOit^m j u m ^ ^ ^ 

a Jt 

1 

_ Jl 

Μ 
ό το/ιτεοιοδικό 
σάς ανήκει για μια ζωή! 

Μη χάσετε κανένα τεύχος 
Γραφτείτε τώρα συνδρομητές με ένα τηλεφώνημα 

...και πάρτε πίσω την αξία της 
συνδρομής σας με δώρο 
τέσσερα υπέροχα DVD 
του NATIONAL GEOGRAPHIC 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

[ j NATIONAL GEOGRAPHIC I 
Π ΝΑΠΟΝΑΙ GEOGRAPHIC | 

[ j NATIONAL GEOGRAPHIC I 

ΠΛΩΡΗ Ι 
ΣΤΟΛΙΑΠΗΜΛ 

ΑΠΕΡΟΕΙΛΕΙΣ 

ΠΛΩΡΗ Ι 
ΣΤΟΛΙΑΠΗΜΛ 

ΑΠΕΡΟΕΙΛΕΙΣ 
i f ^ ^ ^ H %jM 

ΐιωμπίη flWfKpouun 

Ακόμη 
• Προνομιακή τιμή για όσους εξοφλήσουν τη συνδρομή τους 

μέσω πιστωτικής κάρτας: μόνο €54 και 3 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

• Αυτόματη εγγραφή σας ως μέλους της National Geographic 

Society και το δικαίωμα ν' αγοράζετε τα είδη της 

με προνομιακές εκπτώσεις 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλεφωνήστε τώρα 

801-11 90 8 0 1 " 
Γυρίστε 
σελίδα 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
κείμενο 2 β 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
κείμενο 3 β 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΔΙΑ 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με τις 
επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με τις αστρολογικές προβλέψεις. Ειδικότερα, επιδιώκεται 
η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση ειδών 
αυθεντικών κειμένων, όπως αστρολογικών προβλέψεων 
από εφημερίδες και περιοδικά. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
2-4 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τη γνώμη μας για τις αστρολογικές προβλέψεις. 

Παρατηρούμε τα αποκόμματα των εντύπων. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα υλικό σχετικό με τα ζώδια. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, επιλογή 
γραμματοσειράς, διάστιχο), 

• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ομαδοποιούμε τα κείμενα που έχει 
στη διάθεση της η ομάδα. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από τον αναγνώστη. 

• Εντοπισμός του ζωδίου που ενδιαφέρει τον αναγνώστη σε επίπεδο 
κειμένου και πίνακα. 

• Ανάγνωση του κειμένου. 
• Αποκωδικοποίηση του πίνακα και των συμβόλων του, όπου αυτός 

παρατίθεται. 
• Παράλληλη ανάγνωση πίνακα και κειμένου. 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο από το ΖΑΠΙΝΓΚ (κείμενο 1); 
Ποια γλωσσικά και εικονικά στοιχεία συντελούν στο διαχωρισμό 
του κειμένου σε ενότητες; 

Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο από τα ΝΕΑ (κείμενο 2); 
Ποια στοιχεία, σχεδιαστικά ή/και γλωσσικά, βοηθούν στο χωρισμό 
του κειμένου σε ενότητες; 

Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
(κείμενο 3); Ποια στοιχεία, σχεδιαστικά ή/και γλωσσικά, βοηθούν 
στο χωρισμό του κειμένου σε ενότητες; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Ποια από τα έντυπα αναφέρονται στην πρόβλεψη της ημέρας 
και ποια στην πρόβλεψη της εβδομάδας; 

• Σε ποιους τομείς εστιάζει το κάθε έντυπο; (επαγγελματικά/καριέρα, 
τύχη, σχέσεις κτλ.). 

• Ποια από τα στοιχεία που παρέχονται από το κείμενο θεωρείτε 
ιδιαίτερα σημαντικά και ποια όχι; 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ 

• Υπάρχουν πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο 
και που τις θεωρείτε σημαντικές; 

• Ποια κοινωνικά στερεότυπα αναπαράγονται; (επάγγελμα, σεξ, 
σχέσεις κτλ.). 

Λεξικογραμματική 

Κύρια χαρακτηριστικά των κειμένων είναι: 

• η χρήση της αντωνυμίας δεύτερου πληθυντικού «εσείς», 
• η συχνή χρήση προστακτικής. 

Παρατηρούμε αν αυτό ισχύει στα τρία κείμενα και σημειώνουμε 
μερικές περιπτώσεις. 

Κείμενο από ΖΑΠΙΝΓΚ Κείμενο από ΝΕΑ 
Κείμενο από 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

• Ποιο σκοπό πιστεύετε ότι εξυπηρετεί αυτή η πρακτική 
(χρήση προστακτικής, δεύτερου πληθυντικού); 

4 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ 

• Ποιες είναι οι λέξεις/φράσεις-κλειδιά μέσα από τις οποίες φαίνονται 

οι προβλέψεις του/της αστρολόγου για κάθε τομέα; 

Συζητήστε στην ομάδα σας τ ι σημαίνουν οι παρακάτω φράσεις 
από το κείμενο των προβλέψεων (κείμενο 1). 

• «ουδέν κακό αμιγές καλού» 

• «μεγάλα οικονομικά “ανοίγματα"» 

• « “να... γραπώνεστε από καταστάσεις"» 

• «να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα» 

• «θα σας...σπάσουν τα νεύρα» 

• «να ανταποκριθείτε στα “μέτωπα" που θα ανοίξετε» 

• «στάση χαμηλού προφίλ» 

• «έχετε τους οιωνούς με το μέρος σας» 

• «θα δρέψετε απρόσμενους καρπούς» 

• «σας... βγάζει από τα νερά σας» 

• «να συντηρήσετε τα κεκτημένα σας» 

Μελετήστε το εικονικό μέρος του κειμένου και τη σχέση του 
με το γλωσσικό. 

• Ποια η σχέση του εικονικού μέρους με το γλωσσικό που συνοδεύει 

(το συμπληρώνει, το επεξηγεί κτλ.); 

• Ποιες λέξεις/φράσεις του κειμένου σχετίζονται με το οπτικό θέμα; 

• Ποια είναι η οργάνωση του πίνακα; Τι παρατηρείτε στον οριζόντιο 

και τ ι στον κάθετο άξονα; 

• Σε ποιους τομείς εστιάζει ο πίνακας; Τα χρώματα του παίζουν ρόλο 

στην κατανόηση του; Πώς γίνονται αντιληπτά τα χρώματα; 

5 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ 

4. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Δραστηριότητες 

1. Χωρίζουμε την τάξη σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αναλαμβάνει 
να συντάξει αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια και η άλλη 
ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει έναν πίνακα με αστρολογικές 
προβλέψεις. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ανταλλάσσουν το υλικό 
που συνέταξαν. Οι δύο ομάδες καλούνται να ακολουθήσουν 
την αντίστροφη διαδικασία μέσα από το υλικό που έχουν ανταλλάξει. 

2. Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει τη σύνταξη της πρόβλεψης 
της ημέρας για ένα ζώδιο. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Βασιλεία Καζούλλη 
Συι/τοι/ίσμάς Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ κείμενο 1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ κείμενο 2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ κείμενο 3 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΔΙΑ 
κείμενο 4 

Γεύσεις πολλών "αστέρων" από την 

Taste and diet! (& 8 0 Μ 1 0 Ί 7 2 7 

I I J J I H U I I I I I I 
90 11 240 217 

Τ ΚΡΙΟΕ 
21 Μαρτίου • 19 Απριλίου 

EPQTAE: Η βδομάδα αυτή είναι γεμάτη δρά
ση. Ο Αρης αας γεμίζει δύναμη και σας δίνει την 
ώθηση να δρομολογήσετε νέα πράγματα για τη 
ζωή σας. Πέρα από τον Άρη και ο Κράνος απαιτεί 
από σας μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα 
στις σχέσεις σας. 
ΥΓΕΙΑ: Η φυσική σας κατάσταση απαιτεί 
φροντίδα. 
Ε Ρ Γ Α Ε Ι Α : Ο Δεκέμβρης είναι ένας από 
τους πιο δυνατούς μήνες του χρόνου. Είναι και
ρός, λοιπόν, να κυνηγήσετε νέες προτάσεις και 
να σιγουρέψετε κάποιες παλιές συνεργασίες. 

90 11 240 217 

ΚΑΡΚΙΝΟΙ 
22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου 

EPQTAE: Είναι καιρός να κάνετε συμμα
χίες, έτσι ώστε να μπορέσετε να πορευτείτε 
σωστά. Από τις 18 του μηνός προσέξτε ιδιαί
τερα θέματα υγείας, τα οποία μπορεί και να 
σας ταλαιπωρήσουν. 
ΥΓΕΙΑ: Προσέξτε μην πάθετε υπερκόπωση. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Να θυμάστε ότι από τις 19 του 
μηνός οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές στον ε
παγγελματικό τομέα. Ο Άρης μπορεί να σας 
δημιουργήσει πολλές ανατροπές, όμως να 
θυμάστε ότι όλα γίνονται για να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο. 

90 11 240 217 

ΖΥΓΟΣ 
23 Σεπ. - 23 Οκτωβρ. 

ΕΡΟΤΑΣ: Η αλλαγή του Άρη στα μέσα του 
μήνα σας δίνει τη δυνατότητα να περάσετε ό
μορφες γιορτές. Κάποιοι από σας βέβαια θα 
σκεφτούν σοβαρά να βάλουν τέλος σε κάποια 
σχέση που τους ταλαιπωρεί. 
ΥΓΕΙΑ: Κάντε μια κούρα ομορφιάς. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Σκέφτεστε να προχωρήσετε 
σε κάποια επαγγελματική αλλαγή, αν κάτι 
τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί τώρα θα γίνει 
στις αρχές της χρονιάς. Πριν φτάσετε εκεί 
θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη αλλαγή στη 
ζωή σας. 

90 11 240 217 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22 Δεκεμ. -19 Ιανουαρ. 

EPSTAE: Η αλλαγή του Άρη κάνει τη ζωή 
σας πιο δύσκολη, ενώ οι απαιτήσεις κάποιων 
ανθρώπων έχουν αρχίσει να σας κουράζουν. 
Οι πλανήτες στο ζώδιο σας είναι πολλοί, με α
ποτέλεσμα να νιώθετε αρκετά ισχυρή. Προ
σέξτε τις ισορροπίες. 
ΥΓΕΙΑ: Κάντε έναν έλεγχο. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Οι ανταγωνισμοί πληθαίνουν, 
με αποτέλεσμα να νιώθετε αρκετά κουρα
σμένοι, ενώ είναι αρκετοί και αυτοί που κρί
νουν τη δουλειά σας. Οι εντάσεις συνεχώς θα 
αυξάνονται. 

90 11 240 217 

Γ ) ΤΑΥΡΟΣ 
^ ^ 20 Απριλίου - 20 Μαΐου 

EPQTAE: Διανύετε μια από τις πιο αξιόλο
γες περιόδους της ζωή σας. Παρόλο που έχετε 
ταλαιπωρηθεί από κάποιες εκλείψεις, που έχουν 
συμβεί στο ζώδιο σας, είναι καιρός να πάρετε κά
ποιες καταστάσεις σταχέρια σας. 
ΥΓΕΙΑ: Προσέξτε κάποια μικροατυχήματα. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Ο επαγγελματικο-οικονομικός 
τομέας μονοπωλεί το ενδιαφέρον σας, ενώ 
σας ανοίγονται πολλές προοπτικές. Είναι και
ρός να τρέξετε μέχρι το τέλος του χρόνου, έ
τσι ώστε να μη χάσετε κάποιες ευκαιρίες που 
σας έχουν παρουσιαστεί. 

90 11 240 217 

Α ) ΛΕΩΝ 
V . / V 23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου 
E P S T A E : Οι αστρολογικές προβλέψεις 
για σας είναι κάτι παραπάνω από θετικές, θα 
περάσετε λοιπόν πανέμορφες γιορτές και 
πραγματικά θα χαλαρώσετε. 
ΥΓΕΙΑ: Μην ξεχνάτε το ετήσιο τσεκάπ σας. 
Οργανώστε ένα ταξίδι. Το έχετε ανάγκη. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Η ιδιαίτερα αυξημένη αισιοδο
ξία σας θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε 
πολύ θετικά ό,τι σας προκύψει. Τα οικονομικά 
αναμένεται να βελτιωθούν ουσιαστικά, ενώ 
μια νέα συνεργασία κάνει την εμφάνιση της 
στο προσκήνιο. 

90 11 240 217 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24 Οκτωβρ. - 22 Νοεμβρίου 

EPQTAE: Η τύχη είναι με το μέρος σας. 
Χρειάζονται σωστές κινήσεις, έτσι ώστε να μη 
βγείτε χαμένοι. Προσέξτε λίγο την επικοινω
νίας σας, μιας και ο ανάδρομος Ερμής θα δη
μιουργήσει πολλές προστριβές. 
ΥΓΕΙΑ: Αποφύγετε τις υπερβολές στη δια
τροφή σας. 

ΕΡΓΑΕΙΑ: Το διάστημα είναι ιδανικό για 
τους περισσότερους από σας, μια και οι ευκαι
ρίες που θα σας παρουσιαστούν είναι εξαιρε
τικά σημαντικές. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας 
φέρει βέβαια κάποιες καθυστερήσεις. 

Φ&$ 90 11 240 217 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20 Ιανουαρ. -19 Φεβρ. 

EPfiTAE: Διανύετε έναν από τους πιο δυ
νατούς μήνες της χρονιάς. Να θυμάστε ότι 
αυτή τη χρονιά κλείνει ένα κουραστικό επτα
ετές ταξίδι για τους περισσότερους από 
σας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν 
λυθεί πολλά από τα προβλήματα σας. 
ΥΓΕΙΑ: Καιρός να οργανώσετε ένα ταξί
δι. 

ΕΡΓΑΕΙΑ: Τα οικονομικά σας θα βελτιω
θούν άμεσα, θα περάσετε πολύ ευχάριστες 
γιορτές, ενώ δεν αποκλείεται μια καινούργια 
συνεργασία να κάνει την εμφάνιση της. 

Από την ΑΝΤΑ ΡΑΖΗ 

ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

90 11 240 217 

ΑΙΑΥΜΟΙ 
21 Μαΐου - 21 Ιουνίου 

EPfiTAE : Το κλείσιμο του χρόνου είναι ιδιαί
τερα απαιτητικό για τους περισσότερους από 
σας. Μετά τις 21/12 οι καταστάσεις παίρνουν 
μια πιο ήρεμη μορφή και σας δίνεται η δυνατότη
τα να δείτε ξεκάθαρα κάποιες σχέσεις σας. 
ΥΓΕΙΑ: Σας λείπει η ηρεμία και αυτό σας α
φήνει κάποια σημάδια. 

ΕΡΓ ΑΕΙ Α:Σας έχει δημιουργηθεί μια δυ
σαρέσκεια, η οποία πολλές φορές θα σας ω
θήσει σε μεγάλες εκρήξεις με τους γύρω 
σας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέ
πει να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. 

90 11 240 217 

ΠΑΡΘΕΝΟΙ 
23 Αυγ. - 22 Σεπτεμβ. 

EPfiTAE: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα θε
τικά για τους περισσότερους από σας. Παρ' ό
λα αυτά, στις 18/12 κάποιες εντάσεις θα σας 
κουράσουν και θα σας δημιουργήσουν κακή 
διάθεση. 

ΥΓΕΙΑ: Φανείτε προσεκτικοί σε κάποιες ε
νοχλήσεις. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Χρειάζεται να δουλέψετε αρκετά 
για να δείξετε ότι πραγματικά αξίζετε, αλλά και 
για να καλύψετε κάποια οικονομικά αας κενά. 
Κάποιες εσωτερικές αντιπαλότητες θα σας δη
μιουργήσουν προβλήματα. 

90 11 240 217 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
23 Νοεμβ. - 21 Δεκεμβ. 

E P S T A E : Μετά τις 17/12 που φεύγει ο 
Άρης από τους Ιχθύες, τα πράγματα γύρω σας 
ξεκαθαρίζονται, ενώ θα υπάρξουν αρκετά κα
λές προοπτικές για τους περισσότερους από 
σας. Νιώθετε περισσότερο αισιόδοξοι, γεγο
νός που σας δίνει θάρρος. 
ΥΓΕΙΑ: Αν έχετε κάποιες ενοχλήσεις συμ
βουλευτείτε το γιατρό σας. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Αυτή η χρονιά είναι σαφώς καλύ
τερη από τις προηγούμενες. Τα πράγματα είναι 
αρκετά αισιόδοξα και πιο ενθαρρυντικά. Μη δι
στάσετε να κάνετε νέες κινήσεις. 

90 11 240 217 

ΙΧΘΥΕΣ 
20 Φεβρ.- 20 Μαρτίου 

EPQTAE: Οι αλλαγές αυτού του μήνα σας 
επηρεάζουν περισσότερο από κάθε άλλο ζώ
διο. Η είσοδος του Ουρανού στο ζώδιο σας για 
την επόμενη επταετία θα επιφέρει πολλές αλ
λαγές στη ζωή σας. 

ΥΓΕΙΑ: Η φυσική σας κατάσταση απαιτεί 
φροντίδα. 
ΕΡΓΑΕΙΑ: Τα οικονομικά σας είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση, ενώ κάποιες συναντήσεις με 
πρόσωπα από το παρελθόν θα σας φέρουν πολ
λές αλλαγές. Μην είστε εριστικοί με τους γύρω 
σας. 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Η Τ Ο Υ Ζ Ω Δ Ι Ο Υ Σ Α Σ 
Στείλτε μήνυμα στο 4526 Πληκτρολογήστε ΤΤΤ. κενό και τα 3 πρώτα γράμματα του ζωδίου σας. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡ 

Οι αγορές αποτελούν βασικό στοιχείο τ η ς 
καθημερινής μας ζωής. Κάθε μέρα όλοι μας κάτι 
αγοράζουμε. Από τ α απολύτως αναγκαία έως τ α 
απολύτως περιττά. Χιλιάδες προϊόντα στα ράφια 
και τ ις βιτρίνες των καταστημάτων ή τ ις σελίδες 
των περιοδικών μας προκαλούν και μας 
προσκαλούν. Μόνο το πορτοφόλι μας αντ ιστέκεται 
...μέχρι να αδειάσει και να γεμίσει η πιστωτική μας 
κάρτα. Μερικές φ ο ρ έ ς τ α χρήματα μας «πιάνουν 
τόπο», ά λ λ ε ς φ ο ρ έ ς γεμίζουμε το σπίτι μας με 
περιττά πράγματα ή μετανιώνουμε για τ ις επιλογές 
μας και «κλαίμε τ α λ ε φ τ ά μας». Μέχρι την επόμενη 
φορά που θα ξαναβρεθούμε μπροστά σε κάποια 
προκλητική βιτρίνα... 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
14 ώρες 
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01 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΑΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Αγοράστε σωστά! 

Αφού δε μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αγορές καλό είναι να 
μάθουμε να αγοράζουμε σωστά. Αυτό σημαίνει ότ ι πρέπει: 

• Να γνωρίζουμε τις ανάγκες μας: Τι ακριβώς χρειαζόμαστε, σε ποια 
ποσότητα και μέχρι ποια τιμή μπορούμε να ανταποκριθούμε. 

• Να κατανοούμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος 
που θέλουμε να αγοράσουμε (πχτην ποσότητα που περιέχεται στη 
συσκευασία, την τιμή του προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης...) καθώς 
επίσης και την ποσότητα του προϊόντος που μπορούμε να αγοράσουμε 
με το χρηματικό ποσό που διαθέτουμε. 

• Να μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές- σε σχέση με την ποσότητα 
και την ποιότητα- των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν, ιδιαίτερα 
όταν αυτά παρασκευάζονται από διαφορετικές εταιρείες και σε 
διαφορετικές συσκευασίες. 

• Να μπορούμε να εκτιμούμε την πραγματική αξία μιας προσφοράς ή 
μιας έκπτωσης που γίνεται σε ένα προϊόν και να μπορούμε να εκτελούμε 
αριθμητικούς υπολογισμούς -κατά προτίμηση νοερούς, έστω και κατά 
προσέγγιση-, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε την ορθότητα των 
συναλλαγών μας. τον τρόπο υπολογισμού της πραγματικής αξίας της, 
όπως και το μέγεθος μιας ενδεχόμενης επιβάρυνσης . 

Σύμφωνα με μια γενική αρχή της αγοράς... 

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο! 

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότ ι οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις 
παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, εφαρμόζουν μεθόδους και 
τεχνικές προώθησης πωλήσεων, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να 
κατανοηθούν από τον απλό καταναλωτή. Έτσι, η σωστή επιλογή 
και αγορά ενός προϊόντος είναι μια διαδικασία αρκετά πολύπλοκη 
και σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί ένα δύσκολο σταυρόλεξο 
για τους αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν, στην 
ποσότητα που το χρειάζονται και με την καλύτερη τιμή. 

Τα μαθηματικά είναι χρήσιμα και μας βοηθούν στις αγορές μας. 

Τα μαθηματικά είναι χρήσιμα σε όλα τ α στάδια τ η ς διαδικασίας 
της αγοράς: 

· Στον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών μας. 
· Στον προγραμματισμό των αγορών μας. 
· Στην επιλογή προϊόντων 

· Στην αγορά προϊόντων 

2 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

Ένα παράδειγμα: 

Για να τοποθετήσουμε πλακάκια σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μας: 

• Μετράμε τις διαστάσεις του δωματίου και υπολογίζουμε το 
εμβαδόν του. 

• Μετράμε ή πληροφορούμαστε τις διαστάσεις ή το εμβαδόν που 
έχουν τα πλακάκια που θέλουμε να τοποθετήσουμε. 

• Υπολογίζουμε (προσεγγιστικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
ενδεχόμενες απώλειες) την ποσότητα που θα αγοράσουμε. 

• Μαθαίνουμε την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης. 
• Υπολογίζουμε το κόστος της αγοράς. 
• Ενημερωνόμαστε και αξιολογούμε τις ενδεχόμενες προσφορές 

ή εκπτώσεις και τον τρόπο πληρωμής. 
• Ελέγχουμε το λογαριασμό για πιθανά λάθη. 

Όπως φαίνεται, τα μαθηματικά είναι απαραίτητα σε κάθε 
μας βήμα στους υπολογισμούς αυτούς. 

Αντικείμενο και σκοπός της θεματικής ενότητας 

Η θεματική ενότητα «αγορές» έχει ως αντικείμενο ορισμένα από τα 
πλέον συνήθη και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
κατά τις αγορές μας. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν 
σε αυτή την ενότητα αναφέρονται σε καθημερινές πραγματικές 
καταστάσεις και προβλήματα της αγοράς. Η παρουσίαση και 
ανάλυση απλών και συνηθισμένων καθημερινών προβλημάτων 
των αγοραστών, η διευκρίνιση των εννοιών και της ορολογίας που 
χρησιμοποιούνται, η επίλυση απλών προβλημάτων υπολογισμού 
της τιμής διαφόρων προϊόντων, αλλά επίσης μια προσέγγιση στο 
γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και των κανόνων που 
τη διέπουν, αποσκοπούν στον εξοπλισμό των επιμορφούμενων με 
εργαλεία, τα οποία θα τους διευκολύνουν στην λήψη αποφάσεων 
που αφορούν στην αγορά αγαθών και βοηθάνε στον ατομικό 
ή τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό. Μέσα από τις 
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν επιδιώκεται η αξιοποίηση 
των μαθηματικών σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής για την 
επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Επιδιώκεται η εξοικείωση των 
επιμορφούμενων, όχι μόνο με την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων 
και υπολογισμών, αλλά και με την πρακτική αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων που εξάγονται. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

Τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

• Η εξοικείωση μας με το υπολογιστικό μέρος ορισμένων 

προβλημάτων της αγοράς. 

• Η κατανόηση της διαδικασίας υπολογισμού του κόστους 

αγοράς ενός προϊόντος. 

• Η προσέγγιση ορισμένων πτυχών του πνεύματος και της 

φιλοσοφίας τής αγοράς. 

• Η συμβολή στη διαμόρφωση καταναλωτικής - αγοραστικής 

συνείδησης των πολιτών, η οποία επηρεάζεται και από το 

βαθμό γνώσης και κατανόησης των βασικών λειτουργιών της 

αγοράς, και η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να την ελέγχουν, 

να επηρεάζουν και να ανατροφοδοτούν τη λειτουργία της και 

να ασκούν έναν έμμεσο έλεγχο στη διαμόρφωση των τιμών. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται, η ικανότητα 
των επιμορφούμενων 

• να κατανοούν βασικές λειτουργίες της αγοράς, 

• να υπολογίζουν το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, ή την πραγματική αξία μιας προσφοράς, ώστε να 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις πιθανές παγίδες της αγοράς, 

• να κατανοούν τον τρόπο υπολογισμού της τιμής προϊόντων και 

τη διαφορά της τιμής από την πραγματική αξία του, 

• να είναι σε θέση να μετατρέπουν την τιμή ανά συσκευασία 

στην τιμή που αντιστοιχεί σε μια μονάδα μέτρησης του 

προϊόντος και αντίστροφα, 

• να είναι σε θέση να υπολογίζουν την ποσότητα ενός προϊόντος 

που αγοράζουν με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αν 

γνωρίζουν την τιμή της μονάδας μέτρησης, 

• να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να ελέγχουν το περιεχόμενο 

ή την πραγματική αξία μιας προσφοράς ή μιας έκπτωσης που 

γίνεται σε ένα προϊόν 

• να κατανοούν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

διαδικασίες μέτρησης, σύγκρισης και λήψης αποφάσεων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

Οι δραστηριότητες 

Στις δραστηριότητες της θεματικής ενότητας, για τις οποίες θα 
απαιτηθούν 14 διδακτικές ώρες, περιλαμβάνονται: 

• Εισαγωγή στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, των 
γενικότερων νόμων που τη διέπουν. 

• Περιγραφή των στόχων και των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων της θεματικής ενότητας. 

• Προγραμματισμός αγορών - Υπολογισμός της ποσότητας 
προϊόντος που χρειαζόμαστε. 

• Υπολογισμός της τιμής προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης. 
• Υπολογισμός της ποσότητας προϊόντος που αγοράζουμε με ένα 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. 
• Επιλογή προϊόντος (προσφορές - εκπτώσεις). 
• Η κατανόηση του περιεχομένου μιας απλής απόδειξης 

πληρωμής -εξόφλησης ενός προϊόντος. 

Τα αναγκαία μαθηματικά 

Για τους υπολογισμούς που είναι αναγκαίοι κατά την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων χρειαζόμαστε τις βασικές αριθμητικές 
πράξεις: Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση 
μεταξύ φυσικών, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών Πρέπει 
επίσης να μπορούμε να συγκρίνουμε ακέραιους, δεκαδικούς και 
κλασματικούς αριθμούς. Ακόμη θα χρειαστούμε τα ποσοστά, 
τις αναλογίες και την απλή μέθοδο των τριών και σε ορισμένες 
περιπτώσεις τους τύπους υπολογισμού όγκων και εμβαδών και τις 
μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται. 

Εκτός όμως από τον αλγόριθμο της κάθε μαθηματικής πράξης και 
υπολογισμού, είναι αναγκαίο να έχουμε κατανοήσει καλά: 

• Γιατί και πότε γίνεται η πράξη ή ο υπολογισμός. 
• Μεταξύ ποιών ποσοτήτων γίνεται. 
• Τι παριστάνει και πως αξιοποιείται το αποτέλεσμα που βρίσκουμε. 

Χρήσιμη Παρατήρηση: 

Είναι αυτονόητο ότι για την επιλογή του προϊόντος που κάνει 
ο αγοραστής, εκτός από τα οικονομικά κριτήρια λαμβάνει 
υπόψη την ποιότητα παραγωγής, της κατασκευής ή της 
κατάστασης του και τη φερεγγυότητα, τη συνέπεια και την 
αξιοπιστία του παραγωγού, παρασκευαστή ή πωλητή και 
πολλούς άλλους παράγοντες, τους οποίους επίσης αξιολογεί 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ο Ρ Ω Ν 

Ο προγραμματισμός των αγορών μας είναι αναγκαίος και πολύ 
χρήσιμος, δεν είναι όμως πάντοτε εύκολος. Εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες με σπουδαιότερο από όλους τον οικονομικό. 
Ο σωστός προγραμματισμός των αγορών μας είναι καθοριστικός. 

Πριν ξεκινήσουμε για τ ις αγορές μας πρέπει να γνωρίζουμε: 

• Τι ακριβώς θέλουμε να αγοράσουμε. 

• Σε ποια ποσότητα χρειαζόμαστε το κάθε προϊόν 

• Σε τ ι συσκευασία διατίθενται στην αγορά τα προϊόντα που 

χρειαζόμαστε. 

Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες: 

• Η μέτρησης της ποσότητας δε γίνεται με τον ίδιο τρόπο για 

όλα τα προϊόντα. 

• Χρησιμοποιούμε μονάδες μέτρησης όγκου για να μετρήσουμε 

υγρά, μάζας για να μετρήσουμε στερεά και αέρια, ενώ αρκετά 

προϊόντα τα μετράμε σε τεμάχια ή συσκευασίες τεμαχίων. 

• Τα συσκευασμένα προϊόντα μπορούμε να τα αγοράσουμε μόνο 

στην ποσότητα του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία 

τους ή στα ακέραια πολλαπλάσια της. 

• Συνήθως, στις μικρές συσκευασίες, το προϊόν πωλείται 

ακριβότερα από όσο στις μεγάλες. 

• Όταν αγοράζουμε «χύμα», μπορούμε να αγοράσουμε 

οποιαδήποτε ποσότητα του προϊόντος θέλουμε. 

Παρατήρηση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, προτιμάμε να 
αγοράζουμε μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ώστε 
να καλύπτουμε τις ανάγκες μας για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, να κερδίζουμε χρόνο και να εκμεταλλευόμαστε 
τις καλύτερες τιμές των μεγάλων συσκευασιών και τις 
ενδεχόμενες προσφορές και εκπτώσεις. Προϋπόθεση: Να 
μην αλλοιώνεται το προϊόν, να μην είναι ιδιαίτερα ακριβό 
και να μη δημιουργούνται προβλήματα αποθήκευσης του. 
(Π.χ κάθε μέρα αγοράζουμε ψωμί ή φρέσκο γάλα, αλλά 
δεν κάνουμε το ίδιο για τη ζάχαρη ή το αλάτι) 
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Θέματα συζήτησης: 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του προγραμματισμού των 

αγορών μας. 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αγοράς συσκευασμένων 

προϊόντων και της αγοράς «χύμα». 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεγάλων συσκευασιών. 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μικρών συσκευασιών. 

• Ποια είναι η βοήθεια των μαθηματικών στον προγραμματισμό 

των αγορών μας; 

Ερωτήματα: 

• Γιατί η ακριβής ποσότητα ενός προϊόντος που θέλουμε να 

αγοράσουμε εξαρτάται από τον τρόπο συσκευασίας του; 

• Σε ποιες περιπτώσεις είναι αδύνατη η αγορά της ακριβούς 

ποσότητας που χρειαζόμαστε; 

• Σε τ ι ποσότητες μπορούμε να αγοράσουμε ένα προϊόν το οποίο 

διατίθεται σε συσκευασίες του μισού, του ενός και των δυο λίτρων; 

• Σε τ ι ποσότητες μπορούμε να αγοράσουμε ένα προϊόν το οποίο 

διατίθεται σε συσκευασίες του 0,75 και των 2 λίτρων; 

• Γιατί δε μπορούμε να αγοράσουμε ακριβώς 10 ή 15 κιλά ενός 

προϊόντος το οποίο διατίθεται στην αγορά μόνο σε συσκευασία 

των 4 κιλών; 

Ειδική περίπτωση: Ορισμένες ιδιαίτερες μονάδες μέτρησης: 

Υπάρχουν περιπτώσεις, κυρίως στη μαγειρική, στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ορισμένες ιδιαίτερες μονάδες μέτρησης, 
οι οποίες είναι πολύ πρακτικές, όχι όμως ακριβείς. 

Π.χ: Μια κουταλιά του γλυκού = 5 κυβικά εκατοστά 
Μια κουταλιά του φαγητού = 10 κυβικά εκατοστά 
Ένα φλιτζάνι του τσαγιού = 150 κυβικά εκατοστά 
Ένα ποτήρι του νερού = 200 κυβικά εκατοστά 

Εφαρμογή 1η: Υπολογισμός της ποσότητας που χρειαζόμαστε (1) 

Στις συνταγές παρασκευής φαγητών, τ α υλικά που απαιτούνται, 
συνήθως αντιστοιχούν σε 4 άτομα. Το ίδιο ισχύει και γ ια την 
επόμενη παραδοσιακή ελληνική συνταγή: 
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Χοιρινό πρασοσέλινο (Συνταγή για 4 άτομα) • Υλικά 

1 κιλό κρέας χοιρινό, 112 φλιτζάνι του τσαγιού λάδι, 112 φλιτζάνι 
του τσαγιού, κρασί, ΙΟΟγρ. ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός 
τομάτας, 112 κιλό πράσα, 2 σελινόριζες, 114 κιλού καρότα, 112 
κιλού πατάτες, 2 αυγά, χυμός 2 λεμονιών, αλάτι, πιπέρι, δάφνη. 

Για να παρασκευάσουμε το φαγητό της συνταγής πρέπει να 
προμηθευτούμε τα αντίστοιχα υλικά. Η στήλη «Αγορές για 4 
άτομα» του επόμενου πίνακα αποτελεί ένα κατάλογο αγοράς 
των υλικών της συνταγής για 4 άτομα. Μπορούμε να φτιάξουμε 
ένα κατάλογο αγοράς για 8 ή για 10 άτομα, συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες στήλες του επόμενο πίνακα: 

Κατάλογος αγορών για «Χοιρινό πρασοσέλινο» 

Υλικά συνταγής 
(για 4 άτομα) 

Αγορές 
για 4 άτομα 

Αγορές 
για 8 άτομα 

Αγορές 
για 10 άτομα 

1 κιλό κρέας χοιρινό 1 κιλό 

1/2 φλιτζάνι του τσαγιού 
λάδι 

75ml 

1/2 φλιτζάνι τσαγιού κρασί 75ml 

100 gr. ελαφρά συμπυκνω
μένου χυμού τομάτας 

100 gr 

1/2 κιλό πράσα 1/2 κιλό 

2 σελινόριζες 2 

1/4 κιλού καρότα 1 /4 κιλό 

1/2κιλού πατάτες 1/2 κιλό 

2 αυγά 2 αυγά 

χυμός 2 λεμονιών 2 λεμόνια 

αλάτι, πιπέρι, δάφνη 

Είναι προφανές ότι ο κατάλογος περιέχει την αναγκαία ποσότητα 
κάθε υλικού. Αν όμως κάποιο υλικό διατίθεται σε συγκεκριμένες 
συσκευασίες, τότε πρέπει να αγοράσουμε τη μικρότερη 
συσκευασία που υπερκαλύπτει την ποσότητα που χρειαζόμαστε. 
(Π.χ αν η μικρότερη συσκευασία του ελαφρά συμπυκνωμένου 
χυμού τομάτας περιέχει 500 gr, τότε θα πρέπει να αγοράσουμε 
τη συσκευασία αυτή, οπότε θα έχουμε περίσσευμα.) Για ορισμένα 
υλικά που δεν προσδιορίζονται 
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οι αναγκαίες ποσότητες, αγοράζουμε μια μικρή ή μια μεγαλύτερη 
(η οποία συνήθως είναι και οικονομικότερη) συσκευασία, ανάλογα 
με τ ις ανάγκες μας. 

Εργασία - Άσκηση: 

Θα υπολογίσουμε τ α υλικά που πρέπει να αγοράσουμε γ ια την 
παρασκευή του φ α γ η τ ο ύ τ η ς συνταγής για 2, για 5 ή για 15 άτομα. 

Εφαρμογή 2η: Υπολογισμός της ποσότητας που χρειαζόμαστε (2) 

• Προγραμματίζουμε την αγορά πλακιδίων για να καλύψουμε μια 

επιφάνεια σχήματος ορθογωνίου, η οποία έχει μήκος 4 μέτρα 

και πλάτος 6 μέτρα. Οι διαστάσεις των πλακιδίων είναι 45 Χ 45 

εκατοστά. Πόσα πλακίδια θα χρειαστεί να αγοράσουμε; 

• Πόσα πλακίδια του ίδιου τύπου θα χρειαστούμε αν η 

προηγούμενη επιφάνεια έχει διπλάσιο μήκος και πλάτος; 

• Πόσα πλακίδια των 20 Χ20 εκατοστών θα χρειαζόμαστε για την 

κάλυψη της πρώτης επιφάνειας; 

Ερωτήσεις κατανόησης 

1. Τι είναι μέτρηση μιας ποσότητας η ενός μεγέθους; 

2. Ποιος είναι ο ρόλος της μονάδας μέτρησης στη μέτρηση ενός 
μεγέθους; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των πολλαπλασίων και των υποδιαιρέσεων 
των μονάδων μέτρησης; 

Ερωτήματα - Θέματα συζήτησης: 

• Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, ο προγραμματισμός 

των αγορών είναι αναγκαίος και χρήσιμος; 

• Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας, οι δυσκολίες που εμφανίζονται 

όταν προσπαθούμε να προγραμματίσουμε τις αγορές μας; 

• Με ποιο τρόπο τα Μαθηματικά μας βοηθούν στον σωστό 

προγραμματισμό των αγορών; 

• Τι μαθηματικά χρειαζόμαστε για να κάνουμε προγραμματισμό 

αγορών; 

• Ποια είναι η γνώμη σας για τον αυστηρό και απόλυτα ακριβή 

προγραμματισμό των αγορών; Ποια πλεονεκτήματα και ποια 

μειονεκτήματα παρουσιάζει; Ποια είναι η γνώμη σας; 

• Υπάρχουν περιπτώσεις που δε μπορούμε να κάνουμε 

προγραμματισμό αγορών; 
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ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Όταν βρεθούμε μπροστά στα ράφια ενός καταστήματος και 
εντοπίσουμε το προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε, συχνά έχουμε 
να λύσουμε το γρίφο της τιμής του. Η τιμή που αναγράφεται δίπλα 
από το προϊόν συνήθως αντιστοιχεί στην αξία της συγκεκριμένης 
συσκευασίας του προϊόντος. Όμως, οι διαφορετικές συσκευασίες 
με τις οποίες συνήθως διατίθενται τα περισσότερα προϊόντα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δυσκολία στη σύγκριση της τιμής του ίδιου 
προϊόντος στις διαφορετικές του συσκευασίες. 

Η τιμή συσκευασίας ενός προϊόντος είναι η τιμή 
πώλησης της ποσότητας του προϊόντος που περιέχεται 
στη συγκεκριμένη συσκευασία του προϊόντος. 

Η τιμή της μονάδας μέτρησης ενός προϊόντος είναι 
η τιμή πώλησης ποσότητας του προϊόντος, ίσης με τη 
συγκεκριμένη μονάδας μέτρησης. 

Όταν στην τιμή της συσκευασίας ενός προϊόντος δεν αναγράφεται 
η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του, τότε δημιουργούνται προβλήματα 
σαν αυτά που περιγράφονται στα επόμενα παραδείγματα. 

Παραδείγματα: 

1. Όταν στη συσκευασία ενός προϊόντος διαβάζουμε ότι το 
περιεχόμενο είναι 900 gr και η τιμή του 1 ευρώ και 35 λεπτά, 
ποια είναι η τιμή ενός κιλού του προϊόντος; 

2. Όταν η τιμή πώλησης ενός προϊόντος είναι 9,20 ευρώ /κιλό, 
ποια είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος στις συσκευασίες των 
500 γραμμαρίων, των 2 κιλών και των 5 κιλών; 

3. Όταν τα 150 γραμμάρια ενός προϊόντος πωλούνται 2,10 ευρώ, 
ποια είναι η τιμή πώλησης 400 γραμμαρίων του προϊόντος, αν 
παραμένει ίδια η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος; 

4. Όταν τα 200 γραμμάρια καφέ πωλούνται 1 ευρώ και 60 λεπτά 
και τα 500 γραμμάρια πωλούνται 3 ευρώ και 90 λεπτά, ποια 
είναι η διαφορά τιμής πώλησης του καφέ σε κάθε συσκευασία; 

5. Όταν τα 0,75 λίτρα κρασί πωλούνται 4,80 ευρώ και τα 1,5 λίτρα 
πωλούνται 8,85 ευρώ, ποια είναι η τιμή ενός λίτρου κρασιού σε 
κάθε περίπτωση; 

10 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

6. Ό τ α ν τ α 8 τεμάχια ενός προϊόντος πωλούνται 5,60 ευρώ και 
τ α 12 τεμάχια πωλούνται 8,16 ευρώ, ποια είναι η δ ιαφορά τιμής 
πώλησης του προϊόντος σε κάθε συσκευασία 

7. Ό τ α ν τ α 1/4 του κιλού ενός προϊόντος πωλούνται 2,70 ευρώ, 
ποια είναι η τιμή ενός κιλού του προϊόντος; 

Υπόδειξη: Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά 
ακολουθούμε διάφορες μεθόδους και τεχνικές. Η πιο απλή 
είναι η μετατροπή της τιμής του προϊόντος από τιμή ανά 
συσκευασία σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η επιλογή της 
μονάδας μέτρησης συνήθως εξαρτάται από την ποσότητα 
του προϊόντος. Έτσι, άλλες φορές υπολογίζουμε την τιμή 
του προϊόντος ανά κιλό ή ανά λίτρο και άλλες ανά 100 
γραμμάρια ή ανά 100 ή 10 ή 1 cl ή ml προϊόντος. 

Ερωτήματα κατανόησης - Θέματα συζήτησης: 

• Ποια είναι η διαφορά της τιμής ανά μονάδα μέτρησης από την 

τιμή ανά συγκεκριμένη συσκευασία προϊόντος; 

• Τι είδους προβλήματα δημιουργούνται, όταν στα καταστήματα 

αναγράφεται μόνο η τιμή ανά συσκευασία προϊόντος; 

• Σε ορισμένες χώρες, δίπλα σε κάθε προϊόν αναγράφονται 

υποχρεωτικά δύο τιμές. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό; 

• Τι είδους προβλήματα δημιουργεί στις συναλλαγές /αγορές 

η χρήση διαφορετικών μονάδων μέτρησης και τ ι είδους 

προβλήματα λύνει η χρήση κοινών μονάδων μέτρησης; 

• Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι δυσκολίες που εμφανίζονται 

κατά τον υπολογισμό της τιμής ανά μονάδα μέτρησης από την 

τιμή ανά συσκευασία ενός προϊόντος; 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

Μερικές φορές αγοράζουμε ένα προϊόν προσδιορίζοντας όχι την 
επιθυμητή ποσότητα, αλλά την αξία του. Μπορούμε π.χ να ζητήσουμε 
από το πρατήριο καυσίμων να μας προμηθεύσει με πετρέλαιο ή 
βενζίνη αξίας 20 ευρώ ή από τον καφεπώλη καφέ αξίας 2 ευρώ. Οι 
αντλίες ή οι ειδικές επαγγελματικές ζυγαριές δείχνουν ταυτόχρονα 
την ποσότητα και την τιμή οπότε η αντιστοίχιση αξίας και ποσότητας 
γίνεται εύκολα. Τι γίνεται όμως στη γενική περίπτωση, όταν θέλουμε 
να μάθουμε την ποσότητα ενός προϊόντος που μπορούμε να 
αγοράσουμε με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό; Στην περίπτωση 
αυτή αρκεί να γνωρίζουμε την τιμή πώλησης του προϊόντος. 

Παράδειγμα: Αν η βενζίνη πωλείται με 80 λεπτά το λίτρο, δηλαδή 
0,80 ευρώ το λίτρο, τότε με 20 ευρώ αγοράζουμε: 
20 : 0,80 = 200:8 = 25 λίτρα. 

Το πρόβλημα περιπλέκεται λίγο στην περίπτωση που το προϊόν που 
αγοράζουμε διατίθεται σε τεμάχια. Στην περίπτωση αυτή κρατάμε 
το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης και το υπόλοιπο είναι 
τα χρήματα που μας περισσεύουν 

Παράδειγμα: Αν η συσκευασία 200 γραμμαρίων καφέ πωλείται 1,60 
ευρώ με 5 ευρώ αγοράζουμε μόνο 3 συσκευασίες (αφού 5:1,6=3 
και υπόλοιπο 0,2) και μας περισσεύουν 0,2 ευρώ ή 20 λεπτά. 

Το πρόβλημα περιπλέκεται αρκετά στην περίπτωση που με ένα 
ποσό χρημάτων θέλουμε να αγοράσουμε περισσότερα προϊόντα. 

Παράδειγμα: Αν ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε πουκάμισα των 
20 ευρώ και μπλούζες των 30 ευρώ και διαθέτουμε μόνο 100 ευρώ 
τότε, με 100 ευρώ αγοράζουμε: 

μπλούζες πουκάμισα Μας περισσεύουν 

3 0 10 ευρώ 

2 2 0 ευρώ 

1 3 10 ευρώ 

0 5 0 ευρώ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

Εφαρμογή 1η: Αγορά υλικών για παρασκευή φαγητού 

Η τιμή πώλησης των υλικών παρασκευής του φαγητού της 1ης 
δραστηριότητας είναι: 

κρέας χοιρινό: 6,50 ευρώ /κιλό 
πράσα: 1,20 ευρώ /κιλό 
πατάτες: Ο,βΟευρώ /κιλό 
καρότα: 1 ευρώ /κιλό 
ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας: 0,50 ευρώ /500 gr. 
λάδι: 4 ευρώ /λίτρο 
κρασί: 4,60 ευρώ η φιάλη των 0,75 λίτρων 
αυγά: 0,12 ευρώ το ένα 
λεμόνια: 0,10 ευρώ το ένα 

• Για πόσα άτομα θα μπορούσαμε να παρασκευάσουμε το 

φαγητό, αν για την προμήθεια των υλικών διαθέταμε 20 ευρώ 

και για πόσα αν διαθέταμε 50 ευρώ; 

Εφαρμογή 2: Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ένθετο 1) 

Αρκετές εταιρείες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσφέρουν στους 
πελάτες τους τ η δυνατότητα να αγοράσουν τον Υπολογιστή που 
επιθυμούν επιλέγοντας τ α εξαρτήματα από τ α οποία αποτελείται. 
Στο ένθετο της δραστηριότητας περιέχεται ένας τέτοιος κατάλογος. 
Για την κατασκευή ενός Υπολογιστή απαιτούνται: 

• Θήκη (κουτί και τροφοδοτικό - CASE) 

• Μητρική πλακέτα (MOTHERBOARD) 

• Επεξεργαστής (CPU) 

• Μνήμη (SDRAM - DDR) 

• Σκληρός Δίσκος (HDD) 

• Κάρτα γραφικών (GRAPHIC CARD) 

• Πληκτρολόγιο (KEYBOARD) 

• Ποντίκι (MOUSE) 

• Οθόνη (MONITOR) 

• Λειτουργικό Σύστημα (OS) 

• Μόντεμ (MODEM) 

• CD-ROM ή DVD-ROM 

Με τη βοήθεια του ένθετου επιλέξτε τ α εξαρτήματα του Υπολογιστή 

που θα αγοράζατε, αν για την αγορά του διαθέτατε μέχρι 1200 ευρώ. 

• Ποια θα ήταν η επιλογή σας αν για την αγορά του διαθέτατε 

μέχρι 1.800 ευρώ; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ) 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αγορών, είναι οι γνωστές σε όλους 
μας προσφορές και εκπτώσεις. 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή είναι πολλά και 
μερικές φορές δύσκολα. Ας δούμε μερικά από τ α πιο συνηθισμένα: 

• Πότε κερδίζουμε περισσότερο, όταν μας προσφέρουν 20% 

περισσότερο προϊόν ή όταν μας κάνουν 20% έκπτωση; 

• Τι μας συμφέρει περισσότερο, αρχική έκπτωση 20% και 

στη συνέχεια 40% ή το αντίστροφο; Είναι διαφορετικά τα 

αποτελέσματα όταν η έκπτωση είναι 60%; 

• Ποια είναι η διαφορά της προσφοράς «στα 4 που αγοράζετε 

σας προσφέρουμε ένα επιπλέον δωρεάν» από την προσφορά 

«στα 4 που παίρνετε πληρώνετε τα 3» 

• Τι είναι προτιμότερο, να μας χαρίσουν το 1/3 του προϊόντος 

που θα αγοράσουμε ή να μας κάνουν 30% έκπτωση; 

• θ α πληρώσουμε το ίδιο αν στη μία περίπτωση μας κάνουν 

έκπτωση 30% και στη συνέχεια μας επιβαρύνουν τη νέα τιμή 

κατά 20% και στην άλλη περίπτωση κάνουν πρώτα την αύξηση 

της τιμής κατά 20% και στη συνέχεια την έκπτωση 30%; 

• Να προτιμήσουμε αύξηση τιμής κατά 30% και στη συνέχεια 

έκπτωση 40% ή να προτιμήσουμε μια έκπτωση 10%; 

• Μας συμφέρει να πληρώσουμε τα 2/3 της τιμής ή είναι 

προτιμότερο να μας γίνει έκπτωση 30%; 

Οδηγίες: 
• Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά χρειαζόμαστε τη 

βοήθεια των μαθηματικών και ακολουθούμε διάφορες μεθόδους 
και τεχνικές. 

• Ο πιο απλός τρόπος είναι να εξετάσουμε τη μεταβολή της 
τιμής προϊόντος αξίας 100 ευρώ και να συγκρίνουμε τις τελικές 
τιμές που θα προκύψουν σε κάθε περίπτωση. 

• 14ταν σε μια τιμή γίνεται μια έκπτωση, π.χ 30%, για να βρούμε 
το ποσό που θα πληρώσουμε πολλαπλασιάζουμε την αρχική 
τιμή επί (100-30)% = 70% 

• Μερικές φορές η προσφορά δε γίνεται ούτε σε χρήμα, ούτε 
σε προϊόν αλλά σε υπηρεσίες, π.χ. μεταφορά των προϊόντων, 
εγγύηση κλπ. οι οποίες και πρέπει να συνεκτιμηθούν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

Δραστηριότητα-εφαρμογή: 

Δυο καταστήματα κάνουν τ ις εξής προσφορές στην πώληση 
ενός προϊόντος: 

• Το Α κατάστημα κάνει έκπτωση 25% στην τιμή πώλησης του 
προϊόντος. 

• Το Β κατάστημα δεν κάνει έκπτωση για την αγορά ενός 
τεμαχίου από το προϊόν, αλλά κάνει έκπτωση 20% στην τιμή 
πώλησης του δεύτερου τεμαχίου 40% στην τιμή πώλησης 
του τρίτου τεμαχίου, 60% στην τιμή πώλησης του τέταρτου 
τεμαχίου και 80% στην τιμή πώλησης του πέμπτου τεμαχίου 
του προϊόντος. 

Σε ποια περίπτωση μας συμφέρει η αγορά από το κατάστημα Α 
και σε ποια η αγορά από το κατάστημα Β; 

Ερωτήματα κατανόησης - Θέματα συζήτησης: 

• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της έκπτωσης της τιμής και της 
προσφοράς επιπλέον προϊόντος; 

• Ποια είναι η γνώμη σας για το πλήθος και την ποικιλία 
προσφορών και εκπτώσεων που κάνουν οι διάφορες 
επιχειρήσεις; 

• Τι είδους προβλήματα δημιουργούνται στις αγορές από τον 
υπερβολικό αριθμό τους; 

• Γιατί κατά τη γνώμη σας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί όταν γίνονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις; 

• Γιατί κατά τη γνώμη σας ορισμένα «καλά» καταστήματα δεν 
κάνουν ή κάνουν ελάχιστες προσφορές και εκπτώσεις; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

Η Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Κ Α Ι Η Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η (ένθετο 2) 

Κάθε φορά που εξοφλούμε μια αγορά, πληρώνουμε την αξία των 
προϊόντων που έχουμε αγοράσει. Κατά την πληρωμή του εξοφλητέου 
ποσού παίρνουμε ως αποδεικτικό στοιχείο της πληρωμής ένα έντυπο, 
το οποίο δεν είναι άλλο από την απόδειξη πληρωμής. Η έκδοση της 
απόδειξης από τον πωλητή και η παραλαβή της από τον αγοραστή 
είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από τ η νομοθεσία, η οποία 
καθορίζει και τ α στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται πάνω της. 

Παρατηρούμε την απόδειξη που περιέχεται στο ένθετο 2. 

Διαπιστώνουμε ότ ι στην απόδειξη αναγράφονται ένα πλήθος 
στοιχείων και πληροφοριών, όπως: 

1. Στοιχεία τ η ς επιχείρησης 

• Επωνυμία της επιχείρησης 

• Είδος της επιχείρησης 

• Διεύθυνση της επιχείρησης 

• Α.φ.Μ. της επιχείρησης 

• Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση 

2. Στοιχεία της απόδειξης: 

• Είδος της απόδειξης 

• Σειρά και Αριθμός απόδειξης 

• Ημερομηνία της συναλλαγής 

3. Στοιχεία του αγοραστή: 

• Επωνυμία του αγοραστή 

• Διεύθυνση του αγοραστή 

• Α.φ.Μ. του αγοραστή 

• Δ.Ο.Υ. του αγοραστή 

4. Στοιχεία του προϊόντος που αγοράστηκε 

• Κωδικός προϊόντος 

• Περιγραφή είδους 

• Μονάδα μέτρησης 

• Ποσότητα 

• Συντελεστής φΠΑ 

• Τιμή μονάδας χωρίς φΠΑ 

• Τιμή μονάδας με φΠΑ 

• Καθαρή αξία 

16 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 

• Συνολική αξία με ΦΠΑ 
• Πληρωτέο ποσό 
• Τεμάχια - τιμή μονάδος 

Η ύπαρξη της απόδειξης κατοχυρώνει και προστατεύει τόσο τον 
πωλητή, όσο και τον αγοραστή έναντι του νόμου και αποτελεί 
αποδεικτικό στοιχείο της συναλλαγής. 

Ερωτήματα κατανόησης - Θέματα συζήτησης 

• Ποια από τα στοιχεία που αναγράφονται σε μια απόδειξη είναι 
σταθερά και ποια μεταβλητά; 

• Γιατί το άθροισμα της τελευταίας κατακόρυφης στήλης πρέπει να 
συμφωνεί με το άθροισμα της τελευταίας οριζόντιας γραμμής; 

• Ποια είναι η γνώμη σας για τις πληροφορίες που περιέχονται 
σε μια απόδειξη; 

Άσκηση 

Αν αγοράζαμε τα προϊόντα που περιέχονται στην απόδειξη του 
Ένθετου 2 σε διπλάσια ή σε τριπλάσια ποσότητα: 

• Ποιες στήλες της απόδειξης θα άλλαζαν και ποιες θα παρέμεναν 
αμετάβλητες; 

• Ποιο θα ήταν το νέο πριεχόμενο των γραμμών και των στηλών 
της απόδειξης; 

• Ποιο θα ήταν το περιεχόμενο των γραμμών και των στηλών 
της απόδειξης αν αγοράζαμε μόνο τα 4 πρώτα προϊόντα σε 
τριπλάσια ποσότητα; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 

Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Χρίστος Μηλιώνης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 
ένθετο 1α 

ΟΗΚΕΣ 
583111 ΘΗΚΗ MIDDLE ATX 3x5.25", PSU350W 42,00 

387614 ΘΗΚΗ FULL ATX DX-01W 3x5.25", PSU340W 85,00 
585947 ΘΗΚΗ FULL ATX DX-01 BUCK USB PSU 360W 92,50 

389722 ΘΗΚΗ FULL ATX DA-01W 6x5.25", PSU360W 99,00 

CD-ROM 
SONY 52x (IDE, BULK) 17,00 
ASUS 52x (IDE.RETAIL) 17,00 

ΣΥΝΟΛΟ I 

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΈΣ -e 
I AMD 548510 ATHLON XP 2400+ 77,00 

551813 ATHLON XP 2600+ 105,00 
530697 ATHLON XP 2700+ 123,00 
551848 ATHLON XP 2800+ 144,00 
558680 ATHLON XP 3000+ FSB 333MHZ 209,00 

551600 ATHLON XP 3200+FSB 400MHZ 326,00 
INTEL 474363 2,66 GHz BOX 533/512K 151,00 

PENTIUM 4 547646 2,6 GHz BOX 800/512K 164,00 
472719 2,80 GHz BOX 533/512K 181,00 
547638 2,80 GHz BOX 800/512K 203,00 
484598 3,06 GHz BOX 533/512K 243,00 
546070 3 GHz BOX 800/512K 250,00 

553557 3,2 GHz BOX 800/512K 379,00 

609897 3.2 GHz EXTREME EDITION 2MBCache 869,00 
CELERON 551449 2400 MHz CELERON BOX 65,00 

569305 2500 MHz CELERON BOX 75,00 
558672 2600 MHz CELERON BOX 82,00 
572853 2700 MHz CELERON BOX 100,00 
598909 2800 MHz CELERON BOX 110,00 

471259 40 GB WESTERN 7200RPM - 8MB CACHE 49,90 

461962 80 GB WESTERN 7200RPM - 8MB CACHE 59.90 
444472 120 GB WESTERN 7200RPM - 8MB CACHE 79,90 
557781 120 GB SEAGATE 7200RPM - 8MB CACHE 78,90 

573914 160 GB SEAGATE 7200RPM - 8MB CACHE 112,90 

471283 200 GB WESTERN 7200RPM - 8MB CACHE 152,90 

538566 250 GB WESTERN 7200RPM - 8MB CACHE 209,90 

533955 SERIAL ATA 80 GB SEAGATE 72,90 

523313 SERIAL ATA 120 GB SEAGATE 97,90 

542350 SERIAL ATA 160 GB SEAGATE 129,90 

561568 SERIAL ATA 250GB WESTERN 213,90 

CD-RW 
538582 IOMEGA 52X24X52U 89,90 

557714 PLEXTOR 52x24x52 56,90 
552518 TEAC 52x24x52 40,90 
549738 PLEXTOR 52X32X52 98.50 

DVD ROM « 
408042 ASUS 16x48x 30,90 
369446 TOSHIBA 16x48x 27,90 
484024 TEAC16x48x 32,90 
405558 SONY16X40X 27,90 

ΜΗΤΡΙΚΈΣ -e 
562823 K7 ALBATRON KX600 PRO 61,90 

571415 K7 ALBATRON KX18D PRO 67,90 

! 568465 K7 ALBATRON KX18D PRO 2 94,90 

! 571431 K7 CHAINTECH 7 NJS ULTRA 155,90 

572969 K7ASUSSK8N 229,90 

573981 K8 ALBATRON K8X800 PRO 2 143,90 

572977 K8 ASUS K8V DELUXE 146,90 

| 569208 P4 ALBATRON PX865PE LITE PRO 70,90 

572950 P4ASUSP4V800-X 62,90 

ί 540412 P4 ALBATRON PX865PE PRO 84,90 

! 595314 P4ASUS/R800-VM 84,90 

551740 P4 CHAINTECH 9PJL APOGEE 119.90 

540005 P4 ALBATRON PX865PE PRO II 140,90 

DVD-RW € 
570109 ASUS 0402P/D (RETAIL,4x2x12x) 133,90 
574643 TEACW50D(RETAIL,4x2x12x) 118,90 
570222 PLEXTOR 708A(RETAIL,8x4x12x) 195.90 
611263 TEAC W58G (8X4X12X) 158,90 
614173 SONY DRU-530A (8X4X12X) 189,90 

ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΠΝ € 

592331 CHAINTECH AGP-FX60-X (GeForce FX5600XT) 104,90 
us 572934 CHAINTECH AGP-FX20 (GeForce FX5200) 92,90 

610240 ASUS V9570 ULTRA DELUXE (GeForce FX 5700) 175,90 
ci 598054 CHAINTECH FX-60 9 (GeForce FX 5600 XT) 126,90 

570052 ASUS V9520 HOME THEATER (GeForce FX5200) 152,90 
597910 ALBATRON FX5700U 209,90 

2 571423 ALBATRON FX5600 EQ/XTQ (GeForce FX 5600) 136,90 
\~i 545015 ALBATRON FX5600P/CP/XTP-(GeForce FX 5600) 106,90 
ο 545031 ALBATRON FX5200EP (GeForce FX 5200) 67,90 

¥ 585785 ASUS ATI 9200SE 45,90 

585793 ASUS ATI 9600SE/TD 99,90 

586013 ASUS ATI 9800XT/TVD 515,90 

ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ € 

581410 SOUNDBLASTER CREATIVE AUDIGY ES 34,00 
521329 SOUNDBLASTER CREATIVE AUDIGY PLAYER 2 60,60 
571636 SOUNDBLASTER CREATIVE AUDIGY 2 ZS PLATINUM PRO 202,90 
571644 SOUNDBLASTER CREATIVE AUDIGY 2 NX USB 109,90 

ΗΧΕΙΑ •e 

' 319945 YAKILV-861 (240W, 2 Speakers) 5,90 
568503 YAKI U-102 (560W, 2 Speakers) 19,90 
535591 ALTEC LANSING 120 10,90 
464902 ALTEC LANSING 220 19.50 
568910 CREATIVE INSPIRE P380 (2.1) 36.90 
568937 CREATIVE INSPIRE P580 (5.1) 58,90 

FAX MODEMS « 
56K 587699 TORNADO 56K UPG V92 PCI ΕΣΩΤ 14,50 

537888 TORNADO 56KV92R ΕΞΩΤ 38,00 

390283 Ζ00Μ56Κν92ΒΈΣΩΤ 20,00 
359483 ZOOM 56KV92 ΕΞΠΤ. 58,00 
443107 US ROBOTICS 56KV92 ΕΞΩΤ. 58,00 
472913 US ROBOTICS 56K R ΕΣΟΤ. 45,80 

ISDN 260207 TORNADO ISDN ΕΣΩΤ 23,50 

260231 TORNADO ISDN WEB ΕΞΟΤ 57.50 
ADSL 553611 COOPERJET 800 ADSL/PSTN ΕΞΩΤ USB 55,00 

Μ Ν Η Μ Ε Σ € 
1= 408883 512 MB SDRAM 133Hz LIFETIME 106,00 
L-J 498084 256 MB RDRAM RIMM PC1066 LIFETIME 129,00 
Q 451800 256 MB DDR DIMM PC2700-333 LIFETIME 36,00 

< 542741 256 MB DDR DIMM PC3200-400 LIFETIME 36,00 

^ 470279 512 MB DDR DIMM PC2700-333 LIFETIME 71,00 
o 542784 512 MB DDR DIMM PC3200-400 LIFETIME 83,00 
Ο
Ι— 506621 1 GB DDR DIMM PC2700-333 LIFETIME 299,00 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ € 

109851 TURBO-X PS/2 3,50 
247758 TURBO-X MULTIMEDIA PS/2 6,30 
592773 MS INTERNET & INTELLI MOUSE* 18,90 
592757 MS MULTIMEDIA & WHEEL OPTICAL MOUSE* 20,90 
591637 LOGITECH PRECISION ΑΣΥΡΜΑΤΟ 58,00 
544310 LOGITECH ΑΣΥΡ.80ΠΤ.Π0ΝΤΙΚΙ DLX 76,00 

ΠΟΝΤΙΚΙΑ . . . . . . € 
540196 LABTEC WHEEL PS2 7,50 
568252 MS OPTICAL BASIC PS2/USB 14,90 
498971 LOGITECH TURBO-X ΑΣΥΡΜΑΤΟ* 17,50 
418862 MS INTELLI OPTICAL PS2/USB 31,50 

572748 MS EXPLORER AZYPM.BIclthr PS2/USB 49,90 

ΣΥΝΟΛΟ 

ν 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ TO ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΣΕΛ.10) ? ΐ η . ? β Q ? ? R Q 

και στείλτε το υε fax στο *• I w L U i v L i k U v και στείλτετομε fax στο 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ 
ένθετο 1β 

•ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
475327 MICROSOFT WINDOWS XP HOME ΑΓΓΛ.* 72,00 

475351 MICROSOFT WINDOWS XP HOME ΕΛΛ." 72,00 

475378 MICROSOFT WINDOWS XP PRO ΑΓΓΛ.* 120,00 
475394 MICROSOFT WINDOWS XP PRO ΕΛΛ.' 120,00 
545368 MICROSOFT OFFICE XPSBE ΕΛΛ.' 190,00 

545376 MICROSOFT OFFICE XP PRO ΕΛΛ.' 297,00 

545384 MICROSOFT OFFICE XPSBE ΑΓΓΛ.* 190,00 
545392 MICROSOFT OFFICE XP PRO ΑΓΓΛ.1 297,00 

599018 MS OFFICE 2003 BASIC ΕΛΛΗΝΙΚΟ OEM* 170,00 
599026 MS OFFICE 2003 SBE ΕΛΛΗΝΙΚΟ OEM* 230,00 

599034 MS OFFICE 2003 PRO ΕΛΛΗΝΙΚΟ OEM* 285,00 
585459 SET ME 4 MICROSOFT GAMES* 49,00 

ΟΘΟΝΕΣ € 
17" 572543 AOC 7F+ 129,00 

565865 A0C7K+ 139.00 
424609 IIYAMA MASTER PRO 413-HM703UTA 249.00 
523119 IIYAMA MASTER SILVER/BLUE HM704UTCA 249,00 

19" 590738 AOC9G+ 169,00 
584568 AOC 9K+ 183,00 
518603 IIYAMA MASTER PRO 454-HM903DTA 429.00 

22" 523178 IIYAMA MASTER PRO 514-HM204DT 739,00 

*Διατίθενται στις παραπάνω τιμές μόνο με την αγορά Συστήματος TURBO Χ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ 

Επιλέξτε τον υπολογιστή TURBO-X, 

με εξαρτήματα που επιθυμείτε και 

εμείς σας τον παραδίδουμε την 

επόμενη μέρα στο χώρο σας. 

Ειδικό τμήμα αναβάθμισης μέσα σε 

κάθε κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ. 

14 κέντρα τεχνικής υποστήριξης σε 

όλη την Ελλάδα που επισκευάζουν 

και αναβαθμίζουν τον υπολογιστή 

σας σε 24 ώρες. 

3 μονάδες express service για 

αποκατάσταση του υπολογιστή σας 

μέσα σε 4 ώρες! 

Ομάδα από εξειδικευμένους τεχνι

κούς, που παρέχουν τεχνικές 

υπηρεσίες στο χώρο σας. 

ΔΩΡΕΑΝ τεχνική υποστήριξη μέσω 

τηλεφώνου (800-11-12345) και 

email: tech_support@plaisio.gr 

7Ι/?30 · 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ 

Όλοι οι τρόποι πληρωμής με τους 

καλύτερους όρους που καλύπτουν 

τις ανάγκες κάθε πελάτη χωριστά. 

Ασυναγώνιστες τιμές μετρητοίς. 

Ειδικές προσφορές με άτοκες δό

σεις. 

Πληρωμή σε δόσεις μέσω 

πιστωτικών καρτών με πολύ 

ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

λοιπόν τι 8α 
αποφαοίοετε 

un 

mailto:tech_support@plaisio.gr
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Ι Α Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Στόχος τ η ς συγκεκριμένης ενότητας είναι 
η εξοικείωση με τους λογαριασμούς και τ α 
τ ιμολόγια χρέωσης τ η ς Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, επιδιώκεται η 
κατανόηση τ η ς ορολογίας, των συμβόλων και 
των μονάδων μέτρησης που εμφανίζονται σε ένα 
λογαριασμό, α λ λ ά και του τρόπου υπολογισμού 
τ η ς τελ ικής χρέωσης βάσει των διαφορετικών 
κλιμάκων. Απώτερος στόχος τ η ς επεξεργασίας 
του συγκεκριμένου θέματος είναι η εξοικείωση 
με βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες 
μέσω τ η ς χρησιμοποίησης τους ως εργαλείου 
κατανόησης και επεξεργασίας μιας πραγματικής 
δραστηριότητας. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
16 ώρες 

1 Λ ΐ £ ι 

1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 

1. Εντοπίστε στο Λογαριασμό την Πάγια Χρέωση της ΔΕΗ. Από τι 
εξαρτάται το πάγιο που πληρώνουμε; [Ε1] 

2. Παρατηρείστε ότι υπάρχουν δύο είδη τιμολογίων οικιακής 
χρήσης: τιμολόγιο ‘κανονικής χρέωσης' & ‘μειωμένης χρέωσης'. 
Συζητήστε αν ο τρόπος ζωής σας επιτρέπει να επωφεληθείτε 
από το τιμολόγιο ‘μειωμένης χρέωσης'; [Ε2 & Ε3] 

3. Οι ενδείξεις του μετρητή μας πληροφορούν για τον αριθμό 
των ΩΧΒ που καταναλώσαμε κατά τη χρονική περίοδο που 
αναγράφεται στο λογαριασμό. Υπάρχει ειδική αναφορά στην 
κατανάλωση νύχτας και ημέρας; [Ε1] 

4. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται; Μπορείτε 
να καταλάβετε σε τ ι αντιστοιχεί; Αν δηλαδή σας πει κάποιος ότι 
έχετε 3 λάμπες των 75 watt αναμμένες συνεχώς για τρία 24ωρα 
μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ΩΧΒ καταναλώσατε; [Ε1] 

Υπολογίστε επίσης 

Συσκευή Ισχύς (watt) Τεμάχια 
Διάρκεια 

(ώρες) 
Κατανάλωση 

(ΩΧΒ) 

Λαμπτήρας 

40 1 3 

Λαμπτήρας 
75 6 3 

Λαμπτήρας 
100 2 5 

Λαμπτήρας 

150 5 2 

5. Η χρέωση είναι ενιαία-ομοιόμορφη για κάθε κατανάλωση ή 
υπάρχουν διαβαθμίσεις-κλίμακες; Μπορείτε να το εντοπίσετε 
στο Λογαριασμό; [Ε1] 

6. Ποιο ποσό αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α.; [Ε1] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Υπολογίστε επίσης 

ΠΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ 

(€) 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 

Φ.Π.Α. (8%) 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 

81,28 6,51 

100 8 

162,56 

50 

50 

7. Υπάρχουν άλλες χρεώσεις; Ποιες είναι; Μπορείτε να τις 
εντοπίσετε πάνω στο Λογαριασμό; Πώς υπολογίζονται αυτές οι 
χρεώσεις; [Ε1] 

8. Πόσα παραπάνω δημοτικά τέλη και φόρους θα πληρώνατε αν η 
ΔΕΗ θεωρούσε ότι η κατοικία σας είναι 10 τμ περισσότερο; [Ε1] 

9. Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό επί της τελικής χρέωσης 
που αποδίδεται στη ΔΕΗ και το ποσοστό που αποδίδεται σε 
άλλους φορείς; Τι συμπεραίνετε; [Ε1] 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ 

1. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξόφλησης των 
λογαριασμών της ΔΕΗ; 

2. Γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές έχουν έξτρα χρέωση, άλλες 
σταθερή και άλλες ανάλογα το λογαριασμό; (π.χ. κάποιες 
τράπεζες χρεώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ενώ τα ΕΛΤΑ και 
τα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ κλιμακώνουν τη χρέωση ανάλογα το 
πληρωτέο ποσό.) 

3. Έχετε αναλογιστεί πόσα επιπλέον χρήματα καταβάλετε ετησίως 
σε τέτοιου είδους έξτρα ‘μικροχρεώσεις'; 

4. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν συγκεντρώναμε αυτά τα 
χρήματα θα πληρώναμε έναν ακόμα λογαριασμό, έχουν δίκιο ή 
υπερβάλλουν; 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Συμπληρώστε τον πίνακα 

Πληρωτέο ποσό Ποσοστό επιβάρυνσης Τελική Αύξηση 

47,65 1% 

123,87 0,9% 

57,92 1,3% 

98,12 1,5% 

34,80 2,4% 

234,17 0,7% 

5. Υπολογίστε επίσης την Επιβάρυνση υποθέτοντας ότι 
αντιστοιχεί στο 1,5% του πληρωτέου ποσού. 

Είδος Λογαριασμού Πληρωτέο Ποσό/4μηνο Επιβάρυνση 

ΔΕΗ 80 

ΟΤΕ 100 

ΚΙΝΗΤΟ 120 

ΥΔΡΕΥΣΗ 40 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 300 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 150 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 600 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 600 

Σύνολο 

6. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, πραγματοποιώντας τους 
υπολογισμούς για επιβαρύνσεις της τάξης του 1%, 1,3%, 1,7%, 
2,3% & 3%. 

Ποσό/Επιβάρυνση 1 % 1,3% 1,7% 2,3% 3% 

80 

100 

120 

40 

300 

150 

600 

600 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Πραγματοποιείστε τους απαραίτητους υπολογισμούς με βάση 
τους δικούς σας λογαριασμούς για διάστημα 3, 6 & 12 μηνών. Για 
κάθε είδος λογαριασμού χρησιμοποιείστε διαφορετικό ποσοστό 
επιβάρυνσης (π.χ. ΔΕΗ 1,3%, ΟΤΕ 0,9%) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Στρογγυλοποιώντας την τιμή της ΩΧΒ στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο, υπολογίστε τη συνολική τιμή του ρεύματος, χωρίς και με 
Φ.Π.Α. [Ε2] 

Κατανάλωση kWh/ 
τετράμηνο 

Κόστος χωρίς ΦΠΑ Κόστος με ΦΠΑ 

700 

1.400 

1.900 

2.700 

5.400 

2. Μια οικογένεια που καταναλώνει 2500 kWh το τετράμηνο, 
πόσο κέρδος θα έχει αν ενεργοποιήσει το τιμολόγιο μειωμένης 
χρέωσης και καταναλώνει τις 1000 kWh σε ωράριο μειωμένης 
χρέωσης; [Ε2] 

3. Υπολογίστε την κατανάλωση σε ΩΧΒ καθεμιάς από τις 
παρακάτω συσκευές για ένα τετράμηνο. Με βάση αυτό 
υπολογίστε το κόστος λειτουργίας της σε ωράριο ‘κανονικής' 
(με τη χαμηλότερη χρέωση) και ‘μειωμένης' χρέωσης. Επιλέξτε 
κάποιες συσκευές που θα μπορούσατε να τις λειτουργήσετε σε 
ώρες μειωμένης χρέωσης. Τι κέρδος θα είχατε; [Ε2] 

5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 
Λειτουργία 

/Μέρα 
ΙσχύςW 

Κατανάλωση 
(ΩΧΒ) 

Κόστος 
Κανονικό 

Κόστος 
Μειωμένο 

Ηλεκτρικό σίδερο 

Ηλεκτρική σκούπα 

Φριτέζα 

Καφετιέρα 

Μίξερ (1 γλυκό) 

Τηλεόραση 
(έγχρωμη) 

Βίντεο 

Στερεοφωνικό 

Μεσαίο μάτι 

Φούρνος απλός 

Πλυντήριο ρούχων 

θερμοσίφωνας 80 
Λίτρων 

4. Υποθέστε ότι τους τρεις πρώτους μήνες του τετραμήνου έχετε 
καταναλώσει 2000 ΩΧΒ. Πόσο θα σας στοιχίσει τον τελευταίο 
μήνα του τετραμήνου η λειτουργία των παραπάνω συσκευών σε 
ωράριο ‘κανονικής χρέωσης'; Τι κέρδος θα είχατε αν κάποιες 
από αυτές τις χρησιμοποιούσατε σε ωράριο ‘μειωμένης 
χρέωσης'; [Ε2] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ 

Όσον αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες η ΔΕΗ παρέχει ειδικές 
διευκολύνσεις που αφορούν και στα τιμολόγια χρέωσης. Όπως 
βλέπεται και στον ακόλουθο πίνακα, υπάρχουν δύο κλίμακες 
χρέωσης, μία μέχρι 2.400 kWh το τετράμηνο και μια άλλη για 600 
kWh επιπλέον εντός του ίδιου τετραμήνου. Σε περίπτωση που 
υπερβούν την κατανάλωση των 3000 kWh εντός ενός τετραμήνου, 
τότε, για εκείνο το τετράμηνο, χρεώνονται τη συνολική τους 
κατανάλωση βάσει των κανονικών τιμολογίων 

Ειδικά τιμολόγια χρέωσης για πολύτεκνες οικογένειες 

Κατανάλωση Χρέωση/kwatt Τελικό Ποσό 

2400 kWh 0,03901€ 

600 kWh 0,06651€ 

3000 kWh 

1. Συμπληρώστε τον πίνακα προκειμένου να βρείτε τη συνολική 
χρέωση των 3000 kWh για μια πολύτεκνη οικογένεια. 

Μια οικογένεια πολυτέκνων που καταναλώνει τη μέγιστη 
επιτρεπτή (για να επωφελείται της έκπτωσης) κατανάλωση, 
δηλαδή 3000 kWh το τετράμηνο, πόσο όφελος έχει σε σχέση 
με μια οικογένεια της οποίας η κατανάλωση είναι ίση αλλά 
τιμολογείται χωρίς την ειδική αυτή έκπτωση; Αποτελεί αυτό το 
μέτρο ουσιαστική βοήθεια στις πολύτεκνες οικογένειες; [Ε2] 

2. Μια οικογένεια πολυτέκνων με 5 παιδιά που καταναλώνει 
περίπου κατά μέσο όρο 28 kWh/ημέρα, που βρίσκεται δηλαδή 
λίγο παραπάνω από το όριο των 3000 kWh το τετράμηνο, πόση 
ζημιά θα έχει γι' αυτήν της τη σπατάλη; 

(Συνολική κατανάλωση: 28 kWh/ημέρα x 120 = 3360 kWh το 
τετράμηνο) 

3. Το όριο των 3000 kWh το τετράμηνο είναι επαρκές για τις 
πολύτεκνες οικογένειες ή αποτελεί ένα διαφημιστικό μόνο τρυκ 
της ΔΕΗ; Κι αν αρκεί για μια πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά 
τ ι γίνεται για μια οικογένεια με 9 παιδιά; Μπορείτε να κάνετε 
τους απαραίτητους υπολογισμούς θέτοντας ένα ελάχιστο όριο 
κατανάλωσης ανά άτομο; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

4. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι μια πολύτεκνη οικογένεια με 9 παιδιά 
ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 3000 kWh το τετράμηνο και 
συνεπώς πληρώνει το λογαριασμό με κανονική τιμολόγηση, 
μπορείτε τώρα να υπολογίσετε την οικονομική επιβάρυνση που 
υφίσταται κάθε τετράμηνο; 

Μελετήστε τις διαθέσιμες πληροφορίες και δικαιολογήστε την 
απάντηση σας. 

Χρησιμοποιείστε αυτόν τον πίνακα ως βοήθεια 

Κατανάλωση 
Κατανάλωση 
με κανονική 

χρέωση 

Κατανάλωση 
με μειωμένη 

χρέωση 
Διαφορά 

5. Αξίζει το κόπο να κάνει κανείς τη διαδικασία εγκατάστασης 
νυχτερινού μετρητή; Υπάρχει περίπτωση να μη συμφέρει 
κάποιον; 

6. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα είχαν κάποιο όφελος με το 
νυχτερινό τιμολόγιο; 

7. Ποιο τιμολόγιο κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλέξει για το 
σπίτι του προκειμένου να έχει τη μέγιστη οικονομία ένας 
νυχτοφύλακας; 

Ένας υπάλληλος αντίστοιχα που εργάζεται 9:00-19:00 και 
χρειάζεται μια ώρα να φτάσει σπίτι του ποιο τιμολόγιο κρίνετε 
ότι θα έπρεπε να επιλέξει για να έχει τη μέγιστη οικονομία; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Λαμπτήρες 

ΛΑΜΠΤΉΡΑΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ 

5 W 25 W 

7 W 40 W 

11 W 60 W 

15 W 75 W 

20 W 100 W 

23 W 120 W 

Αντιστοιχία ισχύος (Watt) λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης 
(φθορισμού) και κοινών (πυρακτώσεως) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΛΑΜΠΤΉΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣνν 
ΚΑΤΑΝΑ

ΛΩΣΗ KWh 
ΚΟΣΤΟΣ 

(euro) 

Κοινός 100W 1 ώρα 100 0,10 0,007 

Κοινός 60W 1 ώρα 60 0,06 0,004 

Χαμηλής 
κατανάλω

σης 20W (= 
100W) 

1 ώρα 20 0,02 0,001 

1. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαμε σε ένα 
εξάμηνο αν χρησιμοποιούσαμε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης 
στην κουζίνα, στο καθιστικό και στο γραφείο αν υποθέσουμε ότι 
χρησιμοποιούμε λαμπτήρες πυρακτώσεων 100W και τους έχουμε 
αναμμένους κατά μέσο όρο 6 ώρες την ημέρα τον καθένα; 

2. Μπορείτε να κάνετε τον ίδιο υπολογισμό για όλους τους 
λαμπτήρες του σπιτιού σας; 

3. Αν πούμε ότι ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως κοστίζει 2€ ενώ ένας 
φθορισμού 15€, έχει όμως διάρκεια ζωής δεκαπλάσια, δεδομένης 
και της οικονομίας στην κατανάλωση θα μας συνέφερε να 
ξοδέψουμε 300€ (15€ x 20 λαμπτήρες) για να αντικαταστήσουμε 
όλους τους λαμπτήρες του σπιτιού μας; Πόσο καιρό χρειαζόμαστε 
για να κάνουμε απόσβεση αυτού του κόστους; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Συσκευές Μαγειρέματος 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ W 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

KWh 
ΚΟΣΤΟΣ euro 

Μεγάλο μάτι 1 ώρα 2000 2,00 0,133 

Μεσαίο μάτι 1 ώρα 1500 1,50 0,100 

Μεσαίο μάτι 
1 φαγητό για 4 

άτομα 
1500 1,80 0,120 

φούρνος απλός ψητό 1,8 κιλά 2700 3,23 0,215 

φούρνος απλός 1 κέικ (50 λεπτά) 2700 2,25 0,150 

φούρνος 
μικροκυμάτων 

5 λεπτά 800 0,06 0,004 

φούρνος 
μικροκυμάτων 

5 λεπτά 360 0,03 0,002 

4. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαμε αν αντί να 
χρησιμοποιούμε κανονικά σκεύη χρησιμοποιούσαμε τη χύτρα 
ταχύτητας; Σκεφτείτε ότι με τα κανονικά σκεύη ανάβουμε το 
μεγάλο μάτι της κουζίνας για 1 ώρα/μέρα και το μεσαίο για 2 
ώρες/μέρα; 

5. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαμε σε διάστημα ενός χρόνου, 
αν κάθε φορά που μαγειρεύαμε για 1 ώρα κλείναμε το μάτι 
της κουζίνας 10 λεπτά πριν γίνει το φαγητό. Θεωρείστε ότι 
ανοίγουμε το μεγάλο μάτι της κουζίνας για 2 ώρες/μέρα και 
τα 2 μικρότερα από 1 ώρα/μέρα (Διπλασιάστε τις ώρες για τα 
Σαββατοκύριακα). 

6. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος ή τη ζημιά που θα είχαμε 
στη περίπτωση που έπρεπε να διαλέξουμε μεταξύ μιας 
ηλεκτρικής κουζίνας αξίας 400€ και μιας άλλης, αξίας 800€ 
με κατανάλωση όμως 25% χαμηλότερη από την πρώτη, αν 
υποθέσουμε ότι θα χρησιμοποιούμε για 10 χρόνια κατά μέσο 
όρο 2 ώρες/μέρα το μεγάλο μάτι, 1ώρα/μέρα το μικρό και 50 
λεπτά/μέρα το φούρνο; 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Σχήμα & ποιότητα μαγειρικών σκευών 

Στις οδηγίες μιας ηλεκτρικής κουζίνας συνήθως 
περιλαμβάνεται και το παραπάνω σχήμα, καθώς οι 
εταιρίες θεωρούν αυτή τη πληροφορία πολύ σημαντική, 
και πραγματικά είναι. 

Το σχήμα του πάτου ενός σκεύους είναι πολύ σημαντικό καθώς 
αυτό είναι που έρχεται σε επαφή με την εστία της κουζίνας και 
μεταδίδει τη θερμότητα στο περιεχόμενο. Αν δεν είναι σωστή 
η επαφή υπάρχει μεγάλη απώλεια θερμότητας, αύξηση του 
απαραίτητου χρόνου μαγειρέματος και φυσικά αύξηση της 
κατανάλωσης. 

7. Μπορείτε να υπολογίσετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος 
που θα είχαμε στη διάρκεια ενός τετραμήνου, αν αντί να 
χρησιμοποιούμε σκεύη με επίπεδο πάτο χρησιμοποιούμε 
σκεύη φθαρμένα με ΜΗ επίπεδους πάτους, υποθέτοντας ότι 
μαγειρεύουμε κατά μέσο όρο την ημέρα 2 ώρες στο μεγάλο 
μάτι και άλλες 2 στο μεσαίο; 

8. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαμε σε διάστημα 6 μηνών, 
αν κάθε φορά που μαγειρεύαμε για 2 ώρες στο μεγάλο μάτι 
της κουζίνας, χρησιμοποιούσαμε σκεύος με επίπεδο πάτο και 
κλειστό καπάκι, αντί με ανοιχτό καπάκι. 
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Ηλεκτρικό Πλυντήριο Πιάτων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

W 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

KWh 
ΚΟΣΤΟΣ 

euro 

65 "C /γεμάτο 3200 1,60 0,106 

55 "C /γεμάτο 3200 1,30 0,086 

40 "C /γεμάτο 3200 0,50 0,033 

55 "C /γεμάτο 
(οικονομικό πρόγρ/μα) 

3200 0,80 0,053 

9. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαμε σε ένα 
τετράμηνο, αν χρησιμοποιούσαμε το πλυντήριο πιάτων 
κάθε μέρα αντί στους 65 °C, στους 55 °C στο οικονομικό 
πρόγραμμα; 

10. Κάντε τον ίδιο υπολογισμό για το ίδιο διάστημα 
συγκρίνοντας το πρόγραμμα των 65 °C με εκείνο των 55 oC, 
αλλά και εκείνο των 40 °C. 

Πλυντήρια Ρούχων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

W 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

KWh 
ΚΟΣΤΟΣ 

euro 

95° C / 5κ. ρούχα 2800 1,80 0,120 

60° C / 5κ. ρούχα 2800 1,40 0,093 

40° C / 5κ. ρούχα 2800 0,50 0,033 

60° C / 5κ. ρούχα(χωρίς 
πρόπλυση) 

2800 1,30 0,086 

11. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαμε σε ένα 
τετράμηνο, αν χρησιμοποιούσαμε το πλυντήριο ρούχων 
κάθε μέρα αντί στους 95 °C, στους 40 °C; 

12. Κάντε τον ίδιο υπολογισμό για το ίδιο διάστημα 
συγκρίνοντας το πρόγραμμα των 95 oC με εκείνο των 60 
oC, αλλά και των 40 oC χωρίς πρόπλυση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

13. Μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά κατανάλωση ενός 
αερόθερμου και ενός κλιματιστικού 9000 btu στη διάρκεια 
6 μηνών; 

14. Αν υποθέσουμε ότι ένα αερόθερμο κοστίζει 70€ και ένα 
κλιματιστικό 400€, τ ι μας συμφέρει να αγοράσουμε για τα 
4 χρόνια των σπουδών ενός παιδιού μας, αν υποθέσουμε ότι 
θα χρησιμοποιεί τη συσκευή για 6 ώρες την ημέρα; 

Η ΔΕΗ μας συμβουλεύει να χρησιμοποιούμε ηλιακούς 
θερμοσίφωνες ή boilers που συνδέονται με τους καυστήρες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

W 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

KWh 
ΚΟΣΤΟΣ 

euro 

Θερμοσίφωνας 
10 Λίτρων 

50 °C 2000 0,33 0,022 

Θερμοσίφωνας 
80 Λίτρων 

50 °C 4000 2,6 0,173 

Ηλιακός 
Θερμοσίφωνας 

με 
ηλιοφάνεια 

0 0 0 

15. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν έχει κόστος λειτουργίας, μόνο 
κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Μπορείτε να υπολογίσετε 
το κέρδος από τη χρήση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα σε σχέση 
με τη χρήση ενός ηλεκτρικού 80 λίτρων, αν υποθέσουμε ότι τον 
ανάβουμε 2 φορές την ημέρα μέχρι να φτάσει στους 50 °C στη 
διάρκεια των 6 ζεστών μηνών του έτους; 

16. Προσθέστε τώρα και το κέρδος από τη χρήση του boilers που 
συνδέεται με τον καυστήρα του καλοριφέρ, αν δεχτούμε ότι 
χρειαζόμαστε το ζεστό νερό όταν είναι αναμμένο το καλοριφέρ 
(τις ώρες δηλ. που είμαστε στο σπίτι), σε σχέση με τη χρήση 
ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και αν υποθέσουμε ότι τον 
ανάβουμε 3 φορές την ημέρα μέχρι να φτάσει στους 50 oC 
στη διάρκεια των υπόλοιπων 6 ψυχρών μηνών του έτους. Πόσο 
εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ 

Ηλεκτρικές συσκευές κλιματισμού 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 

W 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

KWh 
ΚΟΣΤΟΣ 

euro 

Ανεμιστήρας 
οροφής 

1 ώρα 150 0,15 0.010 

Ανεμιστήρας 
δαπέδου 

1 ώρα 60 0,06 0.004 

Κλιματιστικό 
(ψύξη 9000 Btu) 

1 ώρα σε 
χώρο 15 τ.μ. 

1000 1 0,066 

17. Αν υποθέσουμε ότι ένας ανεμιστήρας κοστίζει 85€ και 
έχει κατανάλωση 0,15KWh/(opá και θεωρήσουμε ότι το 
κλιματιστικό το έχουμε ήδη, είναι υπερβολικό το κόστος 
λειτουργίας του κλιματιστικού για 3 μήνες το χρόνο για 4 
χρόνια (π.χ κατά τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή), 
σε σχέση με την αγορά και χρήση ενός ανεμιστήρα οροφής; 

...Όλα μαζί 

18. Απ’ όλα τα στοιχεία που προτάθηκαν και μελετήσατε ποιο 
σας φαίνεται σημαντικότερο να εφαρμόσει κανείς; Υπάρχουν 
κάποια που είναι σημαντικά, αλλά ανεφάρμοστα; 

19. Αν υποθέταμε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, της Πάτρα και 
της Κομοτηνής αποφάσιζαν να εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω 
μέτρα μπορείτε να βρείτε την εξοικονόμηση σε ηλεκτρικό που 
θα γινόταν για κάθε πόλη χωριστά και συνολικά απ’ όλες μαζί; 

20. Πόση ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να 'γλιτώσει' μια οικογένεια 
τηρώντας τα παραπάνω για διάστημα μιας ημέρας, μιας 
εβδομάδας, ενός μήνας, ενός εξαμήνου και ενός έτους; Πόσα 
χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει; Είναι ουσιαστικό 
το οικονομικό όφελος; 

21. Ένας πολίτης ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα έχει το 'δικαίωμα' να στολίσει το σπίτι του με 
30.000 λαμπάκια τα Χριστούγεννα ή η συνείδηση του δεν θα 
έπρεπε να του το επιτρέψει σε καμιά περίπτωση; Συζητήστε 
τα όρια μεταξύ ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον και της 
υπερβολής, που γίνεται καταπιεστική για τον άνθρωπο 
με αφορμή την ηλεκτρική ενέργεια. 
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22. Ποιες επιλογές θεωρείτε πως πρέπει και μπορεί να κάνει ένας 
συνειδητοποιημένος πολίτης προκειμένου να πληρώνει το 
ελάχιστο δυνατόν, χωρίς να σπαταλά ηλεκτρική ενέργεια και 
χρήμα, αλλά και χωρίς να στερείται όσα του εξασφαλίζουν 
ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο; 

23. Διατυπώστε, βάσει των συνηθειών ή προτιμήσεων σας, 
εναλλακτικούς συνδυασμούς των παραπάνω πληροφοριών 
που είστε διατεθειμένοι να εφαρμόσετε και υπολογίστε την 
αντίστοιχη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και χρημάτων. 

24. Συγκρίνετε τις δικές σας επιλογές με εκείνες των υπολοίπων 
στο τμήμα σας. Υπάρχουν διαφορές; Ποιος είναι ο πιο 
σπάταλος και ποιος ο πιο προσεκτικός; Συζητήστε μεταξύ 
σας τις επιλογές σας. Στην καθημερινότητα σας θα τις 
εφαρμόζατε; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 

ΓΓΕΕ 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩ 

Το συγκεκριμένο θέμα έχει ως στόχο αρχικά 
να εξοικειώσει τους επιμορφούμενους με πρακτικά 
θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική 
διαχείριση των χρημάτων τους, ιδιαίτερα μετά 
τη υιοθέτηση του Ευρώ ως ενιαίου νομίσματος 
για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

BCE ECB ΕΖΒ ΕΚΤ ΕΚΡ 

j&r* 

20 ^Ά 
Γενικοί στόχοι ενότητας 

Η συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τον επιμορφωτή αλλά και 
από τους ενήλικες ως «μαθησιακή εμπειρία» η οποία στοχεύει στο να καταστήσει 
τους ενήλικες ικανούς: 
1. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους αριθμούς για την επεξεργασία καθη

μερινών καταστάσεων. 
2. Να επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες που τους δίνονται και να διατυπώνουν 

σαφή και λογικά επιχειρήματα για την υποστήριξη της άποψης τους. 
3. Να επιλέγουν μέσα από έναν μεγάλο αριθμό πληροφοριών που έχουν στη διάθε

ση τους, εκείνες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στη αντιμετώπιση του εκάστοτε 
προβλήματος. 

Ειδικοί στόχοι ενότητας 

Μέσω της επεξεργασίας της συγκεκριμένης ενότητας οι ενήλικες θα έρθουν σε 
επαφή και θα εξοικειωθούν: 
• με τους συμμιγείς αριθμούς ως εργαλεία έκφρασης της χρηματικής αξίας και 

με τις πράξεις μεταξύ συμμιγών 
• με διαδικασίες εκτίμησης μεγέθους και σύγκρισης αριθμών. 

h 

Διάρκεια 
^Βγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
2 - 4 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩ 

Φ 

1. Συναλλαγές με κέρματα 

Επιλέξτε τρεις συνδυασμούς νομισμάτων που σας δίνουν την αξία του 
είδους, βάζοντας Χ όπου χρειάζεται. 

Ο πρώτος από αυτούς τους συνδυασμούς να χρησιμοποιεί τον ελάχιστο 
αριθμό νομισμάτων 

Αγοράζετε 
κάποιο 

είδος που 
κοστίζει: 

30λεπτά 

30λεπτά 

30λεπτά 

50 λεπτά 

50 λεπτά 

50 λεπτά 

ΐ € & 15λεπτά 

ΐ € & 15λεπτά 

ΐ € & 15λεπτά 

4 € & 61 λεπτά 

4 € & 61 λεπτά 

4 € & 61 λεπτά 

5 € & 23 λεπτά 

5 € & 23 λεπτά 

5 € & 23 λεπτά 

1 λεπτό 2 λεπτά 5 λεπτά 10 λεπτά 20 λεπτά 50 λεπτά 1 ευρώ 2 ευρώ 

Φ 

Οδηγίες 

Αφού καταγραφούν οι στρατηγικές μέσα από τις οποίες, οι ενήλικες θα υπολογίσουν το 
χρόνο στις προτεινόμενες δραστηριότητες «με το νου», πρέπει να επιχειρηθεί να συνδεθούν 
με τους αλγόριθμους πρόσθεσης και αφαίρεσης συμμιγών. Να υπογραμμισθεί ιδιαίτερα 
η «αλλαγή μονάδας»: από τα 100 λεπτά στο 1 ευρώ. 

Σε ερωτήματα που ζητούν πόσα χρήματα...» αφού δοθεί η απάντηση με τη μορφή συμμιγούς, 
να ζητηθεί η γραφή της απάντησης υπό μορφή δεκαδικού. Εάν οι επιμορφούμενοι έχουν 
σοβαρές αδυναμίες σχετικά με τους δεκαδικούς, αυτό να γίνει μόνο στην απλή περίπτωση 
του παραδείγματος: 

6 ευρώ και 50 λεπτά=6 ευρώ και 50/100 του ευρώ=6 ευρώ και Vi ευρώ = 6,5 ευρώ. 

Φ 

2 



φ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩ 

2. Αγορές σε Δραχμές & Ευρώ 

Ψωνίσατε σε ένα πολυκατάστημα τ α παρακάτω είδη των οποίων η αξία 
δίνεται σε δραχμές. 

Πορτοφόλι 
8.700 δρχ. 

Επιτραπέζιο ρολόι 
19.370 δρχ. 

Γυαλιά ηλίου 
32.800 δρχ. 

Δεδομένου ότι 1 ευρώ = 340,75 δρχ: 

Φ 
1. υπολογίστε με το μυαλό προσεγγιστικά την αξία του κάθε είδους 

σε ευρώ. 

2. χρησιμοποιείστε την αριθμομηχανή για να βρείτε την αξία του κάθε 

είδους σε ευρώ με ακρίβεια. 

3. γράψτε τρεις τουλάχιστον συνδυασμούς κερμάτων και 

χαρτονομισμάτων σε ευρώ με τα οποία θα πληρώνατε αυτά τα είδη. 

Στο ίδιο πολυκατάστημα ένας φίλος σας ψώνισε τ α παρακάτω είδη. 

Λίγο πριν πάει στο ταμείο διαπιστώνει ότι έχει στο πορτοφόλι του 220 €. 

Φ 

Cd 18,99 € Δερμάτινη τσάντα 
88,99 € 

Πένα 99,99 € 

1. Του φτάνουν προκειμένου να μη βρεθεί σε δύσκολη θέση; 

2. Με τη βοήθεια της αριθμομηχανής υπολογίστε με ακρίβεια το ποσό 

που πρέπει να πληρώσει. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩ 

3. Γράψτε τρεις τουλάχιστον συνδυασμούς κερμάτων 
και χαρτονομισμάτων σε ευρώ με τα οποία θα μπορούσε 
να πληρώσει αυτά τα είδη. 

• Στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα ποιος πλήρωσε περισσότερα 
χρήματα, εσείς ή ο φίλος σας; 

• Πόσα περισσότερα χρήματα έδωσε ο ένας από τον άλλο σε ευρώ; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



i ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ y ^ ^ A ^ A ^ j ^ U ^ ^ ^ ^ U ^ ^ U ^ ^ L 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Α Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

Η ενασχόληση των εκπαιδευόμενων με θέματα 
της καθημερινότητας έχει ως στόχο να τους 
εφοδιάσει με γνώσεις και τεχνικές για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση πρακτικών 
προβλημάτων 

Το φαινόμενο τ η ς μηχανικής εξόφλησης μηνιαίων 
λογαριασμών χωρίς περαιτέρω διερεύνηση/εξέταση 
είναι σύνηθες. 

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται το θέμα 
των κοινοχρήστων και γεν ικότερα το θέμα τ η ς 
λειτουργίας και διαχείρισης μιας πολυκατοικίας. 
Στόχος είναι να επιτευχθεί αφενός μεν η ενημέρωση 
των εκπαιδευόμενων σχετικά με μια ορθολογικότερη 
χρήση φυσικών και οικονομικών πόρων, και α φ ε τ έ ρ ο υ 
η εξοικείωση τους με απλές μαθηματικές έννοιες 
και τεχνικές που θα τους χρησιμεύσουν ως εργαλε ία 
για την υιοθέτηση μιας κριτικής στάσης απέναντι 
σε καταστάσεις, που έως τώρα απλά αποδέχονταν, 
ακολουθώντας τ η γνώμη των «ειδικών». 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
4 - 6 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

1. «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ» 

«Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τους άλλους». Να αναπτύξετε 

τις ιδέες σας. 

Γνωρίζετε τ ι είναι τα κοινόχρηστα; 

Γνωρίζετε ότι σε κάθε πολυκατοικία έχει οριστεί κάποιος 

ιδιοκτήτης για να μεριμνά για τη λειτουργία της πολυκατοικίας 

και να διαχειρίζεται τα έξοδα; Είναι υποχρεωτικό να είναι 

ιδιοκτήτης ή μπορεί να είναι και κάποια ιδιωτική εταιρεία; 

Έχετε ποτέ παρευρεθεί σε συνέλευση πολυκατοικίας με σκοπό 

την ανάθεση της διαχείρισης της; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; 

Δημιουργεί η διαχείριση μιας πολυκατοικίας αντιπαλότητες 

και προστριβές; Ποια είναι η κυριότερη αιτία διένεξης; 

Περιγράψτε τις προσωπικές σας εμπειρίες. 

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κανόνες που διέπουν τη λειτουργία 

μιας πολυκατοικίας. Έχετε αναρωτηθεί πώς και από ποιον έχουν 

καθοριστεί; 

Έχετε ποτέ διαβάσει αυτούς τους κανόνες; Αναλογιστήκατε 

ποτέ τ ι θα γινόταν αν δεν είχε οριστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας 

σε μια πολυκατοικία; 

Σας έχει απασχολήσει ο τρόπος κατανομής των δαπανών/ 

εξόδων σε κάθε διαμέρισμα; Έχετε βρεθεί ποτέ στην κατάσταση 

να μην μπορείτε να αποσαφηνίσετε/ κατανοήσετε έννοιες 

και ποσά που καταγράφονται σε ένα μηνιαίο λογαριασμό 

κοινοχρήστων;(Βλέπε: κείμενο 1 και κείμενο 2) 

Να διαβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας μιας πολυκατοικία. 

Να συζητήσετε τις απορίες σας. 

Να προτείνετε τρόπους για εξοικονόμηση χρημάτων 

στα κοινόχρηστα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

2. ΜΑΘΕ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ! 

1. Μπορείτε να ξεχωρίσετε στο λογαριασμό του διαμερίσματος Α1 

τις κατηγορίες δαπανών/ εξόδων; Υπάρχουν δαπάνες που ανήκουν 

στις κατηγορίες αυτές και δεν μπορείτε να τις κατανοήσετε; 

2. Στο λογαριασμό του διαμερίσματος Α1 να εξετάσετε τα ποσά 

που αντιστοιχούν σε κάθε δαπάνη, να τα συγκρίνετε και να βρείτε 

ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη της πολυκατοικίας αυτό το μήνα. 

3. Για ποια δαπάνη πληρώνει περισσότερα χρήματα ο ένοικος 

του διαμερίσματος Β1; 

4. Παρατηρείτε στους δύο λογαριασμούς κάποιες δαπάνες 

που δεν ανήκουν στην κατηγορία μηνιαίων εξόδων για τη 

λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά προκύπτουν από άλλες 

αιτίες; Μπορείτε να τις εντοπίσετε; 

5. Να εξετάσετε αν υπάρχουν δαπάνες που αφορούν τον ενοικιαστή 

και δαπάνες που αφορούν τον ιδιοκτήτη. Να τις καταγράψετε 

και να υπολογίσετε σε κάθε λογαριασμό το πραγματικό ποσό 

που πληρώνει ο ενοικιαστής. 

6. Μπορείτε να αναφέρετε και άλλου είδους δαπάνες που βαρύνουν 

τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές. 

7. Προσπαθήστε να συγκρίνετε το λογαριασμό του Α1 διαμερίσματος 

με του Β1. Η χρέωση είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες δαπανών 

ή διαφοροποιείται; Σε ποιες κατηγορίες εξόδων παρατηρείτε 

διαφοροποίηση και που οφείλεται; 

8. Τι σημαίνει αναλογία δαπανών/χιλιοστά διαμερίσματος; 

Γνωρίζετε ποια είναι η αναλογία του διαμερίσματος σας 

στις δαπάνες της πολυκατοικίας (ποσοστό συμμετοχής); 

Γνωρίζετε πώς και από ποιον καθορίζονται αυτές 

οι αναλογίες/ποσοστά συμμετοχής; 

Θέματα προς συζήτηση 

Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα διαμέρισμα 
στην πολυκατοικία χαρακτηρίζεται «κλειστό». 
Έχει σημασία αν στο διαμέρισμα υπάρχουν έπιπλα; 
Τι πληρώνει ο ιδιοκτήτης όταν σφραγίζονται τα 
σώματα θέρμανσης του διαμερίσματος του και πώς 
επιμερίζονται οι δαπάνες του στους άλλους ενοίκους της 
πολυκατοικίας; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

3α. ΜΑΘΕ ΤΙ ΣΟΥ «ΑΝΑΛΟΓΕΙ» ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ! 

1. Ο πίνακας που καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 

/χιλιοστά διαμερίσματος, σε μια πολυκατοικία, για κάποιες 

κατηγορίες εξόδων (πάγια έξοδα, αύξηση αποθεματικού κτλ.) 

περιλαμβάνεται στη μελέτη του πολιτικού μηχανικού), 

ενώ ο πίνακας που καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής 

στις δαπάνες για τη χρήση του ασανσέρ και της θέρμανσης 

περιλαμβάνεται στη μελέτη του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου . 

2. Το ποσοστό συμμετοχής ενός διαμερίσματος στα έξοδα μιας 

πολυκατοικίας εξαρτάται από τον όγκο του διαμερίσματος, 

τον όγκο των κοινόχρηστων χώρων, τον όγκο των χώρων 

στάθμευσης και όχι από το εμβαδόν του διαμερίσματος. 

3. Γνωρίζετε ποια είναι η μονάδα μέτρησης του εμβαδού 

επιφάνειας και ποια είναι η μονάδα μέτρησης του όγκου; 

4. Πως υπολογίζεται ο όγκος ενός χώρου; Αν γνωρίζετε το εμβαδόν 

της επιφάνειας ποια διάσταση απαιτείται να σας δοθεί 

για να υπολογίσετε τον όγκο του χώρου; 

5. Αν το εμβαδόν ενός διαμερίσματος είναι 125 m2 και το ύψος 

του 3,10 m να υπολογίσετε τον όγκο του διαμερίσματος. 

6. Στο Ένθετο 3 για κάθε διαμέρισμα παρατηρούμε ότι αντιστοιχούν 

δύο διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες /χιλιοστά 

διαμερίσματος, ένα για τις γενικές δαπάνες και ένα για τις ειδικές. 

Για τις ειδικές δαπάνες αντιστοιχεί ποσοστό συμμετοχής και 

για κάθε χώρο στάθμευσης, με το οποίο επιβαρύνεται ο ένοικος 

που κατέχει ένα τέτοιο χώρο. Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες 

δαπάνες που βαρύνουν και τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών; 

7. Αν τα πάγια έξοδα της πολυκατοικίας (γενικές δαπάνες) είναι 258€, 
να βρείτε με βάση τον παραπάνω πίνακα ποια είναι η αναλογία 

δαπανών /χιλιοστά διαμερίσματος που αναλογεί στο διαμέρισμα Β1 

και να υπολογίσετε με ποιο ποσό επιβαρύνεται ο ένοικος. 

8. Αν τα παραπάνω πάγια έξοδα ενταχθούν στην κατηγορία ειδικές 

δαπάνες τ ι θα πληρώσει ο ίδιος ένοικος, ο οποίος δεν διαθέτει 

χώρο στάθμευσης. Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με αυτό 

της ερώτησης 7; 

9. Να ελέγξετε αν στους λογαριασμούς κοινοχρήστων 

της δραστηριότητας 2, το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 

είναι ίδιο για όλες τις κατηγορίες εξόδων (πάγια έξοδα, έξοδα 

ανελκυστήρα, έξοδα θέρμανσης). Τι παρατηρείτε; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

3β. ΜΑΘΕ ΤΙ ΣΟΥ «ΑΝΑΛΟΓΕΙ» ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ! 

• Στο κείμενο 4, μελετήστε τα ποσοστά συμμετοχής/χιλιοστά 

του κάθε διαμερίσματος για τις δαπάνες του ανελκυστήρα 

και τις γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τη θέρμανση. 

Συγκρίνετε τα με τα ποσοστά συμμετοχής/χιλιοστά 

διαμερίσματος του κειμένου 3. Τι παρατηρείτε; 

Α. Ανελκυστήρας 

• Να συγκρίνετε μεταξύ τους τα ποσοστά συμμετοχής/χιλιοστά 

διαμερίσματος για τις δαπάνες του ανελκυστήρα από το 

κείμενο 4. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί οι τιμές στη στήλη 

αυτή διαφοροποιούνται από διαμέρισμα σε διαμέρισμα; 

Β. Θέρμανση 

Αυτόνομη θέρμανση 

• Στις πολυκατοικίες με σύστημα αυτόνομης θέρμανσης, το κάθε 

διαμέρισμα διαθέτει έναν ωρομετρητή. Η μηνιαία κατανάλωση 

για τη θέρμανση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ωρών 

που αναγράφεται στον μετρητή και τις μονάδες αυτονομίας 

που αντιστοιχούν σε κάθε διαμέρισμα έτσι όπως αναγράφονται 

στον πίνακα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου. 

• Αν ο ωρομετρητής του διαμερίσματος Β1, για το μήνα 

Ιανουάριο, δείχνει 35 ώρες κατανάλωσης, να υπολογίσετε τις 

συνολικές μονάδες, βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η χρέωση 

για το συγκεκριμένο διαμέρισμα. 

• Αν το πετρέλαιο για το μήνα Ιανουάριο κόστισε 950€ και όλα 

τα διαμερίσματα κατανάλωσαν συνολικά 3000 μονάδες, πόσο 

θα πληρώσει για τη θέρμανση ο ένοικος του διαμερίσματος Β1; 

Κεντρική θέρμανση 

• Στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης η επιβάρυνση 

κάθε διαμερίσματος για τη θέρμανση καθορίζεται μόνο 

από τα χιλιοστά του διαμερίσματος, καθώς δεν υπάρχουν 

ωρομετρητές. Οι ώρες λειτουργίας του καυστήρα καθορίζονται 

από τους ιδιοκτήτες στις συνελεύσεις που πραγματοποιούνται 

στις πολυκατοικίες. Μπορείτε να περιγράψετε τα υπέρ 

και τα κατά του κάθε συστήματος θέρμανσης; 

5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

• Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, συνήθως το 

καλοριφέρ ανάβει 3 φορές την ημέρα από 2-3 ώρες τη κάθε 

φορά. Γνωρίζετε αν το κέρδος σε απόδοση και σε κόστος είναι 

μεγαλύτερο από συνεχή καύση του καυστήρα; 

• Έχετε ποτέ υπολογίσει πόσα χρήματα δαπανάτε για θέρμανση, 

συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης άλλων θερμαντικών μέσων; 

3γ. ΖΕΣΤΑΙΝΟΜΑΙ ΕΓΩ, ΜΗΠΩΣ «ΖΕΣΤΑΙΝΩ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»; 

• Η μελέτη του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου για την αυτόνομη 

θέρμανση, έχει εκπονηθεί ώστε όλα τα διαμερίσματα να 

διατηρούν θερμοκρασία στους 20° C. Όταν σε μια πολυκατοικία 

αυτή η αρχή δεν τηρείται από όλους, τότε οι ένοικοι που κάνουν 

χρήση της θέρμανσης δαπανούν περισσότερα χρήματα, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν απώλεια θερμότητας, καθώς «ζεσταίνουν» 

μέσω των τοίχων και των δαπέδων τους τα «ψυχρά» διαμερίσματα. 

• Για την εξομάλυνση του παραπάνω προβλήματος, στις περισσότερες 

πολυκατοικίες, θεωρούντο 20% της δαπάνης της θέρμανσης ως 

πάγιο έξοδο και πληρώνεται από όλους τους ενοίκους ανεξάρτητα 

από τη κατανάλωση τους και το 80% επιμερίζεται στους ενοίκους 

ανάλογα με την κατανάλωση τους. 

• Αν η κατανάλωση για θέρμανση σε μια πολυκατοικία είναι 800€ 
μπορείτε να υπολογίσετε τ ι ποσό θα πληρωθεί ως πάγιο 

και τι ποσό θα επιμεριστεί; 

Χρήσιμη συμβουλή 

Εάν διατηρείτε αρχείο για το διαμέρισμα σας με το κόστος 
της μονάδας αυτονομίας για κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα, είναι εύκολο για εσάς να αντιληφθείτε τυχόν 
μεγάλες αποκλίσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι 
ένοικοι «ζεσταίνονται» εις βάρος των άλλων (π.χ«ανοίγουν» 
την ηλεκτροβάνα θέρμανσης, ακυρώνοντας την αυτόματη 
καταγραφή της κατανάλωσης στον μετρητή, με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνονται οι άλλοι ένοικοι την ποσότητα πετρελαίου 
που καταναλώνουν), ότι υπάρχει κακή λειτουργία 
του καυστήρα (αυξάνεται πολύ η κατανάλωση), 
ότι δεν έχουμε παραλάβει την ποσότητα πετρελαίου 
που έχουμε πληρώσει (τρυκ διανομέων), κτλ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

• Στον συγκεντρωτικό πίνακα μηνιαίων δαπανών του κειμένου 5 

να παρατηρήσετε τις εγγραφές/ στοιχεία που υπάρχουν 

σε κάθε γραμμή και σε κάθε στήλη. 

• Από τα στοιχεία αυτά (τιμές κελιών), μπορείτε να βρείτε, 

για οποιονδήποτε ένοικο τα ποσά που τον βαρύνουν, 

κατά κατηγορία δαπάνης; 

300,00 

250,00 

200,00 

150,00 

100,00 

50,00 

0,00 

2 35,ε 0 35,ε 0 35,ε 0 

90,69 91,05 1 35,04 105,4 1 

35,ε 0 35,ε 0 

•Συνολική 
επιβάρυνση 
διαμερίσματος 

2 3 4 

Διαμερίσματα 
5 

Η παραπάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τη συνολική 

επιβάρυνση του κάθε διαμερίσματος, έτσι όπως προκύπτει 

από το κείμενο 5. Ποιος από τους ενοίκους πληρώνει 

το μεγαλύτερο ποσό σε κοινόχρηστα; 

Να δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό μηνιαίο πίνακα δαπανών 

της πολυκατοικία σας, αφού πρώτα ενημερωθείτε για τα χιλιοστά 

/ ποσοστά συμμετοχής που αντιστοιχούν σε κάθε διαμέρισμα. 

Στη συνέχεια προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια γραφική 

παράσταση που θα απεικονίζει τη συνολική επιβάρυνση 

των διαμερισμάτων της δικής σας πολυκατοικίας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

5. ΜΑΘΕ ΝΑ «ΜΕΤΡΑΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 
ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ 

1m 

2m 

Αναγνωρίζετε το γεωμετρικό σχήμα της δεξαμενής πετρελαίου; 

Αν οι διαστάσεις της είναι: 1m ύψος, 2m μήκος και 1m πλάτος, 

να υπολογίσετε τον όγκο της δεξαμενής; Στη συνέχεια 

να υπολογίσετε τη χωρητικότητα της σε λίτρα, αν γνωρίζετε 

ότι το ένα 1 m3 ισούται με 1000 λίτρα. 

Αν η δεξαμενή περιέχει μια ποσότητα πετρελαίου και γνωρίζετε 

τη χωρητικότητα της μπορείτε να σκεφτείτε με ποιο τρόπο 

θα υπολογίσετε τον όγκο του πετρελαίου που πρέπει 

να αγοράσετε για να γεμίσει η δεξαμενή του πετρελαίου; 

Παραλαμβάνετε πετρέλαιο. Αν η βαθμολογημένη ράβδος αρχικά 

δείχνει ότι στη δεξαμενή υπάρχει πετρέλαιο που καταλαμβάνει 

ύψος 20 cm μπορείτε να υπολογίσετε πόσο πετρέλαιο παραλάβατε 

από το βυτίο, αν η ράβδος μετά το γέμισμα δείχνει 90cm; 

Αν η τιμή του λίτρου του πετρελαίου είναι 0,35€ μπορείτε 

να υπολογίσετε πόσα χρήματα θα πληρώσετε, 

για την παραπάνω παραλαβή; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

Τι πρέπει να προσέχουμε 
Τρυκ των διανομέων πετρελαίου σε βάρος των καταναλωτών 

Η τιμή του πετρελαίου υπολογίζεται με βάση τον όγκο και 
όχι το βάρος (τρέχουσα τιμή από 0,35€ έως 0,391λίτρο) και 
καθορίζεται όταν το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στους 15° C. 
Αν παραλάβουμε πετρέλαιο σε υψηλότερη θερμοκρασία 
(δηλαδή τα βυτία έχουν παραμείνει για ώρες στον ήλιο 
ή η διανομή γίνεται κατά τις μεσημεριανές ώρες κτλ.) τότε 
όγκος του αυξάνεται και ο καταναλωτής πληρώνει για 
μεγαλύτερο όγκο και όχι για αυτόν που αντιστοιχεί στους 
15° C. Έτσι όταν θα πέσει η θερμοκρασία ο καταναλωτής 
θα διαπιστώσει ότι η στάθμη του πετρελαίου στη δεξαμενή 
θα έχει κατέβει. 

Πολλές φορές οι διανομείς πετρελαίου εισάγουν αέρα 
κατά το γέμισμα της δεξαμενής ο οποίος εγκλωβίζεται 
στο καύσιμο αυξάνοντας τον όγκο. Η πληρωμή γίνεται 
με βάση τον όγκο και έτσι ο καταναλωτής πληρώνει για 
περισσότερο όγκο από ότι παραλαμβάνει. Η απάτη θα 
αποκαλυφθεί, μετά από 2 ώρες περίπου, (τόσο χρόνο 
απαιτείται για να απεγκλωβιστεί ο αέρας με μορφή 
φυσαλίδας στην επιφάνεια του πετρελαίου) όταν 
η στάθμη του πετρελαίου στη δεξαμενή θα έχει κατέβει. 

Μετά το τέλος της παραλαβής του πετρελαίου ο διανομέας 
θα πρέπει να αδειάσει και την ποσότητα που υπάρχει 
στο σωλήνα γιατί ο μετρητής του βυτίου δείχνει ότι έχουμε 
παραλάβει και αυτή την ποσότητα 

6α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΖΕΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, «ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ» 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΔΕΠΑ) 

• Γνωρίζετε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο του φυσικού 
αερίου, εφόσον αυτό καλύπτει την περιοχή σας; Η σύνδεση αυτή 
απαιτεί την αλλαγή ορισμένων συσκευών στην εγκατάσταση 
της θέρμανσης (καυστήρας, ηλεκτροβάνες, μετρητές κτλ.). 

• Είστε ενημερωμένοι για το που έγκειται το μεγαλύτερο 
κέρδος από τη σύνδεση αυτή; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

• Αν το τέλος σύνδεσης του φυσικού αερίου κοστίζει 630€, 
οι ηλεκτροβάνες και οι μετρητές 700€, ο καυστήρας 

για 6 διαμερίσματα περίπου 1000€ και η εργασία του τεχνίτη 

400€ να βρείτε το συνολικό κόστος εγκατάστασης 

του φυσικού αερίου στην πολυκατοικία. 

• Να χρησιμοποιήσετε το αποτελέσματα της ερώτηση 3 και να 

υπολογίσετε πόσο αναλογεί να πληρώσει το διαμέρισμα Β2 

για την παραπάνω εγκατάσταση. 

• Για το διαμέρισμα Β2 ο μέσος όρος του κόστους για τη 

θέρμανση είναι 140€ το μήνα. Να υπολογίσετε πόσο θα κοστίσει 

στο ένοικο η θέρμανση για το χρονικό διάστημα 5,5 μηνών. 

Η τιμή μονάδας (1 m3) του φυσικού αερίου έχει καθοριστεί 

να είναι πάντα 30% φθηνότερη από την τρέχουσα τιμή του 

πετρελαίου. Πόσο θα πληρώσει ο ίδιος καταναλωτής αν 

χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο για το ίδιο χρονικό διάστημα 

και τις ίδιες ώρες κατανάλωσης; Πόσο κέρδος θα έχει; 

• Από το κέρδος αυτό μπορείτε να υπολογίσετε σε πόσα χρόνια 

ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Β2 θα κάνει απόσβεση 

του κόστους της μετατροπής του καυστήρα, αν χρησιμοποιεί 

το καλοριφέρ περίπου 5,5 μήνες ανά έτος. 

6β.ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΖΕΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, «ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ» 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΔΕΠΑ) 

• Πόσο ασφαλές είναι το φυσικό αέριο;. Η χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας στην κατασκευή των απαραίτητων συσκευών, 

οι αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους 

και η φύση του καυσίμου εξασφαλίζουν τη πλέον ασφαλή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι 

η εγκατάσταση έχει ανατεθεί σε τεχνίτη με ειδική άδεια 

για συνδέσεις με το φυσικό αέριο (http://www.depa.gr/). 

• Το φυσικό αέριο είναι το αέριο καύσιμο που παράγεται από τη 

γη και μεταφέρεται με αγωγούς σε αντίθεση με το φωταέριο 

και το υγραέριο που είναι παράγωγα καύσιμα. 

• Είναι αβλαβές γιατί δεν είναι τοξικό, είναι ελαφρότερο από 

τον αέρα για αυτό και διαφεύγει εύκολα . 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

Κατά την καύση του παράγει μικρότερες ποσότητες μονοξειδίου 

και διοξειδίου του άνθρακα, σε σχέση με το πετρέλαιο, 

και καθόλου διοξείδιο του θείου και στερεά σωματίδια. 

Το φυσικό αέριο πληρώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις 

που αναγράφονται στον μετρητή του καταναλωτή, δηλαδή 

η πληρωμή γίνεται για την ποσότητα που όντως καταναλώθηκε. 

Επίσης ο καταναλωτής δεν είναι εκτεθειμένος σε διακυμάνσεις 

τιμών αφού η τιμολογιακή πολιτική του κράτους σε ότι αφορά 

το φυσικό αέριο απέχει μακράν της τιμολογιακής πολιτικής 

των υγρών καυσίμων (http://www. depa.gr). 

Οι τιμές του φυσικού αερίου διαφοροποιούνται ανάλογα με 

το αν αφορούν οικιακό τιμολόγιο (μαγείρεμα, ζεστό νερό), 

εμπορικό (επαγγελματικό) τιμολόγιο, το οποίο είναι κλιμακωτό 

(μέχρι 1000 m3, από 1000-10.000 m 3 και πάνω από 10.000 m3) 

και τιμολόγιο θέρμανσης. 

Το φυσικό αέριο καίγεται πλήρως, σε αντίθεση με το πετρέλαιο 

που δεν καίγεται πλήρως, άρα έχουμε μεγαλύτερο βαθμό 

απόδοσης κατά τη καύση. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση 

καυσίμου και άρα συναλλάγματος μακροσκοπικά και βέβαια 

οικονομία στη τσέπη του καταναλωτή. 

Το φυσικό αέριο δεν απαιτεί δεξαμενή αποθήκευσης. «Φτάνει» 

κατευθείαν στο χώρο χρήσης αρκεί να ανοίξετε τη στρόφιγγα. 

Η απόδοση του καυστήρα του φυσικού αερίου ανέρχεται στο 

90%, η συντήρηση του είναι οικονομικότερη και η διάρκεια 

ζωής του αυξάνεται. 

Η θερμιδική απόδοση του φυσικού αερίου σε σχέση 

με το πετρέλαιο είναι από 5%-15% μεγαλύτερη. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 καισυνχρηματοδοτείταιαπό το ΕΚΤκατά75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤ ΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
κείμενο 3 

ανομής δαπανών Πίνακας στοιχείων κανονισμού συνιδιοκτησίας πολυκατοικίας και κατ 

κείμενο 3 

ανομής δαπανών 

"νψοςι 

MlKTO Οι 

ΓΪΊ 

Επιφίι.εΐϋ 
σε ΓΪΊ·1 

Q/KOI ΟΤ ΓΪΊ * 

Ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες 
^χιλιοστά 
διαμερίσματος 

"νψοςι 

MlKTO Οι 

ΓΪΊ 

Επιφίι.εΐϋ 
σε ΓΪΊ·1 

Ιδιόκτητος Κοινόχρηστος Συνολικός Γενικές ΒΰΊκές 

^'όροφος ^'όροφος Μ 3,10 36,64 238,53 52,36 352,44 143 136 ^'όροφος 

Α2 3,10 36,32 300,45 53,00 353,45 143 137 

Εύυολο 1 9 3 5 6 EOQ04 105,06 705 8 9 286 273 

ϊ'όρουρος ϊ'όρουρος Β1 3,10 96,64 239,58 52,86 352,44 143 136 ϊ'όρουρος 

Β2 3,10 96,92 300,45 53,00 353,45 143 137 

Ευνολο 1 9 3 5 6 B0Q03 105,86 7 0 5 8 9 286 273 

"'& Δ 'όρουρος "'& Δ 'όρουρος 
Γ+Δ 3,10 280,11 800,34 153J63 1053J02 428 403 

"'& Δ 'όρουρος 

ΕύνοΑο 2 9 0 1 1 90Q34 158,68 1059,02 428 409 

Σύνολο 1 677,23 2099,40 370,40 2 4 7 0 8 0 1000 955 

<(ψος 
Εταθμευοης 

ΕΙ 2,80 17,40 48,72 48,72 15 
<(ψος 
Εταθμευοης Ε2 2,30 17,86 50,29 50,23 15 
<(ψος 
Εταθμευοης 

Ε3 2,80 13,00 50,40 50,40 15 

Εύνολο 2 5 3 36 1 4 9 4 1 1 4 9 4 1 45 

Σύνολο 1+ΣύνοΑο 2 224ft 8 1 3 7 0 4 0 2 6 2 0 2 1 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤ ΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
κείμενο 4 

ανών Πίνακας κατανομής δαπανών Θέρμανσης - Ανελκυστήρα - Γενικών δαπ 

κείμενο 4 

ανών 

Ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες ψα τη 
Θέρμανση και τον ανελκυστήρα 

Μονάδες 
αυτονομίας 
(θέρμαν ση)/οορα 

Γενικές 
δαπάνες 
[θέρμανση) Ανελκυστήρας 

Α' όροφος 

Β' όροφος 

Α' όροφος 

Β' όροφος 

ΑΙ 18 173 86 Α' όροφος 

Β' όροφος 

ffi 17 174 37 

Α' όροφος 

Β' όροφος 

Α' όροφος 

Β' όροφος Β1 18 173 173 

Α' όροφος 

Β' όροφος 

Β2 17 174 174 

Γ + Δ 30 306 480 

Σύνολο 





i ^ y i ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ y ^ ^ ^ ^ y ^ ^ M ^ ^ i 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΑΑΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ( 

Το συγκεκριμένο θέμα έχει ως στόχο την εξοικείωση με 
τ η χρήση των υπηρεσιών των Δημόσιων Οργανισμών 
Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση 
των διαφόρων συμβόλων & μονάδων μέτρησης αλλά 
και του τρόπου υπολογισμού της τελ ικής χρέωσης 
βάσει των διαφορετικών τιμολογίων, κλιμάκων και 
ζωνών χρέωσης. Απώτερος στόχος της επεξεργασίας 
του συγκεκριμένου θέματος είναι η εξοικείωση με 
βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες μέσω της 
χρησιμοποίησης τους ως εργαλείου κατανόησης και 
επεξεργασίας μιας πραγματικής δραστηριότητας. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
20 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΤΕ 

1. Εντοπίστε στο λογαριασμό τα βασικά τέλη του συγκεκριμένου 
διμήνου και το σύνολο της χρέωσης τηλεφωνικών υπηρεσιών 
χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. [Ε1 & Ε3] 

2. Ποια είναι η περίοδος παροχής των υπηρεσιών και πότε είναι η 
λήξη προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού αυτού; Υπάρχει 
οφειλή από προηγούμενο λογαριασμό; [Ε1 & Ε3] 

3. Μπορείτε να διακρίνετε πού πληρώθηκε αυτός ο λογαριασμός 
και ποια ήταν η έξτρα χρέωση; [Ε1 & Ε3] 

4. Αναζητήστε τα βασικά τέλη του συγκεκριμένου διμήνου. 
Υπάρχουν άλλα περιοδικά τέλη; Είναι ίδια και στους δύο 
λογαριασμούς; Σε τι αντιστοιχούν; [Ε2 & Ε4] 

5. Εντοπίστε στο λογαριασμό τις χρεώσεις για αστικές κλήσεις, για 
υπεραστικές κλήσεις, για κλήσεις προς κινητά κ.ο.κ. [Ε2 & Ε4] 

6. Υπάρχουν χρεώσεις υπεραστικών κλήσεων; Κλήσεις προς 
090....; άλλες κλήσεις; [Ε2 & Ε4] 

7. Ποιο ποσό αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α.; 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΤΕ 

ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ (€) 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 

Φ.Π.Α. (18%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (€) 

30,75 5,535 

83,2 14,976 

100 18 

162,56 

50 

20,50 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

8. Εκτιμήστε τη Χρέωση για τις Υπηρεσίες του ΟΤΕ. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΤΕ 

ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ (€) 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 

Φ.Π.Α. (18%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (€) 

122,8 22,104 

74,9 13,482 

36 

17,82 

20,241 

24,246 

9. Υπολογίστε τα παρακάτω και συμπληρώστε δικά σας παραδείγματα 

ΠΟΛΗ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (€) 

Ναύπακτος: 12.000 12.000 13 = 4.000 
4.000 χ 19,96 

= 79.840 

Πάτρα: 350.000 350.000 /3 = 

Ιωάννινα: 130.000 

Κοζάνη: 45.000 

Αθήνα: 4.000.000 

10. Κατασκευάστε και δικά σας ερωτήματα με βάση τα παραπάνω 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ΑΣΤΙΚΗ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ 

Τέλος Αστικής Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) χωρίς ΦΠΑ: 0,026 € ανά 
λεπτό (από συνδέσεις ψηφιακών κέντρων) 

Αστική χρέωση έχουν οι συνδιαλέξεις που τα Κομβικά Κέντρα 
καλούντος-καλού μενού βρίσκονται στον ίδιο Νομό ή σε 
διαφορετικούς Νομούς, αλλά η μεταξύ τους απόσταση σε ευθεία 
γραμμή είναι μικρότερη των 45 χιλιομέτρων 

Τώρα συμπληρώστε τον πίνακα όπως το παράδειγμα 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλεφώνημα 4 λεπτών; Ευρώ: 0,104 € 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλεφώνημα 12 λεπτών; Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλεφώνημα 20,5 λεπτών; Ευρώ: 

Πόσο διήρκεσε ένα αστικό τηλεφώνημα κόστους 0,312 €; Λεπτά: 

Πόσο διήρκεσε ένα αστικό τηλεφώνημα κόστους 0,858 €; Λεπτά: 

Πόσο διήρκεσε ένα αστικό τηλεφώνημα κόστους 1,56 €; Λεπτά: 

Τώρα κατασκευάστε παρόμοια ερωτήματα 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλεφώνημα λεπτών; Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλεφώνημα λεπτών; Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλεφώνημα λεπτών; Ευρώ: 

Πόση ώρα διαρκεί ένα αστικό τηλεφώνημα κόστους €; Λεπτά: 

Πόση ώρα διαρκεί ένα αστικό τηλεφώνημα κόστους €; Λεπτά: 

Πόση ώρα διαρκεί ένα αστικό τηλεφώνημα κόστους €; Λεπτά: 

Τέλος Υπεραστικής Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) χωρίς ΦΠΑ: 0,026 
€ ανά 24,9 δευτερόπλεπτα (από συνδέσεις ψηφιακών κέντρων) 
ή διαφορετικά 0,063 € ανά λεπτό 

Υπεραστική χρέωση έχουν οι συνδιαλέξεις που τα Κομβικά 
Κέντρα καλούντος-καλούμενου βρίσκονται σε διαφορετικούς 
Νομούς και η μεταξύ τους απόσταση σε ευθεία γραμμή είναι 
μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

Τώρα συμπληρώστε τον πίνακα όπως το παράδειγμα 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλεφώνημα 4 λεπτών; 
Ευρώ: 

0,252 € 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλεφώνημα 12 λεπτών; 
Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλεφώνημα 12 λεπτών; 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλεφώνημα 20,5 λεπτών; 
Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλεφώνημα 20,5 λεπτών; 

Πόσο διήρκεσε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα κόστους 0,756 €; 
Λεπτά: 

Πόσο διήρκεσε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα κόστους 0,756 €; 

Πόσο διήρκεσε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα κόστους 2,079 €; 
Λεπτά: 

Πόσο διήρκεσε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα κόστους 2,079 €; 

Πόσο διήρκεσε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα κόστους 3,78 €; 
Λεπτά: 

Πόσο διήρκεσε ένα υπεραστικό τηλεφώνημα κόστους 3,78 €; 

Τώρα κατασκευάστε παρόμοια ερωτήματα 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλ/μα λεπτών; 
Ευρώ: Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα υπεραστικό τηλ/μα λεπτών; 
Ευρώ: Ευρώ: 

Πόσο στοιχίζει ένα αστικό τηλ/μα λεπτών; 
Ευρώ: Ευρώ: 

Πόση ώρα διαρκεί ένα υπεραστικό τηλ/μα κόστους €; 
Λεπτά: Λεπτά: 

Πόση ώρα διαρκεί ένα υπεραστικό τηλ/μα κόστους €; 
Λεπτά: Λεπτά: 

Πόση ώρα διαρκεί ένα υπεραστικό τηλ/μα κόστους €; 
Λεπτά: Λεπτά: 

Σκεφτείτε τώρα την περίπτωση να πραγματοποιούσατε όλες τις 
υπεραστικές σας κλήσεις το Σαββατοκύριακο με αστική χρέωση 
(σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του ΟΤΕ). Πόσο κέρδος υπολογίζετε 
πως θα είχατε; Φτιάξτε δικά σας προβλήματα με βάση τις 
υπεραστικές κλήσεις που συνηθίζετε να κάνετε εβδομαδιαίως και 
ζητήστε από όλους να τα απαντήσουν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ 

Οι χρεώσεις των κλήσεων (χωρίς ΦΠΑ) από το σταθερό δίκτυο 
του ΟΤΕ προς τα δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας καθορίζονται από 
τις ίδιες τις εταιρίες. 

Συγκεκριμένα: 

COSMOTE VODAFONE TELESTET Q-TELECOM 

Ονομαστική 
Τιμή 

€ 0,23 ανά 
λεπτό 

€ 0,24 ανά 
λεπτό 

€ 0,26ανά 
λεπτό 

€ 0,26ανά 
λεπτό 

Ελάχιστη 
Χρέωση 

€ 0,13 για 
κλήσεις έως 
33,9 δευτερ. 

€ 0,182για 
κλήσεις έως 
45,5 δευτερ. 

€ 0,26για 
κλήσεις έως 
60,0 δευτερ. 

€ 0,26για 
κλήσεις έως 
60,0 δευτερ. 

Ρυθμός 
Χρέωσης 

1Μ.Χ. 
(€ 0,026)ανά 
6,78 δευτερ. 

1Μ.Χ. 
(€ 0,026)ανά 
6,50 δευτερ. 

1Μ.Χ. 
(€ 0,026)ανά 

6 δευτερ. 

1Μ.Χ. 
(€ 0,026)ανά 

6 δευτερ. 

Παράδειγμα: 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών 
σε κινητό COSMOTE; 

Ευρώ: 0,69 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών 
σε κινητό VODAFONE; 

Ευρώ: 0,72 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών 
σε κινητό TELESTET; 

Ευρώ: 0,78 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών 
σε κινητό Q-TELECOM; 

Ευρώ: 0,78 € 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 26 € 
σε κινητό COSMOTE; 

Λεπτά: 
113,043 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 26 € 
σε κινητό VODAFONE; 

Λεπτά: 
108,333 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 26 € 
σε κινητό TELESTET; 

Λεπτά: 100 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 26 € 
σε κινητό Q-TELECOM; 

Λεπτά: 100 

1. Βρείτε τη διάρκεια ή τις χρεώσεις δοκιμάζοντας πολλές 
διαφορετικές τιμές στη διάρκεια ή το κόστος της κλήσης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

Ποσο στοιχίζει ενα τηλεφώνημα λεπτών ,_ , ,. 
' ^ Γ > . . ^ τ - ^ Ευρω: € 

σε κινητό COSMOTE; 
Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα λεπτών ,_ , ,. 

- w ^ r ^ « ^ ^ » , A Ευρω: € 
σε κινητό VODAFONE; 
Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα λεπτών 

, Τ Π Γ Ο Τ Γ Τ Ευρω: € 
σε κινητό TELESTET; 
Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα λεπτών ,_ , _ 

, „ i . r , r ' . Ευρω: € 
σε κινητό Q-TELECOM; 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό COSMOTE; 

Λεπτά: 
Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό COSMOTE; 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό VODAFONE; 

Λεπτά: 
Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό VODAFONE; 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό TELESTET; 

Λεπτά: 
Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό TELESTET; 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό Q-TELECOM; 

Λεπτά: 
Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα € 
σε κινητό Q-TELECOM; 

2. Γιατί πιστεύετε υπάρχει αυτή η διαφορά στις χρεώσεις 
μεταξύ εταιριών; Κάποιες εταιρίες χάνουν κέρδος και κάποιες 
αισχροκερδούν ή όλες ισοσταθμίζουν τη διαφορά κάπως αλλιώς; 

3. Επιχειρήστε να κατασκευάσετε παρόμοια ερωτήματα 
βασιζόμενοι στο ρυθμό χρέωσης και αγνοώντας το κόστος ανά 
λεπτό. Φτιάξτε έναν ανάλογο πίνακα. 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 7 λεπτών 
σε κινητό COSMOTE; 

Ευρώ: 1,610 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 7 λεπτών 
σε κινητό VODAFONE; 

Ευρώ: 0,72 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 7 λεπτών 
σε κινητό TELESTET; 

Ευρώ: 0,78 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα 7 λεπτών 
σε κινητό Q-TELECOM; 

Ευρώ: 0,78 € 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 7 € 
σε κινητό COSMOTE; 

Λεπτά: 30,426 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 7 € 
σε κινητό VODAFONE; 

Λεπτά: 108,333 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 7 € 
σε κινητό TELESTET; 

Λεπτά: 100 

Πόσο διαρκεί ένα τηλεφώνημα 7 € 
σε κινητό Q-TELECOM; 

Λεπτά: 100 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΤΕ 

Στο Ένθετο 6 σας δίνονται οι χρεώσεις των Διεθνών Κλήσεων 
εντός και εκτός ωρών αιχμής (με ακέραια & μειωμένη 
χρέωση). Χρησιμοποιώντας τον πίνακα με τις χρεώσεις και 
συμβουλευόμενοι τον πίνακα που ορίζει τις διαφορετικές Ζώνες 
[Ε5], απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα. 

1. Υπολογίστε τη διάρκεια ή το κόστος, όπου χρειάζεται (με τη 
ακέραια χρέωση). 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ Ι; 

Ευρώ: 2,46 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ II; 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ III 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ IV 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ V; 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ VI 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ Ι; 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
5,1275 € στη ΖΩΝΗ II; 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ III 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ IV 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ V; 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ VI 

Λεπτά: 17,5 € 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

2. Υπολογίστε τη διάρκεια ή το κόστος, όπου χρειάζεται (με τη 
μειωμένη χρέωση) 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ Ι; 

Ευρώ: 2,46 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ II; 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ III 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ IV 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ V; 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
10 λεπτών στη ΖΩΝΗ VI 

Ευρώ: € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ Ι; 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
5,1275 € στη ΖΩΝΗ II; 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ III 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ IV 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ V; 

Λεπτά: 17,5 € 

Πόσο στοιχίζει ένα τηλεφώνημα εξωτερικού 
€ στη ΖΩΝΗ VI 

Λεπτά: 17,5 € 

3. Κατασκευάστε νέα ερωτήματα με βάση δικά σας δεδομένα, 
πραγματικά ή φανταστικά. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ:Διεθνείς Κλήσεις με Έκπτωση για Ιδιώτες 

Ο ΟΤΕ μας ενημερώνει: Καλείτε στο εξωτερικό κυρίως το 
Σαββατοκύριακο; Καλείτε στο εξωτερικό κυρίως το βράδυ; 
Θέλετε να καλείτε σε μία ή σε περισσότερες χώρες στο 
εξωτερικό, σε όποια σταθερά τηλέφωνα θέλετε και να έχετε 
σε όλα μειωμένες χρεώσεις; Τότε το πακέτο ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ανταμείβει τις επιλογές σας! Εγγραφείτε τώρα στο πακέτο 
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ, χωρίς καμία χρέωση ή δέσμευση, ορίστε τις χώρες 
που επιθυμείτε να καλείτε με μειωμένη χρέωση, μία ή τρεις χώρες 
και οι κλήσεις σας στις χώρες αυτές θα κοστίζουν μέχρι και 35% 
λιγότερο! [Ε7]. 

Αν έχετε περισσότερες από μία τηλεφωνικές συνδέσεις, έχετε τη 
δυνατότητα να κάνετε χρήση ξεχωριστών πακέτων ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ, 
ένα για κάθε σύνδεση, με διαφορετικούς συνδυασμούς χωρών. 
Οι μειώσεις θα αναφέρονται αναλυτικά στον τηλεφωνικό σας 
λογαριασμό. 

1. Υπολογίστε το κέρδος ή το ποσοστό έκπτωσης, 
όπου χρειάζεται [Ε7]. 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 20:00-8:00 προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 20:00-8:00 προς τρεις χώρες; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται τα Σαββατοκύριακα προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 50€ το 
μήνα που γίνονται τα Σαββατοκύριακα προς τρεις χώρες; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 7 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει Σαββατοκύριακο προς μία 
μόνο χώρα; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 7 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει Σαββατοκύριακο προς τρεις 
χώρες; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 7 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00-20: 
00 προς μία μόνο χώρα; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 7 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00-20: 
00 σε τρεις χώρες; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 7 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 20:00-8: 
00 σε μία μόνο χώρα; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 7 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 20:00-8: 
00 σε τρεις χώρες; 

% 

2. Απαντήστε στα παραπάνω ερωτήματα για ποσά 5 € (αντί 50 €) 
και 12 € (αντί 7 €) αντίστοιχα [Ε7]. 

3. Αφού εξασκηθήκατε στην απάντηση των παραπάνω 
ερωτημάτων, κατασκευάστε τώρα δικά σας ερωτήματα με 
αφορμή βιώματα σας και συγκρίνετε τις συνήθειες του καθενός 
από σας προκειμένου να αναδείξτε τις πιο συμφέρουσες για τον 
καθένα από σας επιλογές και λύσεις [Ε7]. 

ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ:Διεθνείς Κλήσεις με Έκπτωση για Εταιρίες 

Ο ΟΤΕ ενημερώνει τους εταιρικούς πελάτες του: Καλείτε στο 
εξωτερικό κυρίως εργάσιμες μέρες; Καλείτε στο εξωτερικό κυρίως 
πρωινές ώρες; Θέλετε να καλείτε σε μία ή σε περισσότερες χώρες 
στο εξωτερικό, σε όποια σταθερά τηλέφωνα θέλετε και να έχετε σε 
όλα μειωμένες χρεώσεις; Τότε το πακέτο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ ανταμείβει 
τις επιλογές σας! Εγγραφείτε τώρα στο πακέτο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ, χωρίς 
καμία χρέωση ή δέσμευση, ορίστε τις χώρες που επιθυμείτε να 
καλείτε με μειωμένη χρέωση, μία ή τρεις χώρες και οι κλήσεις σας 
στις χώρες αυτές θα κοστίζουν μέχρι και 35% λιγότερο! [Ε8]. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

Αν έχετε περισσότερες από μία τηλεφωνικές συνδέσεις, έχετε τη 
δυνατότητα να κάνετε χρήση ξεχωριστών πακέτων ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ, 
ένα για κάθε σύνδεση, με διαφορετικούς συνδυασμούς χώρων. 
Οι μειώσεις θα αναφέρονται αναλυτικά στον τηλεφωνικό σας 
λογαριασμό. 

1. Υπολογίστε το κέρδος ή το ποσοστό έκπτωσης, 
όπου χρειάζεται [Ε8]. 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ 
το μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς μία χώρα; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 8:00-20:00 προς τρεις χώρες; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 20:00-8:00 προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται μεταξύ 20:00-8:00 προς τρεις χώρες; 

Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται τα Σαββατοκύριακα προς τρεις χώρες; 

Ευρώ: € 
Πόσο κέρδος θα είχατε για διεθνείς κλήσεις αξίας 125€ το 
μήνα που γίνονται τα Σαββατοκύριακα προς τρεις χώρες; 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 3 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει Σαββατοκύριακο προς μία μόνο 
χώρα; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 3 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει Σαββατοκύριακο προς τρεις 
χώρες; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 3 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00-
20:00 προς μία μόνο χώρα; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 3 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00-
20:00 σε τρεις χώρες; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 3 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 20: 
00-8:00 σε μία μόνο χώρα; 

% 

Ποια μείωση θα είχατε για διεθνείς κλήσεις ύψους 3 € 
μηνιαίως που είχαν γίνει εργάσιμες ημέρες μεταξύ 20: 
00-8:00 σε τρεις χώρες; 

% 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

2. Απαντήστε τα παραπάνω ερωτήματα για ποσά 20 €, 40 € & 65 € 
(αντί 50 €) και 12 €, 50 € & 95 € (αντί 3 €) αντίστοιχα [Ε8]. 

3. Αφού εξασκηθήκατε στην απάντηση των παραπάνω 
ερωτημάτων, κατασκευάστε πάλι δικά σας ερωτήματα με 
αφορμή δικά σας δεδομένα (φανταστικά ή πραγματικά) και 
συγκρίνετε τις συνήθειες του καθενός από σας αναδεικνύοντας 
τις πιο συμφέρουσες επιλογές για τον καθένα [Ε8]. 

Σύγκριση ΟΤΕ & TELLAS: 
Αστικές, Υπεραστικές & Κλήσεις προς Κινητά 

1. Υπολογίστε σε κάθε πίνακα το κόστος για κάθε εταιρία καθώς 
και τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιριών, συμβουλευόμενοι τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες & ένθετα. [Δραστ 2, Δραστ 3, Ε9] 

Πίνακας 1 

Αστικές 
κλήσεις 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ & ΑΡΓΙΕΣ Αστικές 
κλήσεις ΟΤΕ TELLAS ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΕ TELLAS ΔΙΑΦΟΡΑ 

3 λεπτά 

7 λεπτά 

10 λεπτά 

15 λεπτά 

18 λεπτά 

22,5 λεπτά 

60 λεπτά 

Πίνακας 2 

Αστικές 
κλήσεις 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ & ΑΡΓΙΕΣ 
Αστικές 
κλήσεις ΟΤΕ TELLAS 

1738 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΕ TELLAS 

1738 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

4 λεπτά 

9 λεπτά 

11,5 λεπτά 

19 λεπτά 

24 λεπτά 

32,5 λεπτά 

60 λεπτά 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

Πίνακας 3 

Κλήσεις 
προς 
κινητά 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κλήσεις 
προς 
κινητά 

ΟΤΕ προς TELLAS ΔΙΑΦΟΡΑ από 
Κλήσεις 
προς 
κινητά Cosm. Pan. Teles. Q-tel. Cosm. Pan. Teles. Q-tel. 

6 λεπτά 

8,5 λεπτά 

10,5 λεπτά 

16 λεπτά 

25 λεπτά 

34,5 λεπτά 

60 λεπτά 

Πίνακας 4 

Κλήσεις 
προς 
κινητά 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ & ΑΡΓΙΕΣ Κλήσεις 
προς 
κινητά 

ΟΤΕ προς TELLAS ΔΙΑΦΟΡΑ από 
Κλήσεις 
προς 
κινητά Cosm. Pan. Teles. Q-tel. Cosm. Pan. Teles. Q-tel. 

6 λεπτά 

8,5 λεπτά 

10,5 λεπτά 

16 λεπτά 

25 λεπτά 

34,5 λεπτά 

60 λεπτά 

2. Υπολογίστε τα ποσά του πίνακα 2 στη περίπτωση που κάποιος 
ενεργοποιήσει την υπηρεσία My Greece της Tellas αντί την 
Tellas1738. 

3. Κατασκευάστε κι άλλα ερωτήματα με βάση δικά σας 
φανταστικά ή πραγματικά δεδομένα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΤΕ & TELLAS: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 

1. Υπολογίστε το κόστος σε κάθε περίπτωση του πίνακα και 
τη διαφορά μεταξύ ΟΤΕ και TELLAS, συμβουλευόμενοι τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες & ένθετα για κλήση διάρκειας 5 
λεπτών. [Δραστ. 4, Ε5, Ε6, Ε10] 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΈΣ 
ΖΩΝΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΟ 
ΟΤΕ 

TELLAS 
MY 

COUNTRY 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 

ΟΤΕ 

TELLAS 
MY 

COUNTRY 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΖΩΝΗ 1 

2. Επαναλάβετε τους υπολογισμούς για κλήσεις διάρκειας 7, 12, 
25 και 60 λεπτών. 

3. Υπολογίστε το κόστος σε κάθε περίπτωση του πίνακα και 
τη διαφορά μεταξύ ΟΤΕ και TELLAS, συμβουλευόμενοι τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες & ένθετα για κλήση διάρκειας 8 
λεπτών. [Δραστ. 5, Ε7, Ε10]. 

Πίνακας 1 

Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

Εργάσιμες Ημέρες 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ 

08:00-20:00 20:00-08:00 

TELLAS 1738 

Μέχρι € 6 
Μία χώρα 

Τρεις χώρες 

€ 6-9 
Μία χώρα 

Τρεις χώρες 

€ > 9 
Μία χώρα 

Τρεις χώρες 
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Πίνακας 2 

Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

Σαββατοκύριακα Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ TELLAS 1738 

Μέχρι € 6 
Μία χώρα 

Μέχρι € 6 
Τρεις χώρες 

€ 6-9 
Μία χώρα 

€ 6-9 
Τρεις χώρες 

€ > 9 
Μία χώρα 

€ > 9 
Τρεις χώρες 

4. Επαναλάβετε τα ίδια με τα παραπάνω και για τους δυο 
ακόλουθους πίνακες για κλήσεις διάρκειας 24 λεπτών. 

5. Υπολογίστε τις διαφορές μεταξύ χρεώσεων του ΟΤΕ 
και της TELLAS στους Πίνακες 1 & 2. 

Πίνακας 3 

Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

Εργάσιμες Ημέρες 
Ύψος Διεθνών 

Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ TELLAS 1738 
Ύψος Διεθνών 

Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

08:00-20:00 20:00-08:00 

Μέχρι € 6 
Μία χώρα 

Μέχρι € 6 
Τρεις χώρες 

€ 6-9 
Μία χώρα 

€ 6-9 
Τρεις χώρες 

€ > 9 
Μία χώρα 

€ > 9 
Τρεις χώρες 
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Πίνακας 4 

Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

Σαββατοκύριακα Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ TELLAS 1738 

Μέχρι € 6 
Μία χώρα 

Μέχρι € 6 
Τρεις χώρες 

€ 6-9 
Μία χώρα 

€ 6-9 
Τρεις χώρες 

€ > 9 
Μία χώρα 

€ > 9 
Τρεις χώρες 

6. Επαναλάβετε τους υπολογισμούς για κλήσεις διάρκειας 
45, 60 και 120 λεπτών αντίστοιχα. 

7. Υπολογίστε τις διαφορές μεταξύ χρεώσεων του ΟΤΕ 
και της TELLAS στους Πίνακες 3 & 4. 

8. Κατασκευάστε κι άλλα ερωτήματα με βάση δικά σας 
φανταστικά ή πραγματικά δεδομένα. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 
ένθετο 1 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 
ένθετο 2 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 
ένθετο 3 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 
ένθετο 4 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 
ένθετο 5 

ΖΩΝΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 

ΖΩΝΗ I ALASKA (U.S.A.), ALBANIA, ANDORRA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, 
CHRISTMAS (AUSTRALIA), CYPRUS, DENMARK, FINLAND, FRANCE, F.Y.R.O.M., GERMANY, 
HAWAII, HONG KONG, ICELAND, IRELAND, ITALY, JAPAN, LIBYA, LIECHTENSTEIN, 
LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NORWAY, PORTUGAL, PUERTO RICO (USA), ROMANIA, SAN 
MARINO, SINGAPORE, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, UNITED KINGDOM, UNITED 
STATES OF AMERICA, VIRGIN ISLANDS (USA), YUGOSLAVIA. 

ΖΩΝΗ I I ALGERIA, ANTIGUA, BELARUS, CAYMAN, CHINA, COSTA RICA, CROATIA, CZECH REP., 
ESTONIA, GABON, GEORGIA, GIBRALTAR, HUNGARY, ISRAEL, KOREA SOUTH, LATVIA, 
LITHUANIA, MALTA, MOLDOVA, MONACO, PALESTINE, PHILIPPINES, POLAND, RUSSIA, 
SLOVAKIA, SLOVENIA, TUNISIA, UKRAINE, ZIMBABWE. 

ΖΩΝΗ I I I ANGOLA, ARMENIA, ARUBA, ASTELIT (OVERLAY NETWORK), BANGLADESH, BOSNIA-
HERZEGOVINA, BRAZIL, COMBELLGA (OVERLAY NETWORK), COMSTAR (OVERLAY NETWORK), 
DOMINICA, FAROE ISLANDS, GAMBIA, GHANA, GRENADA, GUATEMALA, IRAQ, LESOTHO, 
LEBANON, MARTINICA, MAURITANIA, MAYOTTE, MEXICO, MONGOLIA, MOROCCO, NICARAGUA, 
OMAN, PERU, POLYNESIA FRENCH, QATAR SENEGAL, SOUTH AFRICA, SOVINTEL (OVERLAY 
NETWORK), TAIWAN, TANZANIA, THAILAND, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, VENEZUELA, 
VIRGIN ISLANDS (BRIT). 

ΖΩΝΗ IV ARGENTINA, AZERBAIJAN, BAHRAIN, BARBADOS, BELIZ, BERMUDA, BOLIVIA, BOTSWANA, 
BURUDI, CAPE VERDE, COLOMBIA, COMORES ISLANDS, DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, EL 
SALVADOR, HAITI, HONDURAS, JORDAN, INDIA, IVORY COAST, KAZAKHSTAN, MACAU, 
MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGERIA, NETHERLANDS ANTILLES, NEW ZEALAND, PAKISTAN, 
PARAGUAY, ST. HELENA, SAUDI ARABIA, SOMALIA, SWAZILAND, UZBEKISTAN, YEMEN. 

ΖΩΝΗ V ANGUILLA, ASCENSION, BAHAMES, BURKINA FASO, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REP., 
CHAND, CHILE, CUBA, DJIBOUTI, ECUADOR, ERITREA, FALKLAND, FIDI, GREENLAND, 
GUADELOUPE,GUINEA EQUAT., INDONESIA, JAMAICA, KENYA, KUWAIT, KYRGYZTAN, 
MALAYSIA, MALI, MAURITIUS, MICRONESIA, NIEVES ISL, NIGER REP., PANAMA, REUNION 
ISLANDS, RWANDA, SAMOA AMERICAN, SEYCHELLES, SRILANKA, ST. LUCIA, ST. PIERRE & 
MIQUELON, SUDAN, SYRIA, TAJIKISTAN, TOGO, TONGA, TRINIDAD AND TOBAGO, 
TURKMENISTAN, URUGUAY, ZAMBIA. 

ΖΩΝΗ V I ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΕΡΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
(OVERLAY NETWORKS) DAL, KOMERTEL, VTC ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

Ε NOT ΤΑ ΟΤΕ 

ένθετο 6 

Χρεώσεις Διεθνών Κλήσεων 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕ! ΖΩΝΕΣ* ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ανά λεπτό ανά λεπτό 

Χωρίς ΦΠΑ 
ΖΩΝΗ Ι 0,246 € 0,246 € 
ΖΩΝΗ I I 0,293 € 0,293 € 
ΖΩΝΗ I I I 0,586 € 0,528 € 
ΖΩΝΗ IV 0,88 € 0,821 € 
ΖΩΝΗ V 1,173 € 1,115 € 
ΖΩΝΗ VI 1,907 € 1,76 € 

ένθετο 7 

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ: Δ ι ε θ ν ε ί ς Κλήσεις με Έκπτωση για Ι δ ι ώ τ ε ς 

Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Ποσοστό Μείωσης 
Ύψος Διεθνών 

Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή Εργάσιμες Ημέρες Σαββατοκύριακα 

Προορισμών 0 8 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . ολόκληρο το 

20:00 08:00 24ωρο 

Μέχρι € 6 
Μία χώρα 5 % 1 0 % 2 5 % 

Μέχρι € 6 
Τρεις χώρες 3 % 7 % 1 5 % 

€ 6 - 9 
Μία χώρα 1 0 % 1 5 % 3 0 % 

€ 6 - 9 
Τρεις χώρες 8 % 1 2 % 2 0 % 

€ > 9 
Μία χώρα 1 5 % 2 0 % 3 5 % 

€ > 9 
Τρεις χώρες 1 3 % 1 7 % 2 5 % 

ένθετο 8 

ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ: Διεθνείς Κλήσεις με Έκπτωση για Εταιρίες 

Ύψος Διεθνών 
Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

Ποσοστό Μείωσης 
Ύψος Διεθνών 

Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 

Εργάσιμες Ημέρες Σαββατοκύριακα 
Ύψος Διεθνών 

Κλήσεων 
Μηνιαίως 

Επιλογή 
Προορισμών 08:00- 20:00-

20:00 08:00 
ολόκληρο το 

24ωρο 

Μέχρι € 10 Μία χώρα 2 0 % 1 0 % 1 0 % 
Μέχρι € 10 

Τρεις χώρες 1 0 % 5 % 5 % 

€ 10-30 Μία χώρα 2 5 % 1 5 % 1 5 % € 10-30 
Τρεις χώρες 1 5 % 1 0 % 1 0 % 

€ 30-60 Μία χώρα 3 0 % 2 0 % 2 0 % € 30-60 
Τρεις χώρες 2 0 % 1 5 % 1 5 % 

> € 6 0 Μία χώρα 3 5 % 2 5 % 2 5 % > € 6 0 
Τρεις χώρες 2 5 % 2 0 % 2 0 % 

Ί 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΕ 

ένθετο 9 

Τιμοκατάλογος Tellas 1 7 3 8 

ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 
(Ευρώ / λεπτό) 

ΣΑΒ-ΚΥΡ & ΑΡΓΙΕΣ 
(Ευρώ / λεπτό) 

Αστικές κλήσεις 0,025 0,025 

Υπεραστικές κλήσεις 0,054 0,049 

Κλήσεις προς κινητά 0,229 0,216 

ένθετο 10 

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων Τηλεφωνίας Tellas 

Μηνιαίο Πάγιο 
Χρεώσεις 

(Ευρώ / λεπτό) 

My Mobile €2 ,00 0,199 

My City €1 ,00 0,043 

My Country €1 ,00 0,172 (Ζώνη Ι ) 

My Greece €3 ,00 Αστική Χρέωση 
σε όλα τα υπεραστικά 



i ^ y i ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ y ^ ^ ^ ^ y ^ ^ M ^ ^ i 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡ 

Το συγκεκριμένο θέμα έχει ως στόχο την εξοικείωση με 
τη χρήση των υπηρεσιών των Δημόσιων Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση 
των διαφόρων συμβόλων & μονάδων μέτρησης αλλά 
και του τρόπου υπολογισμού της τελικής χρέωσης 
βάσει των διαφορετικών τιμολογίων, κλιμάκων και 
ζωνών χρέωσης. Απώτερος στόχος της επεξεργασίας 
του συγκεκριμένου θέματος είναι η εξοικείωση με 
βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες μέσω της 
χρησιμοποίησης τους ως εργαλείου κατανόησης και 
επεξεργασίας μιας πραγματικής δραστηριότητας. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
14 ώρες 

1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 

1. Μπορείτε να εντοπίσετε στον Λογαριασμό την Πάγια Χρέωση 
της ΔΕΥΑΙ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης 
Ιωαννίνων); [Ε1] 

2. Πού αναγράφεται η ένδειξη του μετρητή και πώς υπολογίζεται 
η κατανάλωση; 

3. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται; Μπορείτε 
να καταλάβετε σε τι αντιστοιχεί; Αν δηλαδή σας πει κάποιος 
ότι έχετε 30 Μ3 (30 κυβικά μέτρα) κατανάλωση νερού 
μπορείτε να υπολογίσετε σε πόσο νερό αντιστοιχεί; Είναι 
ρεαλιστική μια τέτοια ποσότητα ή μήπως είναι υπερβολική; 

4. Η χρέωση είναι ενιαία, ομοιόμορφη για κάθε κατανάλωση ή 
υπάρχουν διαβαθμίσεις/κλίμακες; [Ε1, Ε2] 

5. Πώς το καταλάβατε; Μπορείτε να το εντοπίσετε στο 
Λογαριασμό; [Ε1, Ε2] 

6. Ποιο ποσό αντιστοιχεί στο ΦΠΑ; [Ε1, Ε2] 

7. Υπάρχουν άλλες χρεώσεις; Ποιες είναι; Μπορείτε να τις 
εντοπίσετε πάνω στο Λογαριασμό; Πώς υπολογίζονται αυτές 
οι χρεώσεις; [Ε1, Ε2] 

8. Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό της τελικής χρέωσης 
που αποδίδεται στη εταιρία ύδρευσης και το ποσοστό που 
αποδίδεται σε άλλους φορείς; Τι συμπεραίνετε; [Ε1, Ε2] 

9. Κάθε πότε εκδίδεται και κάθε πότε πρέπει να πληρώνουμε το 
Λογαριασμό; Αν καθυστερήσουμε τι γίνεται; [Ε1, Ε2] 

10. Διακρίνετε στο συγκεκριμένο λογαριασμό κάτι ιδιαίτερο, 
υπερβολικό ή άδικο; [Ε2] 

11. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρα εφαρμογής ενός τέτοιου 
μέτρου; 

12. Θεωρείτε πως αυτή η κατανάλωση είναι δικαιολογημένη για 
μια οικογένεια; Μήπως είναι ορθό το μέτρο προκειμένου 
να περιοριστεί η ασυδοσία κάποιων πολιτών; Εκτιμάτε ότι 
αποδίδει το μέτρο; 

13. Αν σας αποκαλύψουμε ότι από τη συγκεκριμένη σύνδεση 
έπαιρναν νερό δύο οικογένειες, τ ι συμπεραίνεται; Μαντεύετε 
τ ι σκέφτηκαν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές προκειμένου 
να 'γλιτώσουν' από μια τέτοια υπερχρέωση των 'εκτός 
επιτρεπτών ορίων' κυβικών νερού; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

Αυτό που σκέφτηκαν οι συνδρομητές του παραπάνω 
λογαριασμού είναι να χωρίσουν την παροχή τους, να 
ζητήσουν δηλαδή δύο μετρητές νερού με δύο πάγιες 
χρεώσεις κλπ. προκειμένου η κατανάλωση κάθε οικογένειας 
να τιμολογείται με τις βασικές χρεώσεις ανά κυβικό μέτρο 
νερού και όχι με τις υπέρογκες χρεώσεις για την 'εκτός 
επιτρεπτών ορίων' κατανάλωση. Στους δύο επόμενους 
λογαριασμούς βλέπετε τα αποτελέσματα [Ε3 & Ε4]. 

14. Μπορείτε να υπολογίσετε αν η αλλαγή αυτή τους ωφέλησε 
οικονομικά; [Ε2, Ε3, Ε4] 

15. Υπολογίστε τις χρεώσεις ανά κυβικό μέτρο και συγκρίνετε τη 
μέγιστη και την ελάχιστη τιμή ανά κυβικό που χρεώθηκαν οι 
συγκεκριμένοι συνδρομητές. 

16. Υπολογίστε τα ποσά σε δραχμές & ευρώ και κάντε τις δυνατές 
συγκρίσεις. 

17. Αν γνωρίζατε ότι η εγκατάσταση για το διαχωρισμό της παροχής 
κόστισε 488,26 € [Ε5], θα προτείνατε να γίνει ούτως ή άλλως; 
Αν ναι, πότε πιστεύετε θα γίνει απόσβεση αυτών των εξόδων; 

ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ 

Πριν λίγα χρόνια, με τα μεγάλα προβλήματα λειψυδρίας στην Αθήνα 
η ΕΥΔΑΠ είχε προτείνει διάφορα μέτρα-συμβουλές εξοικονόμησης 
νερού. Παρακάτω ακολουθούν μια σειρά από δραστηριότητες με 
αφετηρία τα εν λόγω μέτρα. Ένα από αυτά ήταν η άμεση επισκευή 
κάθε διαρροής στο σύστημα υδροδότησης των νοικοκυριών. 
Εξετάστε αν αυτό το μέτρο ήταν ουσιαστικό ή όχι. 

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στάζει μια βρύση στην αυλή, πιστεύετε 
ότι συμφέρει να την αφήσουμε να στάζει ή ότι πρέπει να φωνάξουμε 
τον υδραυλικό επειγόντως; Πραγματοποιήστετους απαραίτητους 
υπολογισμούς προκειμένου να βρείτε την απώλεια σε νερό, 
υπολογίστε κατά προσέγγιση το κόστος της επισκευής (από 
προσωπικές σας εμπειρίες), συμπληρώστε υποθετικά όσα δεδομένα 
τυχόν λείπουν και αποφασίστε αν πραγματικά είναι απαραίτητη η 
επισκευή της βλάβης. 

Προσοχή: υποθέστε ότι πέφτει μια σταγόνα ανά 2 
δευτερόλεπτα και ότι 1 κουταλιά = 20 σταγόνες, 1 ποτήρι 
= 50 κουταλιές, 8 ποτήρια = 1 λίτρο, 1 λίτρο = 11100 Μ3. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

1. Μπορείτε να υπολογίσετε τη μηνιαία σπατάλη νερού σε λίτρα, 
σε Μ3 και σε χρήματα που συνεπάγεται μια τέτοια βλάβη για τα 
ακόλουθα χρονικά διαστήματα; 

Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού Μ3 Νερού Κόστος Νερού 

8 ώρες 

36 ώρες 

7 ημέρες 

30 ημέρες 

3 μήνες 

12 μήνες 

2. Αν υποθέσουμε επίσης ότι ένα στα δέκα νοικοκυριά έχει 
μια τέτοια βρύση που στάζει, οι μισές χάνουν 1 σταγόνα 
το δευτερόλεπτο, ενώ οι άλλες μισές 2 σταγόνες στα 3 
δευτερόλεπτα μπορείτε να υπολογίσετε τη συνολική απώλεια 
σε νερό και χρήματα για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα; 

Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού Μ3 Νερού Κόστος Νερού 

8 ώρες 

36 ώρες 

7 ημέρες 

30 ημέρες 

3 μήνες 

12 μήνες 

3. Αν υποθέσουμε ότι αποθηκεύαμε αυτή την ποσότητα νερού 
για ένα χρόνο, σε περίπτωση ανάγκης, για πόσες μέρες θα 
εξασφαλίζαμε νερό σε μια πόλη 100.000 κατοίκων, με δεδομένο 
ότι κάθε άτομο χρειάζεται 4 περίπου λίτρα νερό ημερησίως και 
κάθε οικογένεια έχει 4 μέλη κατά μέσο όρο; 

Επαναλάβετε τους υπολογισμούς για πόλεις 12.000, 27.000, 
230.000, 350.000 κατοίκων και τέλος για την Αθήνα που έχει 
4.000.000 κατοίκους. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 

... ΚΑΖΑΝΑΚΙ 
Ένα άλλο μέτρο ήταν η τοποθέτηση ενός τούβλου ή ενός 
μπουκαλιού μέσα στο καζανάκι, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος 
και συνεπώς η ποσότητα του νερού που χρειαζόταν για να γεμίσει. 
Εξετάστε αν αυτό το μέτρο ήταν τελικά ουσιαστικό ή όχι. 
1. Αν υποθέσουμε ότι ο όγκος ενός τούβλου ισούται με 1,5 

λίτρα (όσο και μια πλαστική φιάλη νερού), ποια άλλα στοιχεία 
χρειάζεται να προσδιορίσουμε για να μπορούμε να υπολογίσουμε 
την τελική οικονομία σε νερό; 

2. Πόση οικονομία νερού κάνουμε στη διάρκεια ενός διμήνου 
λοιπόν, βάζοντας ένα τούβλο στο καζανάκι μας, αν υποθέσουμε 
ότι ο καθένας από μας χρησιμοποιεί το καζανάκι τουλάχιστον 3 
φορές την ημέρα; 

3. Μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα του νερού που 
εξοικονομείται σε μια οικογένεια 6 ατόμων στη διάρκεια 6 μηνών; 

4. Αν πούμε τώρα ότι κάθε οικογένεια έχει 3 μέλη, κατά μέσο όρο, 
μπορείτε να υπολογίσετε τη συνολική εξοικονόμηση νερού 
στις παρακάτω πόλεις σε λίτρα, σε Μ3 και σε χρήματα (με τη 
χαμηλότερη τιμολόγηση); 

Πόλη 
Αριθμός 

Οικογενειών 
Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού 

Μ3 
Νερού 

Κόστος Νερού 

Μεσολόγγι 2.200 
20 ημέρες 

Μεσολόγγι 2.200 
6 μήνες 

Κοζάνη 6.200 
20 μέρες 

Κοζάνη 6.200 
6 μήνες 

Ααμία 18.000 
15 ημέρες 

Ααμία 18.000 
7 μήνες 

Ιωάννινα 42.000 
45 ημέρες 

Ιωάννινα 42.000 
18 μήνες 

Ηράκλειο 84.000 
1 ημέρα 

Ηράκλειο 84.000 
1 μήνα 

Πάτρα 146.000 
7 ημέρες 

Πάτρα 146.000 
3 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 

1 ημέρα 

Αθήνα 1.250.000 

7 ημέρες 

Αθήνα 1.250.000 30 ημέρες Αθήνα 1.250.000 

6 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 

16 μήνες 
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5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία αντίστροφα αυτή τη φορά 
προκειμένου να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 

Πληθυσμός 
Πλήθος 

οικογενειών 
Χρονικό 

Διάστημα 
Λίτρα 
Νερού 

Μ3 
Νερού 

Κόστος 
Νερού 

20 ημέρες 3.240.000 

6 μήνες 17.010.000 

20 μέρες 270.000 

6 μήνες 48.600.000 

15 ημέρες 10.125.000 

7 μήνες 198.450.000 

45 ημέρες 72.900.000 

18 μήνες 1.385.100.000 

1 ημέρα 13.500.000 

... ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 

Τρίτο μέτρο που πρότειναν οι ειδικοί ήταν να ποτίζουμε τα 
λουλούδια με το νερό που έχουμε πλύνει τα λαχανικά ή/και που 
ξεπλένουμε τα πιάτα. 

1. Αν υποθέσουμε ότι κάθε οικογένεια 4 ατόμων χρησιμοποιεί 
κατά μέσο όρο περίπου 7 λεκάνες (των 15 λίτρων) νερό την 
εβδομάδα (μία κάθε μέρα) για το πλύσιμο των λαχανικών και 
τουλάχιστον 14 λεκάνες την εβδομάδα (μία το μεσημέρι & 
μία το βράδυ κάθε μέρα) για το πλύσιμο των πιάτων, τότε θα 
λέγαμε πως ποτίζοντας τις γλάστρες, τα παρτέρια και τα φυτά 
εσωτερικού χώρου με αυτό το νερό εξοικονομούμε 21X15=315 
λίτρα νερό την εβδομάδα, δηλαδή 2520 λίτρα νερό το δίμηνο. 
Σε πόσα Μ3 νερού αντιστοιχεί αυτή η ποσότητα; (Να σημειωθεί 
εδώ ότι το απορρυπαντικό της κουζίνας σε μικρές δόσεις δεν 
είναι βλαβερό για τα φυτά καθώς περιέχει φωσφορικά άλατα 
που αποτελούν συστατικό των λιπασμάτων). 

2. Πόσο νερό θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν οι παρακάτω 
πόλεις στα δοσμένα χρονικά διαστήματα; 
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Πόλη 
Αριθμός 

Οικογενειών 
Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού 

Μ3 
Νερού 

Κόστος Νερού 

Μεσολόγγι 2.200 
20 ημέρες 

Μεσολόγγι 2.200 
6 μήνες 

Κοζάνη 6.200 
20 μέρες 

Κοζάνη 6.200 
6 μήνες 

Λαμία 18.000 
15 ημέρες 

Λαμία 18.000 
7 μήνες 

Ιωάννινα 42.000 
45 ημέρες 

Ιωάννινα 42.000 
18 μήνες 

Ηράκλειο 84.000 
1 ημέρα 

Ηράκλειο 84.000 
1 μήνα 

Πάτρα 146.000 
7 ημέρες 

Πάτρα 146.000 
3 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 

1 ημέρα 

Αθήνα 1.250.000 

7 ημέρες 

Αθήνα 1.250.000 30 ημέρες Αθήνα 1.250.000 

6 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 

16 μήνες 

3. Πόσο νερό θα μπορούσε να εξοικονομηθεί σε ολόκληρη την 
Ελλάδα των 11.000.000 κατοίκων αν αυτή η οδηγία εφαρμοζόταν 
συστηματικά από όλους μας για διάστημα 2, 6, 12, 18 και 24 
μηνών; 

4. Αν τώρα αλλάζαμε τα δεδομένα και λέγαμε ότι κάθε οικογένεια 
χρειάζεται 7 λεκάνες νερό την ημέρα (των 25 λίτρων η καθεμία) 
για τα λαχανικά και τα πιάτα, μπορείτε να επαναλάβετε τους 
υπολογισμούς και να βρείτε το νερό που αντιστοιχεί στα νέα 
αυτά δεδομένα; 

5. Αν κάποιος σας έλεγε «έχω ένσταση, τα λουλούδια δεν τα 
ποτίζουμε κάθε μέρα, αλλά μέρα παρά μέρα» σκέφτεστε κάποια 
άλλη χρησιμότητα που θα είχε το υπόλοιπο νερό ή τελικά θα 
πήγαινε χαμένο; 

6. Ποια η σχέση της ποσότητας του νερού που θα μπορούσαμε να 
εξοικονομήσουμε από το καζανάκι με εκείνες της ποσότητες που 
ξοδεύουμε στον νεροχύτη της κουζίνας, σύμφωνα με τα αρχικά 
δεδομένα του Βήματος 1; 
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... ΞΥΡΙΣΜΑ 

Τέταρτο μέτρο που πρότειναν οι ειδικοί ήταν να ξυρίζονται οι 
άνδρες χρησιμοποιώντας ένα ειδικό δοχείο για να μαλακώνουν & 
να ξεπλένουν το ξυραφάκι αντί να αφήνουν τη βρύση να τρέχει 
για όση ώρα ξυρίζονται. 

1. Αν θεωρήσουμε ότι η ροή μιας ανοιχτής βρύσης ισούται 
κατά μέσο όρο με 2 λίτρα το λεπτό και υποθέσουμε ότι η 
διαδικασία ξυρίσματος διαρκεί περίπου 10 λεπτά, μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι κάθε άνδρας που αφήνει τη βρύση να 
τρέχει για όσο χρόνο ξυρίζεται σπαταλά περίπου 20 λίτρα νερό 
τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα ή 320 λίτρα το μήνα ή 640 
λίτρα το δίμηνο. 

2. Αν υποθέσουμε ότι κάθε νοικοκυριό 4 ατόμων έχει τουλάχιστον 
έναν άνδρα που ξυρίζεται, μπορείτε να υπολογίσετε το νερό 
που σπαταλιέται στις παρακάτω πόλεις; 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού 
Μ3 

Νερού 
Κόστος Νερού 

2.200 
7 ημέρες 

2.200 
6 μήνες 

6.200 
1 μέρα 

6.200 
6 μήνες 

18.000 
7 ημέρες 

18.000 
6 μήνες 

42.000 
7 ημέρες 

42.000 
6 μήνες 

84.000 
7 ημέρες 

84.000 
6 μήνες 

146.000 
2 μήνες 

146.000 
18 μήνες 

500.000 
45 ημέρες 

500.000 
9 μήνες 

1.250.000 

7 ημέρες 

1.250.000 3 μήνες 1.250.000 

12 μήνες 
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3. Αν υποθέσουμε ότι το 1/3 των ανδρών κάθε πόλης ξυρίζεται 
κάθε μέρα μπορείτε να επαναλάβετε τους υπολογισμούς γα τον 
παραπάνω πίνακα γι' αυτούς μόνο τους άνδρες; 

Πλήθος 
Οικογενειών 

Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού 
Μ3 

Νερού 
Κόστος Νερού 

2.200 
7 ημέρες 

2.200 
6 μήνες 

6.200 
1 μέρα 

6.200 
6 μήνες 

18.000 
7 ημέρες 

18.000 
6 μήνες 

42.000 
7 ημέρες 

42.000 
6 μήνες 

84.000 
7 ημέρες 

84.000 
6 μήνες 

146.000 
2 μήνες 

146.000 
18 μήνες 

500.000 
45 ημέρες 

500.000 
9 μήνες 

1.250.000 

7 ημέρες 

1.250.000 3 μήνες 1.250.000 

12 μήνες 

4. Σύμφωνα με τα ευρήματα σας, ποια είναι η συνολική σπατάλη 
νερού, όταν το 1/3 των ανδρών ξυρίζονται κάθε μέρα και τα 
υπόλοιπα 2/3 των ανδρών 4 φορές την εβδομάδα για διάστημα 6 
μηνών σε μια πόλη 20.000, 140.000, 230.000, 370.000, 1.0000.000 
και 5.500.000 κατοίκων και πόση συνολικά για αυτές τις πόλεις; 

5. Πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η σπατάλη αν θεωρούσαμε ότι όλοι 
οι άνδρες ξυρίζονται κάθε μέρα στις πόλεις του βήματος 4 και 
πόση για την Ελλάδα συνολικά για διάστημα ενός έτους; 

6. Αν υποθέσουμε ότι η ροή της βρύσης είναι 3,5 λίτρα νερού το 
λεπτό, πόσο αυξάνεται η ποσότητα του νερού που χάνεται στο 
ερώτημα του βήματος 5; 
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... ΜΠΑΝΙΕΡΑ 

Πέμπτο μέτρο που πρότειναν οι ειδικοί ήταν να μην κάνουμε 
μπάνιο στη μπανιέρα, αλλά να κάνουμε μόνο ντους. 

1. Αν θεωρήσουμε ότι για να γεμίσει μια μπανιέρα χρειάζεται 
80 λίτρα νερό και δεχτούμε ότι 1 στους 8 συνηθίζει να κάνει 
μπάνιο στη μπανιέρα 2 φορές την εβδομάδα, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι καθένας από αυτούς σπαταλά περίπου 160 
λίτρα νερό την εβδομάδα, ή 640 λίτρα το μήνα ή 1280 λίτρα 
νερό το δίμηνο. 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τη σπατάλη νερού από 
τη χρήση της μπανιέρας, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα: 

Πόλη 
Αριθμός 

Οικογενειών 
Χρονικό Διάστημα Λίτρα Νερού 

Μ3 
Νερού 

Κόστος Νερού 

Μεσολόγγι 2.200 
10 ημέρες 

Μεσολόγγι 2.200 
4 μήνες 

Κοζάνη 6.200 
20 μέρες 

Κοζάνη 6.200 
16 μήνες 

Λαμία 18.000 
15 ημέρες 

Λαμία 18.000 
7 μήνες 

Ιωάννινα 42.000 
45 ημέρες 

Ιωάννινα 42.000 
18 μήνες 

Ηράκλειο 84.000 
1 ημέρα 

Ηράκλειο 84.000 
45 ημέρες 

Πάτρα 146.000 
7 ημέρες 

Πάτρα 146.000 
3 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 

1 ημέρα 

Αθήνα 1.250.000 

2 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 30 ημέρες Αθήνα 1.250.000 

6 μήνες 

Αθήνα 1.250.000 

24 μήνες 

3. Αν υποθέσουμε ότι για ένα ντους χρειαζόμαστε περίπου 10 
λεπτά ανοιχτής βρύσης, τ ι προκύπτει από τη σύγκριση του 
ντους και τη χρήση της μπανιέρας για ένα διάστημα 2 μηνών 
στις πόλεις του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Πάτρας, των 
Ιωαννίνων, του Ηρακλείου, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας; 
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4. Μπορείτε να συγκρίνεται τη σπατάλη από τη χρήση της 
μπανιέρας σε σχέση με εκείνη που γίνεται στο νεροχύτη της 
κουζίνας; Προσδιορίστε εσείς όσα δεδομένα τυχόν λείπουν. 

5. Κατασκευάστε δικά σας ερωτήματα με βάση όσα έχουμε 
αναφέρει και υπολογίσει μέχρι τώρα, συμπληρώνοντας δικά σας 
δεδομένα για τον πληθυσμό των πόλεων, για τη διάρκεια της 
ανοιχτής βρύσης, για τις φορές που κάνουμε μπάνιο ή ντους την 
εβδομάδα κ.ο.κ. (π.χ αν ανοίγαμε τη βρύση 1 λεπτό λιγότερο θα 
είχαμε ουσιαστική οικονομία;) 

6. Θα είχε δίκιο αν έλεγε κάποιος ότι η σπατάλη νερού στο ξύρισμα 
είναι ίση με το νερό που χρειαζόμαστε για να κάνουμε ντους; 

7. Θα είχε δίκιο ο ίδιος άνθρωπος αν έλεγε ότι αφού εξοικονομεί 
τόσο νερό με το να μην κάνει μπάνιο στη μπανιέρα, δικαιούται 
να σπαταλά και λίγο νερό όταν ξυρίζεται; 

... ΚΗΠΟΙ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Άλλο μέτρο που πρότειναν οι ειδικοί ήταν να μην ποτίζουν οι 
ιδιοκτήτες κήπων ή καλλιεργειών τις ώρες αιχμής και τις ώρες 
έντονης ηλιοφάνειας. 

1. Αφορμή ήταν η εμπειρία από τους αγρότες οι οποίοι συνήθως 
ποτίζουν αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, προκειμένου να 
αποφεύγουν την εξάτμιση και να έχουν μεγαλύτερη ροή, λόγω 
μικρότερων αναγκών της περιοχής εκείνες τις ώρες, καθώς 
συνήθως πληρώνουν με την ώρα. 

2. Αν υποθέσουμε ότι ένας αγρότης έχει να ποτίσει 200 στρέμματα 
καλλιέργειας και χρειάζεται 150 λίτρα νερό για κάθε στρέμμα, 
πόσο νερό χρειάζεται για να ποτίσει όλο το χωράφι του; 

3. Αν τώρα θεωρήσουμε ότι τις μεσημεριανές ώρες υπάρχει 
απώλεια του 10% της ποσότητας του νερού που πέφτει στο 
χώμα λόγω εξάτμισης, συμπεραίνουμε ότι ο αγρότης του 
παραδείγματος μας θα χρειαζόταν Χ λίτρα νερό επιπλέον, το 
οποίο πρώτον θα το πλήρωνε, δεύτερον θα τα στερούσε από 
κάποιον άλλο αγρότη και το κυριότερο θα πήγαινε χαμένο. 
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4. Μπορείτε τώρα να υπολογίσετε πόση σπατάλη νερού θα 
γινόταν αν όλοι οι αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου πότιζαν 
το καταμεσήμερο; Δώστε τρεις διαφορετικές εκτιμήσεις για 
την έκταση του Θεσσαλικού κάμπου και επαναλάβετε τους 
υπολογισμούς για κάθε εκτίμηση. 

5. Αν υποθέσουμε ότι στην Αθήνα 5.000 σπίτια περίπου έχουν 
κήπο, τον οποίον ποτίζουν μέρα παρά μέρα το καλοκαίρι για 
δύο ώρες με σωλήνες που απελευθερώνουν 4 λίτρα νερό / 
λεπτό (διπλάσια ροή από εκείνη της απλής οικιακής βρύσης). 
Μπορείτε να υπολογίσετε πόση σπατάλη νερού θα γινόταν αν 
αντί να ποτίσουν το βράδυ ή νωρίς το πρωί, το έκαναν μεταξύ 
12:00 και 2:00 μ.μ.; 

6. Πόση επιπλέον απώλεια θα είχαμε αν άφηναν μια ώρα ακόμα 
τη βρύση να τρέχει; 

7. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαμε σε διάστημα 6 μηνών, 
αν κάθε φορά που μαγειρεύαμε για 2 ώρες στο μεγάλο μάτι 
της κουζίνας, χρησιμοποιούσαμε σκεύος με επίπεδο πάτο και 
κλειστό καπάκι, αντί με ανοιχτό καπάκι. 

... ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΜΑΖΙ 

1. Απ' όλα τα μέτρα που προτάθηκαν και μελετήσατε, ποιο σας 
φαίνεται σημαντικότερο να εφαρμόσει κανείς; 

2. Ποιο από τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα σας φαίνεται 
ανεφάρμοστο, μολονότι σημαντικό; 

3. Αν υποθέταμε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, της 
Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου αποφάσιζαν να 
εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω μέτρα, μπορείτε να βρείτε την 
εξοικονόμηση σε νερό που θα γινόταν για κάθε πόλη χωριστά 
και συνολικά απ' όλες μαζί; 

4. Πόσο νερό μπορεί να 'γλιτώσει' μια οικογένεια τηρώντας τα 
παραπάνω για διάστημα μιας ημέρας, μιας εβδομάδας, ενός 
μήνα, ενός εξαμήνου και ενός έτους; Πόσα χρήματα μπορεί 
να διασώσει; Είναι ουσιαστικό το οικονομικό όφελος ή μόνο 
το περιβαλλοντικό; 
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5. Πιστεύετε ότι κάθε νοικοκυριό καταναλώνει καθημερινά 
20πλάσια ποσότητα νερού από εκείνη που κατανάλωνε 50 
χρόνια πριν; Αν ναι, θεωρείτε ότι αυτή η αύξηση οφείλετε 
σε αλλαγή του βιοτικού επιπέδου και του τρόπου ζωής ή σε 
εσφαλμένη νοοτροπία; 

6. Ένας πολίτης ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα έχει το 'δικαίωμα' να φτιάξει πισίνα στο σπίτι του ή 
η συνείδηση του δεν θα έπρεπε να του το επιτρέψει σε καμιά 
περίπτωση; Συζητήστε τα όρια μεταξύ ευαισθησίας απέναντι 
στο περιβάλλον και της υπερβολής, που γίνεται καταπιεστική 
για τον άνθρωπο. 

7. Ποιες επιλογές θεωρείτε πως πρέπει και μπορεί να κάνει ένας 
συνειδητοποιημένος πολίτης προκειμένου να μην πληρώνει 
ακριβά αυτό που του χρειάζεται; Ποια δηλαδή μέτρα θα 
υιοθετήσετε εσείς οι ίδιοι από σήμερα προκειμένου να 
πληρώνετε το λιγότερο δυνατόν, χωρίς να σπαταλάτε νερό και 
χρήμα, αλλά και χωρίς να στερηθείτε όσα σας εξασφαλίζουν 
ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο; 

8. Διατυπώστε, βάσει των συνηθειών ή προτιμήσεων σας, 
εναλλακτικούς συνδυασμούς των παραπάνω μέτρων που θα 
εφαρμόζατε και υπολογίστε την αντίστοιχη εξοικονόμηση 
νερού και χρημάτων. 

9. Αν είχατε 1.000.000 σταγόνες νερού τι θα προτιμούσατε να 
τις κάνετε αν έπρεπε να το καταναλώσετε όλο μονομιάς; Να 
το πιείτε, να λουστείτε, να κάνετε μπάνιο, να ποτίσετε 10 
στρέμματα καλλιέργειας, κάτι άλλο; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ένθετο 1 

ένθετο 2 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ένθετο 3 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ένθετο 4 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Καθημερινά, σε κάθε σελίδα σχεδόν μιας 
εφημερίδας ή ενός περιοδικού, η γλώσσα των 
αριθμών καλείται να ερμηνεύσει, να διαφημίσει, 
να ενημερώσει. Νομίζετε ότ ι αυτά τ α μηνύματα 
απευθύνονται μόνο σε αυτούς που έχουν ειδικές 
γνώσεις πάνω στα Μαθηματικά; 

Πιο κάτω θα δείξουμε πόσο εύκολο είναι όχι μόνο 
να καταλάβουμε, α λ λ ά και να αναλύσουμε το 
περιεχόμενο των πινάκων αυτών ή των διαφημίσεων 
με απλά Μαθηματικά, αυτά του δημοτικού σχολείου! 

Θέματα που εκφέρονται με τη γλώσσα των αριθμών: 

• προσφορές για ταξίδια 

• προτάσεις για πιστωτικές κάρτες και δάνεια 

• πωλήσεις αυτοκινήτων 

• πίνακες τηλεθέασης 

• πληροφορίες για παιγνίδια του Ο.Π.Α.Π. 

• δημοσκοπήσεις 

• χρηματιστήριο 

• μείωση τιμολογίων και πίνακες αναλυτικών χρεώσεων 
(π.χ. Ο.Τ.Ε.) 

• διαφημίσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

• χάρτες και πίνακες πρόγνωσης και ανάλυσης καιρού 

• αποτελέσματα ερευνών για διάφορα θέματα 

• αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών 

• κείμενα με αναλύσεις δημοσκοπήσεων 

• προσφορές αγορών 

• πολιτικές αναλύσεις 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
2 ώρες 

1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Βλέπετε σε μια εφημερίδα ή σε ένα περιοδικό μια προσφορά 
για την αγορά ειδών οικιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Τηλεόραση, ηχεία, ενισχυτής, DVD, μόνο 49€το μήνα. 
Σκέφτεστε: Δεν το αγοράζω; Τσάμπα είναι, τ ι αξία έχουν 49€, 
μια έξοδος σε ταβέρνα είναι. Κι όμως, δεν είναι πάντα έτσι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Σε αυτού του είδους τις προωθήσεις προϊόντων υπάρχει 
μια «απάτη» για τους αδαείς καταναλωτές: οι εταιρείες είναι 
υποχρεωμένες από το Νόμο να αναγράφουν το επιτόκιο, 
τον αριθμό των δόσεων, αλλά και την τιμή μετρητοίς. 
Φυσικά και το κάνουν, μόνο που είναι γραμμένο στο πλάι, με 
πολύ μικρά γράμματα κι έτσι, πολλοί το βλέπουν, 
αλλά ελάχιστοι το προσέχουν. 

Άρα, τα 49€ του παραδείγματος μας μπορεί εύκολα να είναι: 

49Ευρώ/δόση Χ 60 δόσεις = 2940€ , ενώ η πραγματική αξία 
(μετρητοίς) θα ήταν περίπου η μισή! 

Επίσης, το «νέο σύστημα» είναι να μην συμπεριλαμβάνουν 
τον Φ.Π.Α. στην τιμή οπότε, κάτι που διαφημίζεται ότι 
κοστίζει 999€, τελικά να κοστίζει 1.179€. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Στον πίνακα που ακολουθεί και αφορά το ΤΟΠ-10 των εκπομπών 
της τ η λ ε ό ρ α σ η ς για την εβδομάδα 1-7/12/2003 οι τ ιμές είναι 
σε χ ιλιάδες και αφορούν τις εκπομπές από 1 έως 10. 

Οι τ ιμές στις ράβδους είναι ο αριθμός των τηλεθεατών 
που παρακολούθησαν τ η συγκεκριμένη εκπομπή. 

Να βρείτε: 

• Πόσοι περισσότεροι παρακολούθησαν την εκπομπή 2 

από την εκπομπή 9; 

• Ποια είναι η διαφορά της δημοφιλέστερης από την 10η εκπομπή; 

• Αν οι εκπομπές 1,4,8,9 είναι του ΑΝΤ1 και οι εκπομπές 2,3,5,6 

είναι του MEGA ποιο κανάλι είναι δημοφιλέστερο; 

• Να βρείτε τον μέσο όρο των τηλεθεατών που παρακολούθησαν 

τις δέκα δημοφιλέστερες εκπομπές την συγκεκριμένη εβδομάδα. 

• Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 2 και 3 να εκφραστούν 

σε ποσοστό επί τοις %. 

1 1 4 6 2 ι ι I T 
1600-iy /(H ' ι ο * 1447 
1500-0 Λπ- ffl 
1400-1 5 4 1 l II 
1300-Ο / ^ ^ _|ΕΕΕ1_ f| 1144 
1200-0 / JL _ 1 0 2 5 QC/l 

1100-0 / 1 2 5 4 JL 1000-0 / 1 
900-Ο / 1 0 7 4 L 
800- 0 / 9 9 

700-Ο / 
600-0 / 
500-0 / 
400-0 / 
300-0 / 
200-0 / 1 
100-' 

.Λ ν Ρ / 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

• Η έρευνα μιας εφημερίδας έδειξε ότι το 42% των ψηφοφόρων 
της Θράκης προτιμούσαν τον υποψήφιο των οικολόγων και ότι 
το 25% των ψηφοφόρων της Αττικής προτιμούσε επίσης τον ίδιο 
υποψήφιο. Η εφημερίδα έδειξε μία διαφορά 17% στον αριθμό 
ψηφοφόρων που προτιμούσε αυτόν τον υποψήφιο. 
Είναι αυτό το συμπέρασμα αληθινό; 

• Το 99% των ανθρώπων στην Ελλάδα έχουν τηλεόραση. 
Το 40% έχουν τρεις ή και παραπάνω. Είναι αυτό αρκετό, 
για να συμπεράνουμε ότι το 59% των ανθρώπων δεν έχουν 
πάνω από δύο τηλεοράσεις; 

Να και κάτι επίσης σημαντικό: 

Βλέπετε μια διαφήμιση για καταναλωτικό δάνειο 
ή για κατάθεση των μετρητών σας και ενθουσιάζεστε 
από το υπέροχο, γεμάτο υποσχέσεις περιεχόμενο της. 

Στα ένθετα Ε11 και Ε12 αποκρυπτογραφούμε τα μυστικά 
των αριθμών και αφήνουμε σε εσάς να κρίνετε εάν σας 
συμφέρει ή όχι να προχωρήσετε. 

Το ένα υπόσχεται ότι εάν καταθέσετε σε συγκεκριμένο τύπο 
λογαριασμού (λέγεται επενδυτικός) τα χρήματα σας, τότε 
μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 7%. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ το επιτόκιο 
καταθέσεων 7%! Η Τράπεζα θα επενδύσει τα χρήματα σας 
και αναμένει κέρδη έτσι ώστε να σας δώσει κι εσάς μέχρι 
και 7%. Τι γίνεται όμως αν η επένδυση δεν αποδώσει; Τότε 
(σπάνιο αλλά έγινε με την κρίση στο Χρηματιστήριο πριν λίγα 
χρόνια) θα χάσετε και μέρος του κεφαλαίου σας, δηλαδή 
των χρημάτων που καταθέσατε. 

Η άλλη διαφήμιση υπόσχεται ότι μπορούμε να δανειστούμε 
πολύ εύκολα 3.000€. Αν προσέξετε όμως τα ψιλά γράμματα 
θα δείτε ΣΕΠΕ 20,91%. Τι σημαίνει αυτό; Εν ολίγοις, 
το επιτόκιο που θα σας επιβαρύνει τελικά θα είναι 20,91% 
το χρόνο δηλαδή, σε τέσσερα χρόνια περίπου θα 
πληρώσετε τα διπλά από ότι δανειστήκατε. Εάν σας 
συμφέρει,προχωρήστε. 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 

Στο ένθετο Ε15 μία φωτογραφική μηχανή κοστίζει αρχικά 145€ και 
μετά την έκπτωση η τιμή της είναι 99€. 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Να βρείτε: 

• Το Φ.Π.Α. (είναι 18%) στην αρχική και την τελική τιμή. 
• Το ποσό της έκπτωσης 
• Το ποσοστό της έκπτωσης στην αρχική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

ΑΣΚΗΣΗ 4 

Στο ένθετο Ε17 βλέπουμε μια δημοσκόπηση που έγινε 
σε σύνολο 2.000 ερωτηθέντων με θέμα το πόσο αποτελεσματικά 
θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ο Κ. Σημίτης και ο Κ. Καραμανλής. 

Στην στήλη με τις πράσινες ράβδους βλέπουμε τα ποσοστά 
του κ. Σημίτη ενώ στη στήλη με τις γαλάζιες ράβδους βλέπουμε 
τα ποσοστά του κ. Καραμανλή. 

• Αν αθροίσουμε τα ποσοστά τους θα βρούμε 200%! 
Πού βρίσκεται το λάθος; 

• Πόσο τοις % υπερέχει ο ένας από τον άλλο; 
• Πόσοι από τους ερωτηθέντες αναλογούν στα ποσοστά αυτά; 
• Αν ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 11.000.000, 

πόσοι θα απαντούσαν «δεν γνωρίζω-δεν ξέρω» 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 1 

ένθετο 2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 3 

ένθετο 4 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 5 

υσο υπάρχουν γκάίΐοπ, είΐπίζουν 
Λ \yes ώρε5 πριν ανοίξουν οι κάλπεε 

# 1 οτην κατεχόμενη Κύπρο, όπου 
141.000 ψηφοφόροι θα εκλέξουν τη νέα 
«κυβέρνηση» ins «ToupKiKns Δημοκρα-
lias Βορείου Κύπρου», η αντιπολίτευση 
αισιοδοξεί όιι θα πετύχει μεγάλη νίκη. 

Την αισιοδοξία uis αυτή στηρίζει στα 
μεγάλα συλλαλητήρια που έχουν πραγ
ματοποιήσει xis τελευταίεε μέρεε τα δύο 
μεγάλα κόμματα ms αντιπολίτευση5. 

Επιπρόσθετα, δημοσκόπηση που διε
νεργήθηκε από την εταιρεία KADEM με 
δείγμα 2.107 προσώπων, δείχνει ότι η 
αντιπολίτευση εξασφαλίζει το 57% των 
ψήφων. Η δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε 

στην τουρκική εφημερίδα «Ραντικάλ», 
τα φύλλα τηε onoias κατασχέθηκαν από 
το «Εκλογικό Συμβούλιο», επειδή δύο 
εΒδομάδε$ πριν από xis εκλογέ$ απαγο
ρεύεται η δημοσίευση δημοσκοπήσεων. 
• Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πρώτο 
κόμμα θα αναδειχθεί το Τουρκικό Ρε
πουμπλικανικό του Μεχμέτ ΑλίΤαλάχ με 
3 2 % και το Κίνημα Eipnvns του Μου
σταφά Ακιντζί εξασφαλίζει 19%. 

Αν τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιω
θούν, τα δύο κόμματα uis αντιπολίτευ-
ons θα μπορούν να σχηματίσουν αυτο
δύναμη «κυβέρνηση». Η ίδια δημοσκό
πηση δίνει 6% στο νεοσύστατο δεξιό 

κόμμα «Λύση-Ε.Ε.» του προέδρου του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλί Ερέλ. 
• Σύμφωνα με την ίδια μέτρηση, τα δύο 
κόμματα xns συμπολίτευση5 περιορίζο
νται στο 38%. Το κόμμα Εθνικήε Ενότη-
xasτου «πρωθυπουργού» Αλί Ερέλ εξα
σφαλίζει το 26% και το Δημοκρατικό 
του Σερντάρ Ντενκτάδ 12%. 
• Από το γκάλοπ, τέλο$, προκύπτει ότι 
ποσοστό 54,8% θεωρούν το σχέδιο 
Ανάν την πιο ρεαλιστική λύση του Κυ
πριακού ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό ε
ρωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι Τουρκο
κύπριοι πρέπει να ενταχθούν στην Ε.Ε. 
πριν από την 1η Μαΐου 2004. 

ένθετο 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 7 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 8 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 9 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Punoyovos υγρασία 
Tns ΑΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

X cupis ανάσα από την υγρασία άφησε ιην Αθήνα 
ο Νοέμβρη ίου 2003 Kepoizovxas ένα ιδιότυ

πο ρεκόρ: Επί 12 συνεχόμενα μέρεε η μέση τιμή tns 
UYpaoias ξεπέρασε to 80%. 

Πρόκεπαι για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό διαδοχι
κών ημερών με υψηλή υγρασία που κατατάσσει to 
φετινό Νοέμβριο otous πιο ασυνήθιστοι tns εξακο-
vuraias στην Αθήνα. Υγρασία πάνω από 80% επί 
11 συνεχόμενε5 μέρε5 είχαμε το Νοέμβριο tou 
1991, to Νοέμβριο tou 1987 για 7 μέρεε, to 1968 
για 11 και to 1940 για 14 συνεχόμενα μέρεβ. 

Η Βάσω Κοτρώνη, μετεωρολόγο5, ερευνήτρια στο 
Εθνικό Αστεροσκοπείο, εξηγεί ότι γενικά από τον 
ΟκΐώΒριο, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο έχουμε με-
Yarte τιμά uypaoias στην Αθήνα και στην Ελλάδα. 

Οταν έχουμε νοτιάδε5, οι αέριεε μάζε$ που φθά
νουν στην Ελλάδα έχουν μεγάλη διαδρομή πάνω α
πό τη Μεσόγειο, που είναι ακόμη ζεστή και εξατμί
ζεται εμηλουτίζονταε περισσότερο τον αέρα σε υ-
δρατμού5. Οταν τα συστήματα καιρού συνδυάζονται 
με Βοριάδε5 η ατμόσφαιρα είναι πιο ξηρή. Η μέοη υ
γρασία του αέρα για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 
είναι 73%, ενώ η μέση κλιματική χιμή είναι π< 

προκαλεί η υγρασία ίου περιβάΠϋοντοε 
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29 3d 31 32 33 34 34 35 36 37 
27 28 28 30 31 32 33 34 34 35 
26 27 28 28 28 30 31 32 33 33 
25 25 26 27 28 28 29 38 31 32 
23 24 25 25 26 27 27 28 29 38 

38 39 
36 37 
34 35 
12 33 
38 31 

.Μέχρι 29 C 

. Από 30 έω5 34 G 
Από 35 BUS 39 C 

3 And 40 έω8 45 C° ΠοΛί έντονη 
Ι Από 46 sus 53 C° lofopos «Muvos. ΑίΜείοι αποχή 
I MgyaMigpi 8ΐιό 54 Γ KWtro totou art θερμαιιί 

των m p t 

) οωμουκΒ 

χιλιοστά βροχή για το Νοέμβριο με μέσο όρο Bpoxns 
xis 11 μέρε5 και 66 χιλιοστά Bpoxns για το Δεκέμ
βριο με μέσο όρο Bpoxns xis 13 μέρε5». 
Π Στην Αθήνα το φαινόμενο τη$ υψηλή5 UYpaoias 
του αέρα πάνω από 75 % είναι αρκετά συνηθισμέ
νο, αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένοσε συνεχόμενε5 
ημέρε5. Το πιο υγρό έκκ που η υγρασία ξεπέρασε το 
80% για 18 μη συνεχόμενεε μέρε5 το Νοέμβριο ή
ταν το 1987. 
Π «Η περιεκτικότητα tou αέρα σε υδρατμοί^ κάνει 
το κρύο πιο κρύο και τη ζέστη πιο ζέστη» λέει ο Χρή-
otos BapBaflns, καθηγητή5 πνευμονολογίαε. 

«Επιπλέον ο υδρατμό5 είναι φορέα$ punavons 
γιατί μετατρέπει τα οξείδια από αυτοκίνητα, βιομη-
χανίε5 κ.λπ. σε οξέα, με αποτέλεσμα να τσούζουν τα 
μάτια και αλλά δυσάρεστα συμπτώματα. Το οξείδιο 
του αζώτου στην ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε νιτρι
κό οξύ και το διοξείδιο του θείου σε Θειώδε5, ισχυ
ρότατα οξέα που μπορούν να βλάψουν ακόμη και τα 
μάρμαρα του Παρθενώνα». 

έ ν θ ε τ ο 10 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 11 

ένθετο 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 13 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 14 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 15 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 16 

veurn 
P R O S T A T I O 

Θέλετε περισσότερα 
σε λιγότερο χρόνο; 

Ένας υπολογιστής που 
μπορεί να "τρέχει" πολλέ 

εφαρμογές ταυτόχρονα 

Vero PC Prostation 
με τον επεξεργαστή 

lntel®Pentium®4 2.6GHz 
με τεχνολογία ΗΤ 

0 πραγματικός συνεργάτης στο γραφείο και 

στο σπίτι που ξεχωρίζει για την ποιότητα 

κατασκευής και τις εξαιρετικές του επιδόσεις. 

VeroProstation2 case με τροφοδοτικό Herotchi 300W 
• lntel®Pentium®4 processor 2.60GHzl800FSB 

με Τεχνολογία ΗΤ, 
• MSI Motherboard 800FSB, 6xUSB2.0, AGPBX, bxPCl 

• Maxtor HDD 80GBI7200rpm Fast Drive, 
• Μνήμη 256MB DDR400, 

MSI VGA NVIDIA GeForce-FX 5200, /28MB 8X-AGP με 
• Sound S. 116-channels, 

• MSI DVD 16x48, 
• MSI CDRW 52x32x52, 

• FDD 1.44MB 3.5", 
• Fax-Modem S6K V.92, 

•Lan 101100, 
• Maxball Keyboard, 

* Maxball Optical Mouse, 
• Ηχεία ενσωματωμένα στην οθόνη 

• Windows®XP Home Ελληνικά, 
• Win DVD & NERO 5.5 recording, software 

12 μήνες σύνδεση στο Internet με HellasOnLine 
3 Χρόνια Εγγύηση 

Οθόνη Hansol IS" LCD Multimedia Silver 
3 Χρόνια Εγγύηση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ένθετο 17 



φ 

I ^ ^ ^ P ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ y ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ M ^ ^ N 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
γ τ ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει 
τους ενήλικες στη σωστή και ορθολογική διαχείριση 
του χρόνου τους. 

Φ 

Αξιοποίηση Τηλεοπτικού Προγράμματος 

Διαβάστε προσεκτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα (κείμενο 1) 
και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Πόση ώρα διαρκεί η τηλεοπτική σειρά Απαγορευμένη αγάπη; 

2. Πόση ώρα διαρκεί η εκπομπή το show των εκατομμυρίων; 

3. Ποιο πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο, το Καλημέρα Ελλάδα 

ή το Κάθε μέρα μαζί; 

4. Αν θελήσετε να γράψετε στο βίντεο τη σειρά Το καφέ της Χαράς 

πόσο χώρο χρειάζεστε στη βιντεοταινία; Δώστε την απάντηση σας 

σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. 

5. Πήγατε για ύπνο στις 15.40 μ.μ., βάλατε όμως το ξυπνητήρι για να 

δείτε την ελληνική ταινία Αν όλες οι γυναίκες του κόσμου στις 18.30 

μ.μ. Πόση ώρα κοιμηθήκατε; 

6. Βλέπετε τα Όνειρα που γίνανε ζωή στην ΕΤ1 και μόλις τελειώσει 

γυρνάτε στο MEGA, πόση ώρα από το Αν θυμηθείς τ' όνειρο μου 

έχετε χάσει και πόσος χρόνος ακόμα μένει μέχρι να τελειώσει 

το επεισόδιο; 

7. Θέλετε να παρακολουθήσετε τις τηλεοπτικές σειρές Άγρια Αφρική 

και Ολυμπιακά Ντοκιμαντέρ της ΕΤ1, στο ενδιάμεσο διάστημα όμως 

θέλετε να κοιμηθείτε. Πόση ώρα έχετε στη διάθεση σας; 

Φ 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
1 ώρα 

Φ 

1 



φ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗΣ 
κείμενο 1 

Φ 



φ 

i ^ ^ ^ p ^ ^ y ^ n ^ ^ ^ ^ y ^ y ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ M ^ ^ N 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Φ 

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο 
να βοηθήσει τους ενήλικες στη σωστή και 
ορθολογική διαχείριση του χρόνου τους. 

Ο υπολογισμός του χρόνου που έχουν στη 
διάθεση τους για διασκέδαση, ο υπολογισμός 
της διάρκειας ενός ταξιδιού με ακρίβεια 
ιδιαίτερα στη περίπτωση που πρέπει να 
συνδυαστούν δρομολόγια, ο χρονικός 
σχεδιασμός μιας σειράς υποχρεώσεων ώστε 
να μην υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες από 
ακύρωση κάποιων συναντήσεων ιδιαίτερα 
όσον αφορά το χώρο εργασίας αποτελούν τους 
επιμέρους στόχους των δραστηριοτήτων που 
συνθέτουν τη συγκεκριμένη ενότητα. 

Φ 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
2 ώρες 

Φ 

1 



φ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
Για τον εκπαιδευτή 

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Φ 

Ο 

Ο 

ο 
ο 
ο 
ο 

ξύπνησα στις 8.00 π.μ. ακριβώς και χρειάστηκα 
15 λεπτά για να πλυθώ και να ντυθώ. 

Στο διάλειμμα συνάντησα τους συνεργάτες μου 
για 15 λεπτά και ύστερα γύρισα πίσω 
στη δουλειά μου. 

Μετά το διάλειμμα εργάστηκα για ακόμα 5 ώρες 
και 45 λεπτά και μετά πήγα αμέσως σπίτι μου 
με τ α πόδια. 

Έφτασα στη δουλειά μου στις 8.55 π.μ. και στις 
9.00 ξεκίνησα να εργάζομαι. Εργάσθηκα συνεχώς 
για 4 ώρες και μετά έκανα ένα διάλειμμα. 

Φ 

Άρχισα να τρώω το πρωινό μου στις 8.15 π.μ. 
Το τελείωσα σε 30 λεπτά. 

Στις 8.45 π.μ. έ φ υ γ α από το σπίτι μου. 
Χρειάστηκα 10 λεπτά γ ια να φτάσω με τ α πόδια 
στη δουλειά μου. 

1. Βάλτε τα γεγονότα στη σωστή χρονολογική τους σειρά. 

2. Βρείτε την ώρα έναρξης, τη διάρκεια και την ώρα ολοκλήρωσης 

κάθε ενέργειας που περιγράφεται στις παραπάνω καρτέλες, 

υπολογίζοντας όσα λείπουν από τα δοσμένα στοιχεία. 

3. Αφού ολοκληρώσετε το παραπάνω ερώτημα, τοποθετήστε 

με ακρίβεια στη χρονογραμμή τις χρονικές στιγμές έναρξης 

ή λήξης καθεμιάς ενέργειας και φυσικά την ώρα που τελικά έφτασε 

ο αφηγητής στο σπίτι του. 

8.00 π.μ. 

Φ 

2 



φ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Υπολογίστε τ η διάρκεια κάθε ταξιδιού 

j H j VA1 ΨΛ ·! *ύ s7*^H 

ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12:50 13:45 

ΑΘΗΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 06:15 07.05 

ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 11:50 12:35 

ΑΘΗΝΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 11:50 12:25 

ΑΘΗΝΑ ΧΙΟΣ 19:10 19:55 

ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ 18:15 19:25 

ΑΘΗΝΑ ΜΙΛΑΝΟ 10:55 12:40 

ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 08:35 12:15 

3 . Π Ρ Ο Λ Α Β Ε Τ Ε Τ Ο Τ Ρ Α Ι Ν Ο . 

Παρατηρείστε τις πληροφορίες του κειμένου 1. 

1. Τι ώρα φεύγει το πρώτο (το πρωινό) τρένο από τη Θεσσαλονίκη; 

2. Ποιο τρένο κάνει τις περισσότερες στάσεις; 

3. Ποιο τρένο κάνει τις λιγότερες στάσεις; 

4. Τι ώρα αναχωρεί από τις Σέρρες το τρένο 604; 

5. Πόση ώρα χρειάζεται το τρένο 614 για να ταξιδέψει από το Κιλκίς 

στη Κομοτηνή; 

6. Πάτε από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες με το τρένο 1632 

για να πάρετε το τρένο των 15.37 για Αλεξανδρούπολη, 

αλλά μαθαίνεται πως έχει ακυρωθεί εξαιτίας ενός προβλήματος 

στις ράγες. Πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένετε για να πάρετε 

το επόμενο τρένο για Αλεξανδρούπολη; 

7. Αν ζείτε στο Στρυμόνα, τι ώρα φεύγει το πιο πρωινό τρένο για το Πύθιο; 

8. Αν ζείτε στη Ροδόπολη, τι ώρα φεύγει το πιο πρωινό τρένο για Ξάνθη; 

9. Πρέπει να πάτε στη Σταυρούπολη πριν τις 12 μ.μ. 

Ποιο είναι το τελευταίο τρένο που μπορείτε να πάρετε 

από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να φτάσετε έγκαιρα; 

10. Θέλετε να ταξιδέψετε από το Κιλκίς στο Σουφλί για να συναντήσετε 

κάποιους φίλους που ζουν 30 λεπτά μακριά από τον σταθμό 

του τρένου. Ποιο είναι το τελευταίο τρένο που πρέπει να πάρετε 

για να φτάσετε στο σπίτι των φίλων σας πριν τις 3.30 μ.μ.; 

3 

Φ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

4. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 
Μάθετε να είστε συνεπείς στα ραντεβού σας. 

Έχετε μια επαγγελματική συνάντηση στις 10:30 π.μ. στο κέντρο της Αθήνας. 
Τα ταξί έχουν απεργία και δεν έχετε αυτοκίνητο. Πρέπει υποχρεωτικά 
να πάρετε λεωφορείο. Ξέρετε ότι τα δρομολόγια της συγκεκριμένης 
γραμμής εκτελούνται περίπου κάθε 20 λεπτά. Το πρώτο δρομολόγιο 
ξεκινάει στις 6:15 π.μ. Με κανονικές συνθήκες (όταν η κίνηση στους 
δρόμους δεν είναι πολύ αυξημένη) η διαδρομή του λεωφορείου είναι 
περίπου 25 λεπτά. Τι ώρα πρέπει να φύγετε από το σπίτι για να μη 
χάσετε τη συνάντηση; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Παναγιώτης Τσάκαλης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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