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βρεις μια κοπέλα που ζει μακριά από τους ανθρώπους και οϋτε 

νοιάζεται για τη γνώμη τους και είναι όμορφη σαν το φεγγάρι». 

«Πες μου,γερόντισσα,πού θα τη βρω;» 
«Πέρα στο βορρά σε μια μακρινή χώρα, ψηλά σε ένα Βου

νό υπάρχει ένας μεγάλος Κήπος γεμάτος με όλα τα δέντρα του 

κόσμου. Έχει και μια τεράστια πορτοκαλιά με τρία μεγάλα 

πορτοκάλια. Μόλις κόψεις και φας και το τρίτο πορτοκάλι θα 

παρουσιαστεί μπροστά σου η κοπέλα που ζητάς». 
Ο πρίγκιπας ξεκίνησε και μετά από μεγάλο ταξίδι έφτασε 

στον Κήπο που του είχε πει η γερόντισσα. Βρήκε αμέσως την 
πορτοκαλιά και μόλις έφαγε και το τελευταίο πορτοκάλι από τις 
φλούδες του πετάχτηκε μια πανέμορφη κοπέλα ολόγυμνη. 

0 πρίγκιπας την τύλιξε με την μπέρτα του, την ανέβασε στο 
άλογο του και ξεκίνησε για το παλάτι του. 

Όταν κόντευαν να φτάσουν στο παλάτι σταμάτησε σε μια 
πηγή και είπε στην κοπέλα: 

«Περίμενε με εδώ να σου φέρω ρούχα από το παλάτι και 
να σε παρουσιάσω σαν γυναίκα μου». 

«Πρίγκιπα μου, του είπε η κοπέλα, δεν με νοιάζουν τα 

όμορφα ρούχα ούτε τα στολίδια, μόνο η αγάπη σου είναι πολύ

τιμη για μένα». 

«Εγώ όμως θέλω να σε κάνω αληθινή Βασίλισσα της καρ

διάς μου. Περίμενε με,αγαπημένη μου, και θα γυρίσω αμέ
σως», είπε ο πρίγκιπας και έφυγε για το παλάτι. 

Μόλις έφτασε στο παλάτι ο πρίγκιπας έτρεξε αμέσως στους 

γονείς του, το Βασιλιά και τη Βασίλισσα και τους είπε τι είχε 

συμβεί. 

Αλλά ένας Σύμβουλος του Βασιλιά που είχε μια κόρη και 
ήθελε να την παντρέψει με τον πρίγκιπα αφού κρυφάκουσε τα 
νεα. έτρεξε πρώτος στην πηνΛ, βρήκε ™ κοπεΤνα κα, τη οκά-
τωσε με το μαχαίρι του. 



Παραμυθία του κόσμου, έκδοση Ελληνικού Συμβουλίου για τους Προσφυγές 



~ιΑΐ[*\ΐΧ*70*'ΙΛ κήπου 

1. «Μόλις ο πρίγκιπας φίλησε το τριαντάφυλλο παρουσιάστηκε μπροστά του η πανέμορφη 

κοπέλα του Κήπου και του διηγήθηκε τι είχε συμβεί». Μπορείτε κι εσείς να πείτε τι 

του διηγήθηκε η κοπέλα; 

2. Τι νομίζετε εσείς ότι έπρεπε να πει στο Σύμβουλο ο πρίγκιπας μόλις ανακάλυψε τι είχε 

κάνει; Γράψτε σε μία παράγραφο το λόγια του πρίγκιπα προς το Σύμβουλο, όπου 

του ανακοινώνει και την τιμωρία του. 

3. Ξέρετε άλλα παραμύθια όπου ένα λουλούδι ή ένα φυτό παίζει σημαντικό ρόλο; 

Διηγηθείτε τα στην τάξη και ψηφίστε όλοι μαζί το ομορφότερο παραμύθι. 

Ρι 4. Θα μπορούσατε να εικονογραφήσετε μερικά από τα παραμύθια που διηγηθήκατε και να 

τα κολλήσετε σε αφίσα στον τοίχο της τάξης σας; 

5. Προσπαθήστε να βρείτε μέσα στο παραμύθι αυτό λέξεις που ανήκουν στο καθένα από 

τα μέρη του λόγου και να τις βάλετε στη σωστή θέση στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε 

να συμβουλευτείτε τη γραμματική σας, για να δείτε πώς ορίζεται κάθε μέρος του λόγου. 

ΔA MEPH TOY §O°OY 

1. Άρθρο 

2. Ουσιαστικό χώρο, γριά 

3. Επίθετο μακρινή 

4. Αντωνυμία 

5. Ρήμα 

6. Μετοχή 

7. Επίρρημα 

8. Πρόθεση σε 

9. Σύνδεσμος ούτε 

10. Επιφώνημα 

_ _ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Συνταγές με λουλούδια 

•W 

Ναι, τα λουλούδια 
τρώγονται! Μπορούν 
επίσης να γίνουν 
ζαχαρωτά, να 
καταψυχθούν, να 
γίνουν ζελέ ή 
μαρμελάδες και να 
γίνουν ανθόνερα! 
Μπορούν επίσης να 
γίνουν γλυκά, 
αφεψήματα και ποτά. 
Είναι αλήθεια πως η 
μαγειρική με λουλούδια 
δεν είναι κάτι που 
συνηθίζεται, αλλά 
αποτελεί μια θαυμάσια 
ιδέα για ξεχωριστές 
περιπτώσεις , γιορτές 

-^και πάρτι! Θα σας 
παρουσιάσουμε σ' αυτό το κεφάλαιο μια ποικιλία συνταγών που 
μπορείτε να εκτελέσετε με συγκεκριμένα λουλούδια, όπως και μια 
λίστα από λουλούδια που μπορείτε να καταβροχθίσετε! 

Στείλτε μας e-mail με τις εμπειρίες σας από τις λουλουδοσυνταγές 
αν κάποιοι από σας τις δοκιμάσουν! Κρατήστε τα λουλούδια σας 
καθαρά και χωρίς ψεκασμούς αν σκοπεύετε να τα καταναλώσετε. 
Καλή διασκέδαση και καλή όρεξη! 

Από τον κήπο στον ουρανίσκο 

Τα λουλούδια χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για την ομορφιά 
τους τη νοστιμιά τους και το άρωμα τους. Φαγώσιμα λουλούδια 
μποοούν νπ νηησιυοποιηθαυν σαν γαρνιτούρες (πανσές), σε 
σαλάτες (tulbaghia & σχοινόπρασσο), σε τσάι (χαμομήλι), 
ζαχαρωμένα ή σε γλυκά (τριαντάφυλλο, βιολέτα), σε ποτά και σε 
παντς (μποράντζα) και μερικές φορές ακόμα για να 
παρασκευάσουν ή να αρωματίσουν αλκοολούχα ποτά. 

Μερικά τα τρώμε σαν λαχανικά χωρίς στην πραγματικότητα να 
αντιλαμβανόμαστε άτι είναι λουλούδια (αγκινάρα, μπρόκολο, 
κουνουπίδι).Μερικά έχουν πολύ δυνατή μυρωδιά και άλλα δεν 
μυρίζουν σχεδόν καθόλου. Μερικά έχουν ωραία βουτυράτη υφή 
(ημεροκάλη), και άλλα έχουν υγιεινές ιδιότητες. Όλα προσθέτουν 
μια αίσθηση τελειότητας και γιορταστικής ατμόσφαιρας σε ένα 
γεύμα. 

Διαδίκτυο, www.valentine.gr 
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1. Με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε τα λουλούδια στη μαγειρική, σύμφωνα με το κείμενο; 

Μπορούμε να μετακινήσουμε ομάδες λέξεων (λεκτικά σύνολα) μέσα σε μία πρόταση, 

αν βέβαια οι λέξεις τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη σύμφωνα με τους κανόνες 

της γλώσσας. Παρατηρήστε τι συμβαίνει όταν τοποθετήσουμε τυχαία τις λέξεις της 

παρακάτω πρότασης; 

Τα λουλούδια χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για την ομορφιά τους, τη νοστιμιά τους και 

το άρωμα τους. 

π.χ. Λουλούδια στη χρησιμοποιούνται για τα ομορφιά την νοστιμιά το και τους άρωμα 

μαγειρική τους. 

Πείτε τώρα πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη θέση των λεκτικών συνόλων: 

Στη μαγειρική χρησιμοποιούνται 

3. Θα μπορούσατε κι εσείς να μετακινήσετε τα λεκτικά σύνολα, ξαναγράφοντας την 

πρόταση αυτή, έτσι ώστε να βάζετε στην αρχή την ομάδα λέξεων στην οποία θέλετε κάθε 

φορά να δώσετε έμφαση; Κάντε το ίδιο και με άλλες προτάσεις του κειμένου μας. 

Παρατηρήστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου «Συνταγές με λουλούδια». 

Η πρώτη πρόταση είναι η θεματική περίοδος («Ναι, τα λουλούδια τρώγονται!»), 

το επόμενο μέρος της παραγράφου είναι οι λεπτομέρειες ή τα σχόλια 

(από «Μπορούν επίσης να γίνουν ζαχαρωτά» μέχρι «γιορτές και πάρτι») και 

το τελευταίο μέρος (από «θα σας παρουσιάσουμε» μέχρι «να καταβροχθίσετε») 

είναι η περίοδος κατακλείδα. 

Τα μέρη αυτά μιας παραγράφου λειτουργούν περίπου όπως λειτουργούν σε μια έκθεση 

ο πρόλογος, το κύριο μέρος και ο επίλογος. 

Η περίοδος κατακλείδα συνήθως «κλείνει» το θέμα, λέει δηλαδή ένα συμπέρασμα, 

ή μας θυμίζει το σημείο απ' όπου ξεκινήσαμε. Ακόμη, μπορεί να μας δίνει μία ιδέα 

για το τι θα διαβάσουμε μετά. 

Πώς λειτουργεί, νομίζετε, η περίοδος κατακλείδα αυτής της παραγράφου; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
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HYRRIYET International Cartoon Competition, 1998 
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1. Δώστε έναν τίτλο στο σκίτσο. 

2. Συνήθως βλέπουμε ένα περιστέρι που κρατάει ένα κλαδί για να συμβολίσει την ειρήνη. 

Τι δέντρο είναι το δέντρο του σκίτσου; Γιατί νομίζετε ότι ο καλλιτέχνης σκέφτηκε ότι 

το περιστέρι πρέπει να μεταφέρει ολόκληρο το δέντρο κι όχι μόνο ένα κλαδί; 

3. Σας αρέσει αυτό το σκίτσο; Εσείς θα συμφωνούσατε ή όχι να πάρει το πρώτο βραβείο, αν 

ήσασταν μέλος της κριτικής επιτροπής; Με ποια επιχειρήματα θα στηρίζατε την άποψη 

σας; Γράψτε τα. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

Mmm Mtwmii 
Η 21 π Μαρτίου e^ei 

nuSiep45&ci ως η 

Παγκόομια Ημέρα 

Δασοπονίας, Τι t lYal 

Δασοπονία; Εί»υι Γ; 

ΐΠΓΟτήμη nou acjioXeiTOi 

μ? τη rJWVTrjprKTJrj και την 

« μ Ε τ ά λ λ ε ο ο η τ « ν 

οασόν προς όφελος ταυ 

ονβρώτιρυ. AnyjoAtiTU' 

με την ανάπτυξη και τηΥ 

καλλΐ£ργριπ ιριΐίτικών και 

τϊ/νητών θοσών, α λ λ ά 

και μ£ την προστασία 

TUO c&axpuuc^ 1 ου VCpuu 

κοι της πονίδας τ ο υ 

ο ά ο η ι ^ . 

W E αυτή την αφορμή 

ελάτε να μιλήαουμΐ για 

τ α 5 ά σ η _ 

Τι είναι 
το δάσος; 
Γ' -Til jiiu LV : Ι'.0^".Ί : Ί ίύ Γ ™ 

σύνολο σΐνιρβϊγ Που 

«wynnTDHjoOv" rjc μΓγρλπ 

Γπι^ΠϊΙτα μ* ύλλυ 'f.iiii, 

ίντουα πουλιά και ι,ί,ιΓ 

ΐπίορ&ντοε το ενσ στο 

OnVi, ΙΙΛΑΠ και ΓΤΓΠ 

ΐιτ^ιϋάλλον τους Ιέοοψος 

κλίμο. ολλο φυτά ναι ζφα) 

ΊΓςτο §*άσος 
Χ 

Το δάσος... 
πολυκατοικία! 
Η συγ.στ(ί1.Γ]ΐτη n t a GarjCKj y:vr -n or ^Α 

ορόφους: Στον ψηλότερα όροφο Βρίσκονται ο- m 

•οοροΐς τ*ν Sivrpav. νρμτλότ€ρα Βρίσκονται 

•ο1 θάμνοι, πιο κάτω ζοιη ο· Γόες Ιχαμηλά φυτό 

TCJI όνΏ«ι1 κ™ στο κτήγτm ^ ι υ τ ΟΙ <ιι:κηΐ¥ ς κπ: τα fipuo. 

Οι fcOHOQI Του Ο&ΜΟζ ΟΓό το (αικο Βαοίλειο ifiuv 

Sflfliropinooivci σε άλους τονςοροφοσΐ, αλλά ο mo 

πυκν"*<ϊΐοι*ημι!ιΐΈ^ LIVUI ο σεναρώοης (τα .. »ρπιρί·], ι 

ε\γα: ο π» φστός, και Γλιόλουατ ας. 

Το δάσος αναπνέει 
ΚάΟί βϊντρο κο" φυτό ισυ σάσσυς yjxin4t.Mii fiio^riKm 

του άνσρσκα (CO,) για ra φωτοαυνοΐαει, 

δηλαΐή vtj τροφίΙ, 'ίοτΐ τη oiapKiiO τ η ; 

"ΐκρας το δάσος σεομεύετ TD CO, TTJC, 

αϊ μάοφαρας και απίλιυαΐριίτνί ι 

o^uvtiv* ΙΌ..|. To fjuc του Saecv; *ΓΤώΐ 

και tH nvofranot- ypeiatJovTQi το οξ«γο»ο για va 

iJfMmrt, f vrj μ' "τν 1 ιίΐιτ*] K X ^ r IhirJTpt φΟυν Til Γ.Ο, 

amj* σψόοφαιρα νια να ^ρηοτμοτκχηίοεΓ από τα (Λ.-ά. 

s« 
V / - 1 

:υ8ώ<; 

Τι κλίμα 
επικρατεί; 

Μ ι σο στο ο ο α ο ; το κλίμα που 

Γ rmp-ir--.: ι ν ι ι !.·ΙΚΙΙΓ< ( H I Τι ι πικντ'ι 

κλα&ιά των δέντρων oev αφήνουν 

πολλίς ακτίνϊς του η λ « « να 

περάσουν αλλά OUTC ΚΟΙ τον avqxi 

νπ ^ ? Π Γ | ^ ι Γ>;ινΕ3111 π υ ι |U"IU1VY Ι [31 η 

OCftitiKpOtric και n-jtaviTc; -ίιοικό 

τη vuyro- η (/νροτιο στο οαοον 

Τα δάση της Γης 
Τα 6άαη Γ όπως και οι λαοί, εοφανίίρυν 

btOfopcnKH ¥αρακτηρ*οτι*0 ΟΛΟ τόπο σε τόπο. 

iVavauc το κλίμα κοιτοντύποτουΓτνιφο·^ 

m 

Δάσος σημαίνει βροχή 
Ef.tOC, οπό C O f τα φύλλο IW όΐντρων nneXcuSipavouv και wcpo \Η£ϊ\ μϊ τη μορςη 

υορατμΐιΐν Οι υοροτροι ouyvj"VTpriivnvmi πτην []ΐ|ΐικΐφ<ΐ'4Κΐ πριχ KIIICITJ^JIVILH, ΜΙ 

Dfrtgpj Λ ί m i u r f j i ' d * Ι Ι Λ ijf οί/F^ f^aiurt'.auv 2 0 . 0 0 0 λίτοα ντρό την ημΐφαΙ 

Οι Εθνικοί Δρυμοί 
Ιτην bAAifeo υπάρχουν 10 Ρίγόλβις οοοικίς 

rrpOjrrV, Γ^ΒΙ κολυπτον" ι'κτσοη 6 5 0 0 0 0 

ΐ:ιρ*μμάΐαη AliTir, ΟτΟμΰζύνϊαι «Eovixu! Δύυμΰίν 

Βα>ΐ1κίτται ΟΤΓΥ Πόανηοα. στο ϊοϋντο, 0TOV 

OAjtruno, ρτον Ι Ιαρνοοοό. στην Ιϋναο, αττ^ 

Πσΐοπίς, υπ]* Οπιτ, στσ φαράγγι του R I K W , ιπη 

Trt|iiifi;o ICII OTQT AivYh 

θ α νρώψίυμΐ κ ρ ι σ ο ^ τ ΐ ρ β yi' ayTout; oc ino^Fvc 

φύλλα της ΐ^ηΐερί&ος. 

WVVT/M. Cunrfier, ftopansnatHO tiaof, WWf/H. CnnAer. Λαιη{ Λάοπης. 

Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14/3/1999) 8 
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^^^2 460< 

1. α. Τι είναι η δασοπονία και με τι ασχολείται; 

6. Τι σημαίνει βιοκοινότητα; 
γ. Γιατί ένα δέντρο παρομοιάζεται με πολυκατοικία; Ποιοι είναι οι «όροφοι» του; 
δ. Ποιος χρειάζεται το οξυγόνο που δίνει το δάσος και ποιος χρειάζεται το διοξείδιο 

του άνθρακα που δίνουν με την αναπνοή τους τα ζώα και οι άνθρωποι; 
ε. Πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα δάση της Γης; 

στ. Βρείτε στο χάρτη πού είναι οι τόποι που αναφέρονται στο κείμενο. 

2. Τι σημαίνει «εθνικός δρυμός»; Υπάρχει κάποιο προστατευόμενο μεγάλο δάσος στην περιοχή 

σας; Συγκεντρώστε πληροφορίες γι' αυτό. 

3. Θα μπορούσατε να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο; 

4. Δύο δέντρα αλληλογραφούν. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο Α γράφει ένα γράμμα εκ μέρους 

ενός δέντρου το οποίο ζει σε έναν εθνικό δρυμό και ο Β γράμμα εκ μέρους ενός δέντρου 

που ζει σε ένα μικρό πάρκο στο κέντρο της πόλης σας. Μιλάνε για τις συνθήκες ζωής τους, 

τα προβλήματα, τους φόβους τους, τις ελπίδες τους. Και τα δύο δέντρα είναι περήφανα που 

προσφέρουν τόσα στους ανθρώπους και στη φύση. 

5. Στις παρακάτω φράσεις θα μπορούσατε να υπογραμμίσετε ομάδες λέξεων (λεκτικά σύνολα) 

που αρχίζουν με πρόθεση (π.χ. σε, με κτλ.); 

Α. Οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα. 

Β. Θα γράψουμε περισσότερα γι' αυτούς σε επόμενα φύλλα της εφημερίδας. 

Γ. (Είναι) ένα σύνολο δέντρων που «συγκατοικούν» σε μεγάλη επιφάνεια με άλλα φυτά, 

έντομα, πουλιά και ζώα, επιδρώντας το ένα στο άλλο αλλά και στο περιβάλλον τους. 

Αυτές οι ομάδες λέξεων που αρχίζουν με πρόθεση λέγονται προθετικά σύνολα (ΠΣ). 

Υπογραμμίστε τώρα τα υπόλοιπα προθετικά σύνολα πάνω στο κείμενο μας. 
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Το πολυτιμότερο δζόρο 

ΖΛιάφανη, πολύχρωμη και μυρωμένη η πόλη ηον θα 

έπαιρνε κάποτε το όνομα Αθήνα, με τη δόξα στα σπλάχνα 

της, με τη δύναμη στ' ακρογιάλια της κι ένα λαό ανήσυχο 

στην αγκαλιά της, ήτανε το καμάρι των θεών. Και πιο πο

λύ, του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Κι οι δυο τη θέλανε, 

αλλά και τους δυο δεν τους χωρούσε, 

Σκέφτηκαν οι θεοί. σκέφτηκαν κι OL άνθρωποι και 

βρήκαν τη λύση: Όποιος θεός προσφέρει στην πόλη το 

πολυτιμότερο δώρο, αυτός να γίνει φίλος και προστάτης 

της και δικό του να 'ναι το όνομα που θα πάρει η ωραία 

πόλη. 

Άστραψε, βρόντησε ο Ποσειδώνας, ο άρχοντας των αλ

μυρών νερών, των χαμένων καραβιών... Και χτύπησε με 

την τρίαινα το μενεξεδένιο ιερό βράχο. 

- Παντοτινή νικήτρα στους πολέμους, αιώνια θαλασσο-

κρατόρίσαα. νά το δώρο μου! φώναξε ο θαλασσινός θεός 

κι ευθύς, ανάβλυσε μια αλμυρή πηγή, κι ένα άλογο ξεπε

τάχτηκε... Με τα καπούλια τον γερά και γυαλιστερά, με 

τη χαίτη του ολόρθη, τα μάτια θυμωμένα, τα ρουθούνια 

όλο αφρούς και τις οπλές του να χτυπούν τη γη σε ρυθ

μούς πολεμικούς. 

Θαύμασαν οι θεοί. 

Άστραψε, βρόντησε η Αθηνά και χτύπησε με το δόρυ 

της το μενεξεδένιο ιερό βράχο. 

- Πατρίδα της ποίησης και της λογι

κής, γεννήτρα των τεχνών και της επι

στήμης, γη της ειρήνης, νά το δώ

ρο μουΐ είπε η ευγενική θεά, και 

μια ελιά βλάστησε στο βράχο, μι

κρή, φουντωτή και ασημένια, φορτω

μένη καρπούς. 

_ Θαύμασαν οι άνθρωποι. Και 

πήρανε τη θεά και τ' όνομα της 

για την πόλη τους. 

Ζώης Βαλαση, Ο κήπος των μεταμορφώσεων, εκδ Κέδρος 



to πολικότερο o<5p7 

1. α. Γιατί η Αθήνα ήταν το καμάρι του Ποσειδώνα και της Αθηνάς; 

6. Ποιες ευχές και ποια δώρα έδωσε ο κάθε θεός στην πόλη; 

γ. Ποιος είναι ο ιερός βράχος όπου σύμφωνα με το μύθο έγινε ο αγώνας 

Ποσειδώνα - Αθηνάς; Βρείτε τον σε χάρτη της Αθήνας. 

2. Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι προτίμησαν τη θεά Αθηνά από τον Ποσειδώνα για 

προστάτη της πόλης τους; Γράψτε την απόφαση τους, όπως την ανακοίνωσαν επίσημα 

στους δύο θεούς. 

3. Ερευνήστε στα βιβλία της Ιστορίας το μύθο σχετικά με το όνομα της Αθήνας. Ποιες 

ομοιότητες και ποιες διαφορές βρίσκετε στα δύο κείμενα; 

4. Δείτε το γεωφυσικό χάρτη της Αττικής. Ποια δάση έχει η Αττική; 

P 
P P 

P 

P 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6 

Απο το διαδίκτυο: www.valentine.gr 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7 

Από το διαδίκτυο: www.haet.gr 
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Χαμομήλι - ϋΟβκος 

1. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο Α διαβάζει την περιγραφή και ο Β τη χρήση του χαμομηλιού. 

Αφηγηθείτε ο ένας στον άλλον ό,τι διαβάσατε. Κάντε ερωτήσεις για τις οποίες θα ψάξετε 

αργότερα και μόνοι σας απαντήσεις, αν αυτές δε βρίσκονται στο κείμενο που διαβάσατε. 

2. Γράψτε μία παράγραφο 150 λέξεων για ένα άλλο φυτό (δέντρο, λουλούδι ή βότανο). Μην 

ξεχάσετε να αναφέρετε: το ύψος, την περιγραφή των φύλλων και των λουλουδιών του, 

πού φυτρώνει και πότε ανθίζει, αν έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ποιες, αν και πώς 

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Αν μπορείτε, βρείτε και τη φωτογραφία του ή κάντε 

το σκίτσο του. Διαβάστε πρώτα, ως παράδειγμα, την εργασία των παιδιών ενός σχολείου 

για τον ιβίσκο. 

Παρατηρήστε ότι, όταν ενώνουμε δύο λέξεις, φτιάχνουμε δηλαδή μία νέα σύνθετη λέξη, 

τις ενώνουμε συχνά με ένα ο, που λέγεται συνδετικό φωνήεν. Η νέα λέξη μας μπορεί να 

έχει την ίδια ή και διαφορετική κατάληξη σε σχέση με το δεύτερο συνθετικό, δηλαδή σε 

σχέση με τη δεύτερη από τις δύο λέξεις που χρησιμοποιούμε. 

π.χ. χάμω + μήλο = χαμόμηλο και 

χαμομήλι 

4. Από ποιες λέξεις προέρχονται οι παρακάτω λέξεις: 

ασπροκίτρινα 

πολύκλαδο 

δενδρολίβανο 

αγριολούλουδο 

+ 

+ 

+ 

+ 

5. Ποιες νέες σύνθετες λέξεις, που βρίσκονται στο κείμενο μας «Χαμομήλι», σχηματίζονται 

από τις λέξεις: 

μόνος-έτος 

κατά-πραϋντικός 

αυτός-φύομαι 

συν-λέγομαι 
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ΚΕΙΜΕ 

Απο το διαδίκτυο: www.valentine.gr 15 

http://www.valentine.gr


ϊ Κ7»ΤΛΜΛ • Krt\Wit5W5ftT?W 

1. Διαβάστε μόνο μερικές από τις σημασίες που έχει κάθε λουλούδι. Μετά κρύψτε τη στήλη 

με τα υπόλοιπα μηνύματα και προσπαθήστε να μαντέψετε και να γράψετε τι νομίζετε ότι 

σημαίνει κάθε ένα από τα επόμενα λουλούδια. Στο τέλος ανοίξτε τον κατάλογο για να 

δείτε αν μαντέψατε σωστά. 

ΓΜ 

2. Χωρίστε σε δύο στήλες τις σημασίες: θετικά και αρνητικά μηνύματα. 

Ποιο από αυτά τα λουλούδια θα στέλνατε: 

α. σε κάποιον που αγαπάτε; 

6. σε κάποιον που σας πλήγωσε; 

γ. σε κάποιον που βρίσκεται στο εξωτερικό; 

δ. σε κάποιον που είναι άρρωστος; 

4. Αν μπορείτε, ψάξτε κι εσείς για τη σημασία των αγαπημένων σας λουλουδιών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.valentine.ar/flowermeaninas3 ar.htm 

16 

http://www.valentine.ar/flowermeaninas3


ΚΕΙΜΕ 

Στην πλαγιά ενός ψηλού βουνού, 
φύτρωναν, πλάι-πλάι, ένα έλατο κι 
ένας βάτος. 

Το έλατο ήτανε λαμπαδόκορμο, τα 
κλαδιά του μακριά, τα βελονωτά 
φύλλα του καταπράσινα κι ήτανε 
γεμάτο κουκουνάρια, που υψώνονταν 
σαν καντήλια προς τον ουρανό και 
μοσχομύριζε ολόκληρο από ρετσίνα κι ελατίλα. 

Ήταν από τα πιο όμορφα δέντρα του μεγάλου εκείνου δάσους 
κι ο οδοιπόρος, που στεκότανε για να ξεκουραστεί, να κολατσίσει 
ή να πλαγιάσει κάτω από τον ίσκιο του, ανάσαινε βαθιά το μυρω
μένο από την ελατίσια πνοή του αεράκι του βουνού, κι όταν 
ξάπλωνε στον ίσκιο του και κοιτούσε ψηλά, μέσα από τα πυκνά 
κλαδιά του, θαρρούσε πως βρισκότανε κάτω από το θόλο μιας 
καταπράσινης εκκλησίας KOL τα μάτια του θάμπωναν- τόσο 
όμορφο ήταν εκείνο το έλατο\ 

Ο βάτος ο καημένος, που είχε φυτρώσει δίπλα το υ, είχε απλώ
σει κι αυτός τ' αγκαθωτά κλαδιά του γύρω του, τα είχε γεμίσει με 
μικρά, πράσινα φυλλαράκια, είχε αγκαλιαστεί με μιαν άγρια βατο-
μουριά κι όταν στολιζότανε κι αυτή με τα βατόμουρα της, καμά
ρωνε κι έλεγε πως μπορεί να μην είχε ίσκιο για να δώσει στον οδοι
πόρο να ξεκουραστεί, είχε όμως τους νόστιμους, άγριους καρπούς 
του, που τον δρόσιζαν 

Οι δυο γείτονες, το έλατο κι ο βάτος, όταν δεν είχαν κανένα 
διαβάτη να περιποιηθούν, κι έμεναν ώρες ολόκληρες ολομόναχοι, 
έπιαναν τη συζήτηση. 

-Είμαι πολύ όμορφο δέντρο, έλεγε δυνατά το έλατο, για ν1 

ακούει τα λόγια του ο βάτος. 
Ο βάτος, ο καημένος, έσκυβε το κεφάλι του και δεν έβγαζε 

μιλιά. 

-Είμαι το πιο όμορφο δέντρο του δάσους, συνέχιζε το έλατο. 

Πόσο θα με ζηλεύεις, ε; 
- Ν α σε ζηλεύω; Μα γιατί; το ρώτησε απορημένος ο βάτος. 
-Εγώ είμαι ψηλό και λυγερό κι όμορφο, έλεγε το έλατο. Από 

μένα γίνονται οι στέγες των εκκλησιών και τα κατάρτια των καρα
βιών, που ταξιδεύουν στις απέραντες θάλασσας. Εσύ τ ι είσαι μπρο
στά μου; 

Το είπε μια φορά, δυο φορές, τρεις -ώσπου ο βάτος δεν κρα
τήθηκε μια μέρα και του αποκρίθηκε: 

- Ό τ α ν θα ' ρθουν οι λοτόμοι με τα τσεκούρια τους και θ' 
αρχίσουν να σε πελεκάνε, θα εύχεσαι να ήσουνα βάτος ταπεινός 
καλύτερα, παρά περήφανο έλατο. 

150 μύθοι του Αισώπου, εκδόσεις Άγκυρα 
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Πριν διαβάσετε την ιστορία, φανταστείτε μία δική σας ιστορία με τον τίτλο: «Το περήφανο 

Ελατο κι ο ταπεινός Βάτος». 

α. Τι πρόσφεραν τα δύο φυτά στους οδοιπόρους που ξεκουράζονταν εκεί; 

6. Τι νομίζετε ότι σκεφτόταν ο βάτος κάθε φορά που το δέντρο περηφανευόταν για 

την ομορφιά του; 

γ. Τι πιστεύετε ότι απάντησε το έλατο στο βάτο όταν εκείνος του θύμισε την πιθανότητα 

να έρθουν οι λοτόμοι; 

«Οι λοτόμοι με τα τσεκούρια τους έρχονται!» φώναξε ένα πρωί το έλατο, νιώθοντας 

το έδαφος να τραντάζεται από τα πόδια των ανθρώπων που έρχονταν. Μπορείτε να 

γράψετε μία ιστορία για το πώς το έλατο γλίτωσε από τα τσεκούρια των ανθρώπων με 

τη βοήθεια του βάτου; 

Παρατηρήστε την παρακάτω πρόταση: 

«Ο βάτος ο καημένος είχε απλώσει κι αυτός τ' αγκαθωτά κλαδιά γύρω του». 

Μπορείτε να χωρίσετε την πρόταση σε δύο μέρη, στο πρώτο από τα οποία βασική λέξη 

να είναι το (όνομα) ουσιαστικό βάτος και στο δεύτερο μέρος βασική λέξη να είναι το ρήμα 

είγε απλώσει; 

Το πρώτο μέρος λέγεται Ονουατικό Μέρος της πρότασης (Ο βάτος ο καημένος) και το 

δεύτερο μέρος λέγεται Ρηματικό Μέρος της πρότασης (είχε απλώσει κι αυτός τ αγκαθωτά 

κλαδιά του γύρω του).Τα δύο αυτά μέρη υπάρχουν ή εννοούνται σε κάθε πρόταση. 

Στις παρακάτω προτάσεις παρατηρήστε αν υπάργουν και με ποια υορφή παρουσιάζονται 

το ονοματικό και το ρηματικό μέρος τους. Επίσης δείτε τη σειρά τους, δηλαδή ποιο είναι 

πρώτο και ποιο δεύτερο. Σκεφτείτε και αν αυτή η σειρά μπορεί να αλλάξει: 

- Στην πλαγιά ενός ψηλού βουνού φύτρωναν πλάι πλάι ένα έλατο κι ένας βάτος. 

- Το έλατο ήταν λαμπαδόκορμο. 

- Ηταν από τα πιο όμορφα δέντρα του μεγάλου εκείνου δάσους. 

- Είμαι πολύ όμορφο δέντρο. 

- Εσύ τι είσαι μπροστά μου; 
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5. Δίνεται το θέμα της παραγράφου και το βασικό λεξιλόγιο της. Γράψτε τη θεματική περίοδο 

και την παράγραφο, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που σας δίνονται: 

1. Το νερό της θάλασσας 

(υδρόβια ζωή, δονήσεις, νοτίζω, αφροστεφανωμένο, ψιθυριστά μυστικά) 

2. Ένας φάρος 

(φαροφύλακας, δέσμες φωτός, προστατεύω, θαλασσόδαρτος, απομονωμένος) 

3. Μια πηγή στο βουνό. 

(καθάριο νερό, γάργαρο, αναβλύζει, αστείρευτη, μουρμουρίζει, δροσιστική) 

4. Το αυτοκίνητο 

(μέσα μαζικής μεταφοράς, συντήρηση, αύξηση αριθμού αγοραστών, πολύτιμο, αίσθηση 

ελευθερίας) 

5. Διαγώνισμα 

(σπουδαιότητα βαθμού, καρδιοχτύπι, εξεταστική περίοδος, απόλυτη σιωπή, έντονη 

νευρικότητα, κραυγές ενθουσιασμού, μορφασμοί απογοήτευσης) 

JsJsi—bbbbbbbbb—bbb—bbbb—bbbb—b 
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ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 
Η ηλικία ίνος δέντρου 
Παροτήρηοί την ΐομή TOU κορμού tvt j^ 5evtpou. θ ο oou Οΐρίίγη&ίί Γην ιοτορίο του, ον το 

παρατηρήσεις προσεκτικά. Να ένα παράδειγμα: 

Α Στο nevrt τον χρόνια το 5evTpo στριμώχτηκε οπό κάποιο γ ι ιτονκό του δέντρο «in εμηο&ίατηκε 

νο ανοιιιυνδΐι OUOTO. ETUI, uvt]fi luvS^itr από rnj μια μάνα πλιυρα. Οι κύκλοι δεν civoi ομόκΐγτροι. 

r Β Στα 10 TOU χρόν 0 ttj 6ΐ rtpo ^ανβθρφοι nji Btippfliib itfu 

Οι ομόκεντροι κύκλοι fivm κπνπνι*Γ;Ι Γ £τα 1 5 του ypuvia 

συνέβη itanajo ατύχημα, απο τη μία μάνα πλευρό. Ισως μια 

φωτιά νο έγλτn[rf το φλοιό του. Δ Από τα 15 Εως τα 30 του το 

δέντρο ανο.πτυν&ηκε αργά ίομόκεντροι πυκνό κύκλοι |. Αλλα 

στο 30 ταυ άρχισε να αναπτύσσεται γρήγορο. Χωρίς 

αμφιβολία o t κόποο υλοτόμήσή έκοψαν τα γειτονικά του 

δέντρο. *οι Βρεθηκΐ λουομένο ατα φ<ος κοι χωρι^ 

ανταγωνιστή στο νερό του εδάφους f Κοτό το τςλΐυταϊα του 

χρόνια, οι ομόκεντροι κύκλοι πυκνώνουν πάλι. Η ανάπτυξη του 

ήταν αργή. Eij(£ μΓγσλη ξηρααία. ΓΤ Ot ίγκάραΐΕς ανιαρές 

είναι ή&αξη μεγάλου παγετού. ϊ—«Λ; «υ ιμ»Υ1*ρ ι · * -*MHS 

Τα ϋψος ενός δέντρου 

Μπορείς νο ο*έβί ις πάνω οτο Sevtpo μς μια ίατομΐτρι*ή 

αλυσίδα, την οποία 8α αφήσεις να γλιστρήοει κάτω, όταν 

φ τ ά ο ι ι ^ σ·ην κορυφή, ΠρσΟοχή, όμως, yiuti η κορυφή μπορίί νο 

μη σ ι κροτήαΕίΙ 

Καλύτερα, λοιπόν, νο μ ί ΐρήοΐ ις το δέντρο. jcwpni, νο ανςβείς 

στην κορυφή ταυ. Πρόσεξε: Ενα κοντάρι που έχει ύψος 1.5 

μέτρο oivei μιο οκιό δύο μέτρων, αν το στήοίΐς κόοΐτα 

οτο έδαφος. To δέντρο δίπλα oou, μύ ιον ίδιο 

προσανατολισμό ως προς τσν ήλιο, 

δίνε,ι οκιά π.χ. 12 μέτρα. Αν 

διαιρέσεις 1 2:2, 8α βρεις ότι το 

δίντρο tivoi ό φορές mo ψτ|λό 

από τσ κοντάρι, δηλαδή 

1,5χό - 9 μέτρο. 
Το δέντρο όμως πρέπει να είναι 

απομονωμένο γιο νο μην 

μπερδεύεται η οχιά του με τη 

οκιό άλλων δέντρων, 

Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14/3/1999) 



v< -ra T l»f*I ·» »F*v-rii ην*,* 

1. Παρατηρήστε προσεκτικά το σχήμα και διαβάστε τις οδηγίες. Μπορείτε κι εσείς να τις 

εφαρμόσετε για να βρείτε την ηλικία ενός δέντρου, μελετώντας την τομή ενός κορμού 

άλλου δέντρου; 

2. Φανταστείτε ότι αυτό το δέντρο διηγείται την ιστορία του: «Φύτρωσα, εγώ, μια μικρή οξιά, 

στο ξέφωτο ενός μεγάλου δάσους πριν από εξήντα χρόνια. Όταν ήμουν πέντε χρονών...» 

(συνεχίστε, λέγοντας την ιστορία του δέντρου από τη φαντασία σας). 

3. Πάρτε ένα μέτρο και ένα κοντάρι μήκους 1,5 μέτρου και καταγράψτε, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κειμένου, το ύψος των δέντρων γύρω από το σχολείο σας ή στη γειτονιά 

σας. Φροντίστε να είναι μεσημέρι. Ύστερα συζητήστε στην τάξη ποια δέντρα είναι πιο 

ψηλά και γιατί. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

*ΜΙ1'Ί1Ιι! 

Η ιταρουοίο του σπιτιού. ώυν πρέπει μονά ν 
αποφύγετε νο βρίσκεται ο λαχανόκηπος βό
ρεια ταυ σπιτιού, που θα τον πκισΐει πολλές 
ώρες την ημέρα, αλλά να σκεφτείτε και την 
εύκολη ηροοπέλαση ο ολο το καλλιεργημένο 
έ&αφος. Πρέπει να ΕΙ ναι γρήγορο πραπιτο. 
κατά προτίμηση από τη ν κουζίνα ηρος ολυ τα 
υίρη-του Καλά θο είνοι να λιβοστρωοετε μιά 
μικρή ζώνη καντα στην πόρτα της κουζίνας, 
για ν' αποφεύγετε τ κ; λάοηες iou χειμώνα 
Αν Αχετε ί ν α μικρά κοηροοωρά βάλτε-τον 
άοο τα ώυνατο πια μακριά Ισε σχέση και μ ι το 
γειτονικά σπίτια) προφυλαγμένο ana ιούς 
άνεμους, και αν είνοι ουνατό, πΕρκορόξτε-
τον jc, θάμνους. 

Το ανάγλυφα. Αν τη έοσφος οεν είναι επίπε
δο. χρηοιμοπσιησιε τα λιγότερα ανώμαλο 
τμήμα-του για το λαχανόκηπο Να βυμοοα-
οτε βτι μπαρούν να προκύψουν μερικά ι ρ ο -
βλήματα Οίο εόαιρη με κάπως υπερβολική 
κλίοη από την απορροή ίου νερού της 
βροχής Γ αυτή την περίπτωση μήν χαράζετε 
το αυλάκια προς την κατεύθυνση των γραμ
μών, που έχουν τη μεγολυτερι κλιυπ. άλλα 
κάθετο προς συτές 

Η μηχανοποίηση. Η επίδραση της μηχανο-
ποιήοεως στην οργάνωση ένος λαχανόκηπου 
γίνεται αισθητή μόνο ο ν πρόκειται για με γα-
λαο Βαθμού μηχανοποίηση και κυρίως, αν α 
λαχανόκηπος είνοι τιολυ μεγάλος. Για μέ
τριου μεγέθους καλλιεργούμενες εκτάσεις η 
πιο οργανωμένη μηχανοποίηση αντιπροσω
πεύεται οπΰ μια φρέζυ και ιούς από μιά 
οπαρτική μηχανή ακριβείας 

κοποοοωκΐ 

,:*;::: « Λ * » t > » 

%&*&Φ®\ 

f p f **\ 
ι* * 0 0 & 

Μ * - - ι 
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ΜΙΚΡΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ: 100 πν 

Στις fl ράγιες Ι το emoptio 
Τον fuuviu. μαρούλια μεταφυτεμένα πρασα Λάχανα (χειμωνιάτικα κόκκινα nai πραοινα. 
φασολιά μπιζέλια. ντομάιες. α*όμδο. κμεμ- λαχανάκια Βρυξελλών) μπρόκολα. ραδίκια, 
μύδια καρότα πατάτες πρΰοα νιο μεταφύτευση ρα πανάκια 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: 300 με 400 m? 

Στις βραγιές 
Τον Ιούνιο τα ιΟια λαχανικά ταυ μικρού ρια κιαγγουράκια, μελιτζάνες. κολοκυθιά KQI 
λαχανόκηπου καθώς επίσης, οελινο, σπονά- κολοκυΘάκια. πιπεριές πατάτες, φινάκια. 
κι, φθινοπωρινά λάχανα Βρυξελλών σγγού- «άρδοι, αρωματικά ψυιΰ, 
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1. α. Γιατί πρέπει να αποφύγουμε να βρίσκεται ο λαχανόκηπος μας βόρεια του σπιτιού; 

6. Από πού πρέπει να είναι προσιτός ο λαχανόκηπος, δηλαδή από πού πρέπει 

να μπορούμε να μπαίνουμε εύκολα και γρήγορα; 

1. από την κουζίνα 

2. από τα βόρεια του σπιτιού 

3. από τα γειτονικά σπίτια 

γ. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο επίπεδο έδαφος για 

το λαχανόκηπο μας; 

δ. Ποιες μηχανές χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ένα μετρίου μεγέθους λαχανόκηπο; 

2. Παρατηρήστε το σκίτσο του μικρού λαχανόκηπου και διαβάστε τη λεζάντα του. Μπορείτε 

να δείξετε τα φυτά που αναφέρονται στη λεζάντα; 

3. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Μπορείτε, ένας ένας με τη σειρά του, να δείχνετε και να 

ονομάζετε παράλληλα τα φυτά που βλέπετε στο σκίτσο του λαχανόκηπου μέσου μεγέθους; 

4. Αν εσείς αποφασίζατε να σχεδιάσετε ένα λαχανόκηπο και να φυτέψετε διάφορα φυτά 

κοντά στο σπίτι σας... 

1. ποιες από τις συμβουλές του κειμένου θα θεωρούσατε τις πιο χρήσιμες; 

2. ποια από τα φυτά που αναφέρονται θα προτιμούσατε να φυτέψετε, ποια όχι και ποια 

φυτά θα προσθέτατε στο λαχανόκηπο σας; Γιατί; 

5. Ας υποθέσουμε ότι είστε κηπουρός ή γεωπόνος και ότι μία αγρότισσα σας τηλεφωνεί για 

να σας πει ότι ο λαχανόκηπος της έχει πρόβλημα: τα φυτά δεν μεγαλώνουν σωστά. 

Με βάση τις πληροφορίες που έχετε από το κείμενο, ποιες ερωτήσεις θα της κάνατε πρώτα 

πρώτα, έτσι ώστε να ανακαλύψετε ποιο είναι το πρόβλημα με το λαχανόκηπο της; 
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6. Διαβάστε την παρακάτω παράγραφο από την «Αυτοβιογραφία» του Γρηγορίου 

Ξενόπουλου και κάντε το σχεδιάγραμμα του περιβολιού της οικογένειας του συγγραφέα, 

όπωςτο φαντάζεστε. 

«Το περιβόλι μας ήταν μεγάλο, τετραπλάσιο τουλάχιστο απ' το οικόπεδο του σπιτιού. 

Περιφραγμένο απ' όλα τα μέρη με τοίχους ψηλούς, μ’ ένα μεγάλο μονοπάτι στη μέση απ' άκρη 

σ' άκρη, και μ’ άλλα μικρότερα δεξιά κι αριστερά, χωριζόταν σ' έξι τετράγωνα, που στο κέντρο 

του καθενός ήταν μια πελώρια λεμονιά. Διάφορα άλλα οπωροφόρα ήταν ολόγυρα σε κάθε 

λεμονιά - μουσμουλιές, συκιές, ροδακινιές, ροδιές - κατά μήκος όλων των μονοπατιών 

τριανταφυλλιές κάθε λογής, γαριφαλιές, κρίνοι, γιασεμιά, χρυσάνθεμα - «θάλασσες» τα λέγαμε 

- κι άλλα πολλά. Χωριστά τ' αυτοφυή, τ' αγριολούλουδα, που ήταν η χαρά μου, απ' τα 

χαμομήλια ως τα «μπλαβάκια» - έτσι λέγαμε κάτι μικροσκοπικούς γαλάζιους κρίνους - κι από 

τους ζοχούς, ως «του παπά τ' αυτί», που δεν έκανε λουλούδι, μα που τα παχιά φύλλα του, με 

το παράξενο σχήμα τους, έμοιαζαν πραγματικώς με αυτιά». 

7. Θέλετε να ζωγραφίσετε κι εσείς ένα σκίτσο της περιοχής γύρω από το σπίτι σας και να 

σχεδιάσετε το σπίτι σας μαζί με ένα λαχανόκηπο; Πού θα τον φτιάχνατε, αν είχατε 

τη δυνατότητα να φυτέψετε ένα και γιατί; 

8. Διαβάστε την παρακάτω παράγραφο από την «Αυτοβιογραφία» του Γρηγορίου Ξενόπουλου. 

Υστερα μιλήστε για το νόημα της πρώτης φράσης της παραγράφου, ξεκινώντας από αυτά 

που γράφει ο συγγραφέας και συμπληρώνοντας τη γνώμη σας. 

«Είναι μεγάλο σχολείο για ένα παιδί ένα περιβόλι. Κι ο δρόμος βέβαια, αλλ’αυτός είναι 

σχολείο για τη ζωή, ενώ το περιβόλι είναι για τη φύση. Εκεί μέσα γνωρίστηκα με το φυτικό και 

ζωικό κόσμο, μ’ όλες τις εποχές του χρόνου, με τη διαφορετική εικόνα που παρουσίαζε στην 

καθεμιά το περιβόλι κι εκεί μέσα ένιωσα την πρώτη λύπη απ' τον ύπνο, τη νέκρωση της φύσης, 

το χειμώνα, και την πρώτη χαρά και αναβίωση της, την άνοιξη. Εκεί μέσα ακόμη έμαθα τη 

γεωργία και την καλλιέργεια...» 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1: 

Έλοτο-ΕΑάτι. 
Στις μέρες μας το γνωρίζουμε 
σαν το ιδανικότερο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τι 
αναφέρουν όμως οι ορχοίοι 
ελληνικοί μύθοι για το έλατο; 

Το έλατο ονομοζόταν από τους αρχαίους Έλληνες Πίτυς όπως και 
το πεύκο, και ήταν το ιερό δέντρο του θεού Πάνο,Αυτός είχε 
κάποτε ερωτευθεί την νύμφη Πΐτυ που άρεσε κσι στον Βοριά. Η 
Πίτυς προτίμησε τον Πάνα που έκανε λιγότερο θόρυβο, κι ο 
Βοριάς για να την εκδικηθεί την φύσηξε και την γκρέμισε κάτω 
από ένα βράχο. Εκεί την βρήκε ξεψυχισμένη ο Πάνας και την 
μεταμόρφωσε στο ιερό του δέντρο έλατο. Από τότε η νύμφη 
έκλαιγε κάθε φορά που φυσούσε ο βοριάς και το δάκρυα της είναι 
οι σταγόνες ρετσινιού που στάζουν κάθε φθινόπωρο από τα 
κουκουνάρια του έλατου. 
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Κυπαρίσσι-Κυπάρισσος 
Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση ο 
Κυπάρισσος ήταν ένας όμορφος νέος 
οπό την Κέα, γιος του Τήλεφου και 
εγγονός του Ηρακλή. Ήταν 
ογοπημένος του Απόλλωνα αλλά κοι 
TOU Ζέφυρου. Αγαπημένο του 
σύντροφο είχε ένα εξημερωμένο ιερό 
ελάφι. Αλλά κάποιο καλοκαιρινή μέρα 
ενώ το ελάφι κοιμόταν ξαπλωμένα 
στον ίσκιο, ο Κυπάρισσος το σκότωσε 
από απροσεξία με ένο ο κάντιο. Ο νέος 
γεμάτος απελπισία, θέλησε να 
πεθάνει.Ζήτησε οπό τον ουρανό τη 
χάρη να κυλούν το δάκρυα του 
οιώνια. Οι θεοί τον μετέτρεψαν σε 

κυπαρίσσι, το δέντρο της θλίψης, Από τότε το κυπαρίσσι θεωρείται 
σαν πένθιμο δέντρο και φυτεύεται μέχρι σήμερα στο νεκροταφεία. 

Κενταύρισ-Χειρωνιάς 
Λέγεται άτι αυτό το είδος 
λουλουδιού πήρε το άνομα του 
από τον σοφό Κένταυρο 
Χείρωνο, δάσκαλο του 
Ασκληπιού του Αχιλλέα του 
Ιάσονο ολλά κοι του Απάλλωνα. 
Στην τιτανομαχία ο Χείρωνας 
ήταν με το μέρος του Ηρσκλής 
στη μάχη του εναντίον των 
κενταύρων. Ο Ηρακλής όμως τον 
πλήγωσε κατά λάθος στο πόδι με 
ένα βέλος ποτισμένο στο 
δηλητήριο της Λερναίος Ύδρας. 
Ο Χείρωνος τότε χρησιμοποίησε το φυτό της κενταύριος σαν 
βότανο για να γιατρέψει την πληγή του. 

Απο το διαδίκτυο: www.valentine.gr 
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1. Χωριστείτε σε τριάδες και διαβάστε ο καθένας έναν από τους τρεις μύθους για τα φυτά. 

Υστερα διηγηθείτε στους άλλους το μύθο που διαβάσατε. 

2. Γνωρίζετε άλλους μύθους για την ονομασία ή για τις ιδιότητες ενός άλλου φυτού; 

Ρωτήστε τους συγγενείς σας, γράψτε τους μύθους και διαβάστε τους στην τάξη σας. 

Βρείτε ένα βραβείο για το μύθο που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σας 

εντυπωσίασε όλους και ένα άλλο βραβείο για το πιο καλογραμμένο κείμενο. 

3. Ψάξτε για άλλους μύθους σχετικά με τα φυτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.valentine.gr/mythology_gr6.htm 

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ 

h h h h h h h h h h h h h h h h h 
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ΚΕΙΜΕΝΟ I 

Χιλιάδες σχήματα... 
Τπ 100 000 και ιλεον ει&η μανιταριών 
έχουν απίθανα οχημοτα, χρώματα και 
σχείιπ. Μερικό μοιάζουν μεταξύ τους 
ενω πλλο Efvoi εντελώς οιΐχπο To π<ρ 
κοινά - * υ ι γνωστό - μοιάζουν με 
ίμηρεΑίτοες Υπάρχουν ομιος άλλο που 
η εμφυνιοη ι ους είνοι απα περίεργη εως 
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περίεργα μανιτάρια. 
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Ο ι τρουφες θεωρούνται 
σούπερ ιδιαίτερη λιχουδιά 

απο μεγάλους αεψ και 
καλοψαγαδες Η τσουχτερή τιμή 
τους οφείλεται στο γεγονός οτι 
βριοκονται δύσκολο και στο οτι 
ακόμα πιο δύσκολα καλ
λιεργούνται Αρνούνται σχεδόν 
πεισματικό να φυτρώσουν με 
ελεγχομένη καλλιέργεια, και 
απο τις χιλιάδες απόπειρες που 
έχουν γίνει μονά una στην 
Ισπανία τα πάει καλά Κι εδώ 
όμως ο καλλιεργητής πρέπει να 
περιμένει γύρω στα εφτά χρονιά 
για να πάρει κάποια αξιόλογη 
ποσοτπτα των πανάκριβων 
μανιταριών 

Ο ι πιο κάλοι ανιχνευτές τρουφας είναι να γουρούνια Μπορούν να μυριστούν 
μια (ρουφά ακόμα και μιού μέτρο κάτω απο το εοαφος. Το πρόβλημα είναι oti 

όταν lit; ανακαλύψουν αρχίζουν να κάνουν "γουρουνιες·· οι τρουφες 
βλέπετε, ι ους αρέσουν πολύ και τα αφεντικά των γουρουνιών 
δίνουν μάχες μαζί ιούς για να προλάβουν ι ο '«κακό»1 

« 

περιοδικό «Τα Σαΐνια» 
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1. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες των μανιταριών και διαβάστε τις λεζάντες. Ποιο σας κάνει 

μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί; 

2. Διαβάστε τις πληροφορίες για τα πιο ακριβά μανιτάρια του κόσμου, την ποικιλία 

«τρούφα». Τι σας κάνει εντύπωση; 

3. Ποιο όνομα θα δίνατε εσείς στο μανιτάρι που μοιάζει με απολιθωμένο φυτό; 

4. Πώς καταλαβαίνει κανείς ποια μανιτάρια δεν πρέπει να τρώγονται; Τι πρέπει να 

προσέχουμε όταν μαζεύουμε μανιτάρια για να τα φάμε; Ρωτήστε τους συγγενείς και 

τους γείτονες σας. 

5. Μπορείτε να βρείτε 10 κλιτά και 10 άκλιτα μέρη του λόγου από το κείμενο; 
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Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 31/1/1999) 
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ί . Θα θέλατε να γράψετε μία ιστορία με βάση τα σκίτσα; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα 

από τα σκίτσα χρειάζεστε για την ιστορία σας. 

2. Γράψτε τους διάλογους των σκίτσων 2, 3 και 4. 

3. Αλλάξτε τη σειρά των σκίτσων και αφαιρέστε όσα θέλετε. Μετά γράψτε μία άλλη ιστορία, 

με βάση τη νέα σειρά που εσείς επιλέξατε. 

Τα σχόλια-λεπτομέρειες: 

Σχόλια-λεπτομέρειες ονομάζουμε όλες τις περιόδους που αναπτύσσουν, στηρίζουν, 

επεξηγούν τη θεματική περίοδο. Όπως έχουμε ήδη πει, μπορούμε να αναπτύξουμε 

τη θεματική περίοδο με πολλούς τρόπους. Όποιον τρόπο ανάπτυξης και να επιλέξουμε 

όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ΟΛΕΣ οι περίοδοι που αποτελούν το «σώμα» 

της παραγράφου μας πρέπει να αναφέρονται στη θεματική περίοδο, να μιλάνε πάντα για 

το θέμα της παραγράφου, το οποίο καθορίζει η θεματική περίοδος. 

4. Δίνονται οι περίοδοι «σχόλια-λεπτομέρειες» των παραγράφων γράψτε τη θεματική 

περίοδο και την περίοδο κατακλείδα. 

1. "(...) Τη νύχτα μόνο μετά τα μεσάνυχτα δροσίζει κάπως το ύπαιθρο (τα σπίτια, μέσα, ήταν 

φούρνος νύχτα-μέρα), κι οι άνθρωποι αποκάτιαζαν στις αυλές, στα λιακωτά και τα μπαλκόνια - μα 

ο ήλιος, ανατέλλοντας από τις πέντε, τους ξυπνούσε με τις πρώτες καυτερές του αχτίνες. Όσο για το 

μεσημεριανό ύπνο, λόγος δε γινόταν. Όπως τα καμωμένα μάτια πήγαιναν να κλείσουν, κύμα ιδρώτα 

ανάβλυζε και σκέπαζε όλο το κορμί, διώχνοντας τον ύπνο. Απόμενε η νάρκη, που γινομένη πιο έντονη 

όσο περνούσε η μέρα, σε συνόδευε ως τη νύχτα και σ1 έριχνε κατάκοπο στο στρώμα (...)" 

Μ. Καραγότση, Το 10 

2. "(...) Οι τοίχοι ήσαν σκεπασμένοι με πλούσια χαλιά, που τα σχέδια τους απεικόνιζαν το 

θρίαμβο της Ομορφιάς. Ένα μεγάλο ερμάρι, ντυμένο με αχάτη και σπάνιες γαλάζιες πέτρες, κάλυπτε 

τη μια γωνιά και αντικριστά στο παράθυρο βρισκόταν ένα, περίτεχνα λαξεμένο, κομό με 

χρυσοστόλιστα και λουστραρισμένα πορτόφυλλα, που πάνω του είχαν τοποθετηθεί μερικά κομψά 

κολονάτα κύπελλα από κρύσταλλο της Βενετίας κι ένα βάζο από όνυχα με σκούρες φλέβες. Χλωμές 

παπαρούνες ήσαν κεντημένες στο μεταξωτό κάλυμμα του κρεβατιού, σαν να είχαν μόλις πέσει από τα 

κουρασμένα χέρια του ύπνου, και ψηλές καλαμιές από ραβδωτό φίλντισι στήριζαν τη βελούδινη 

σκιάδα του, απ' όπου ξεπηδούσαν μεγάλοι θύσανοι από φτερά στρουθοκαμήλου, σαν λευκός αφρός, 

προς το ωχροκίτρινο ασήμι της διακοσμημένης οροφής. Ένας γελαστός Νάρκισσος από πρασινωπό 

μπρούντζο κρατούσε έναν κατάστιλπνο καθρέφτη πάνω από το κεφάλι του. Στο κέντρο του τραπεζιού 

βρισκόταν ένα μεγάλο μπολ από αμέθυστο (...)" 

Όσκαρ Ουάιλντ, Ο Κήπος με τις Ροδιές 
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ΚΕΙΜΕΝΟ I 

Το γίΛβεμί 

To γιασεμί, που με συντροφεύει έτσι από τα 

παιδικά μου χρόνια, είναι ένα από τα πιο 

κοσμαγάπητα λουλούδια στον τόπο μας. 

Κατάγεται από τις Ανατολικές Ινδίες, ανήκει 

στην οικογένεια των ελαιωδών και είναι θάμνος 

αναρριχητικός και αειθαλής. Δεν αντέχει πολύ 

στο κρύο, γι’ αυτό πρέπει να φυτεύεται σε μέρος 

με ήλιο και, μόλις πιάσουν τα κρύα, να το 

σκεπάζομε με μια λινάτσα, καρφώνοντας την 

στον τοίχο προσεχτικά, γύρω από το φυτό. 

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο, ξαμασκαλίδια και 

καταβολάδες. Στην ελληνική χλωρίδα έχουμε 

δύο είδη και τα λέμε μ' ένα όνομα: γιασεμί. 

Ξένοι γλωσσολόγοι παράγουν τη λέξη «ίασμος» 

από το ελληνικό «ίον». Το πιθανότερο όμως 

είναι ότι παράγεται από το αραβικό «γιασεμίν». 

Υπάρχει στη Γαλλία και μια ποικιλία με διπλά 

άνθη, που έχει το μεγαλοπρεπέστατο όνομα: 

«JASMIN DU GRAND DUC DE TOSCANE». 

Από τα εξωτερικά είδη, που έχουν 

εγκλιματιστεί και στην Ελλάδα, είναι και ο 

«Ίασμος ο αραβικός» (JASM. SABAC): το 

αγαπητότατο και τόσο σπάνιο «μπουγαρίνι» ή 

«φούλι», που ευδοκιμεί στη Σύρα και, 

προπάντων, στη Ζάκυνθο. Ο κ. Γρ. Ξενόπουλος 

μάλιστα, στην κωμωδία του «Φιόρο του 

Λεβάντε», εμφανίζει στη σκηνή μια ολόκληρη 

γλάστρα μπουγαρίνια, που παίζει σημαντικό 

ρόλο στην υπόθεση του έργου. 

Το πιο διαδομένο γιασεμί στον τόπο μας 

είναι ο «Ίασμος ο μεγανθής». Κατάγεται από τη 

Μαλαισία και είναι γνωστό ως γιασεμί της 

Χίου. Το μπουμπούκι του είναι μακρουλό, 

σωληνοειδές, με πέντε ή οχτώ λοβούς, τον ένα 

μες στον άλλο, στριφογυριστά. Όταν ανοίξει, 

το άνθος από το μέσα μέρος είναι κατάλευκο 

και από το έξω, με κάθε λοβό, έχει κι από μια 

πινελιά μενεξελιά. 

Τα γιασεμιά καλλιεργούνται ιδιαιτέρως στη 

μεσογειακή Γαλλία. Από τ’ άνθη τους βγάζουν 

το γιασεμόλαδο, που η αξία του φτάνει και 

χίλια φράγκα το κιλό. Την εσάνς αυτή τη 

χρησιμοποιούν για το θαυμάσιο άρωμα, που 

μας έρχεται από τη Γαλλία σε κομψά 

κρυστάλλινα μπουκαλάκια με την ετικέτα 

«JASMIN». 

Σε πολλά μέρη της Ανατολής, από τα 

ξυλιασμένα πια κλωνάρια του χιώτικου αυτού 

γιασεμιού φτιάχνουν, βγάζοντας από μέσα την 

ψίχα, μακριές πολυτελέστατες πίπες. 

Το γιασεμί, όταν κλαδεύεται και ποτίζεται 

συχνά το καλοκαίρι, παράγει, όσο βαστά ο 

καλός καιρός, άφθονα άνθη. Τα άνθη του 

γιασεμιού ποτέ δε στέκουν στο κοτσανάκι τους, 

σαν να λιγοθυμούν από το ίδιο τους το άρωμα, 

πέφτουν πάντα από τον κάλυκα τους και 

σκορπιούνται στο χώμα, θυσία στην ανθρώπινη 

απόλαυση. Τα παιδάκια που τα πουλάνε τα 

περνάνε ένα ένα στα βελονωτά φύλλα των 

πεύκων, κι έτσι σχηματίζουν ωραία, μικρά 

μπουκέτα. Στην κλίμακα των αρωμάτων, το 

γιασεμί είναι ό,τι το βιολί μέσα σε μια 

ορχήστρα. 

ΑΙΜΙΛΊΑ ΔΆΦΝΗ 
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rvr 
1. Κρατήστε σημειώσεις για τα παρακάτω θέματα, διαβάζοντας το κείμενο «Το γιασεμί»: 

α. καταγωγή του γιασεμιού: 

6. πολλαπλασιασμός του: 

γ. προέλευση του ονόματος του: 

δ. προϊόντα από το γιασεμί: 

2. Παρατηρήστε σ' αυτή την περιγραφή το χωρισμό σε παραγράφους. Είναι επιτυχημένος ή 

όχι και γιατί; 

3. Μπορείτε να βρείτε τις σύνθετες λέξεις του κειμένου και να τις αναλύσετε 

στα συνθετικά τους; 
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4. Ξαναγράψτε την πρώτη πρόταση της πρώτης και της τελευταίας παραγράφου του 

κειμένου. Μετά σχεδιάστε όπως εσείς νομίζετε τα σχόλια-λεπτομέρειες που θα 

μπορούσαν να καλυφθούν από αυτή την πρώτη πρόταση, την οποία θα έχετε θεωρήσει ως 

«θεματική περίοδο» της παραγράφου. Μπορείτε να βοηθηθείτε από τις παρακάτω ιδέες 

για κάθε παράγραφο: 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

1i|i; F ^ n n Eftoptjunu Είναι πανέμορφα. 
•0tt πης πω μι« Μίη κ«ι θα μου nrdf yp^'Ofm τι ou? rpv^nn στο vov- rinr t> 

m i.>ii ΝτήναΑνι πια «ΙΛΙΙΜΓΚΚΙ τβν γιο vu TOVC tiKOviori τα μναΑύ. -AnnAwiurvul -

- • HnpETin Kiipt n u - r i n r ο Χιοιίη, 

- -Μονάχους μίΚΉγους- rinr ν \ioi-q. 

- - Apxorotr upKovEu! £ r Γ Ε Π . Ypuunr λάθος, κιιφτ upKon&ct F H I W I W I · r i n r σ 

Ντιοιίη. 

- -Mnpuj)» ι ρ ω ι κ ι μ ή κ μου μικιΑύ: Μήπως. (ίμαχ. \ ι ν φ Ι ΐ Π Ε Κϋ( tunrfwt φ β ι ο not' 

*α unriAritui: · rinr μι1οιτμοονια χυμόγιτΑϋ υ N l o n e A o . -Env μορ n m r f^oim Ηί 

r W , U<m<it kEpiitXiiaivru/r A W ^ H ιι«μκ n » \mW ι·\< n l l l r L - -

Mrjl iuc μιίορπ'ΐΓ ifl ρΛπΟήπΓΤΓ TU «ν ίψκι T.WJ Nvtfvul i i ι β κίρδίπβνντο οιντμπ; 

iliUkuAo. t i i & H w A n ymnidAui μυρί ίΌομΓ iim't Jinijur iff (/in τ,ης nuipiout μας KUJ 

A A A H I iupmjjiiv ιοι> KWJJIOD, πΑΑα H I κιιημιίνιι r u <pjra Ι^ννύμΕ οτι κι αΐ'τώ 

l l i 'MRi/wi nut ίχαμν^μιή! 

Ελλάδα: βοτανικός παράδεισος 
1ι θ α Α ί ν α κ για £'να ακόμη προβλήματα*·; ί τ η McToAq Βρετανία, που ςχιι 

ϊκτύοη 2 4 4 . 0 0 0 ΐίτρ. νλμ., υπαρντων i.OOOcioq φυτών. MnopciTt νο 

ψίΐϊfaaTCίτί.πόοαΐ&|υιτόρχουγοτη» ΙΑλώοα. που ί](ί Η ίκταοη 1ΐ1.<?44 

ΐίτρ. )(λμ, [Προτοϋ upyiotit να EVCJLCTL ποαοστά κα· OAiXcPfic^, οος 

ηρθ£ι£θίΚ>ιΟ*μ£ η ifuarl t n i f νλοααο ικπληζίι^Ι) 

Λυοη. ο.ΟΟΟ ι S• J Μώνο η Κρηιη ijrt j 2 Λ 0 0 £Γ&(| οι^λαοή ιχια η tMruk] 

ΒρΕτονίαΙ 

Για να οούμι πού οατίλΕται αυτή η μεγάλη ποικιλία; 

• Γςαγρσψική fi/r-η H Ελ\άοα ορκικίτοι οτο ίΐτπυροορπμι Αί-lnc^ Αιρρκής κτιι 

Ενρ<1πης κι crfli -ijitAioijevtp είδη και απο τις τρςις ηπςιρους. 

• I T U . ^ A H J μ*ρο·Αιμθ'.^·ν Μ ι ο ο γ ι β κ ό ιΑιμο. Atd η γςωγροφία μας. Αλλά ιη> 

ΐ ι ο αΓίνμή riou αΐην Πίνΐο pavtQD, κκίι, u r o a u n ffl κ ο ν ι κ nAiO&ioariiia [noil 

AI'LI n AnyotJ πιην ΚρήτηΙ Τύ μικροκλίμύ ivrtM ΰ» ιφιΰικρϊζ κλιμΰΓϋτ/ς ύι/νοήκΐς 

που rniKpnlnuv •' *vc:v Inncj. 

• fi oi^Liyinri iri"r^;.-:r Εκρ![!^ !i^ "<:3c:nn ι M L J V ^natSu^iKjt^ D u g i O ^ i ^ HJUI : I ^ U > J " J - : I .• 

U K ϊπίφοϊϊίος τί)« ίοσφους στη* ιιρ(3ΐοτιορικη ϊποχή, /<νιιπ τνυ 'πνήουκο 

ίοαφος» οημκιύργηοί *ποιο, θου^ά. οιτηΑιίς φορσγγισ. κοροδρπς, ουτά ΠΟΜ 

ινναούμί με τηρ ΐ ^ φ ρ α ο η »CVTOVO οϊπγΑττφα' ή *π^ούοιος οριζόντιος και 

υαθίτος οιαμίλιομας» 

Λύο clCq ορκιοίας Ι δ φ ά και κατ(* 

apiOTcpal. d^ifcJiKa injq. Κρήτης; και ιης 

Po&ou, α«τίοτοΐϊΉ- Οκ αριβραι πάλι 

cvRjnuwititjpuv. Ιτην Ελ\άαα c^ouv 

*QTaypoq>£i 7 4 ? ενδημικά c»lvy ί*ω στην 

Ι Ίολω^α 3, οτη Δανχ} Ι. στην [ρλανοια 

iOvtvci' I I πύ,«ιλια των Ομηρικών ουςανι,Γα. 

α ι η Μΐβόγΐκκ ϊτην Ιταλία υπάρχουν 7 1 ? 

και ατην Ισπανία 9 4 1 ιί6η. Η ι ιυνρπφιίη 

ϋ ι ο η και ίο κλίμα 

ι·)ς Mtuuvtiuu 

Ενδημικά, σττανια και 
απειλούμενα είδη ψυχών 
ΑναμΕΐβ π α 0 . 0 0 0 ί ιοη φυτών nnu φυτρώνουν αιην Ελλα&α 

πολλά rival ρναηυικά. Δηλααή, or συναντ«κινται παρά UUVD 

β ι η )(ύρα μας. Ανόμιοά τ « ^ κα 

αυτή η καμπανούλα (&Εΐςν61 

Επιστημσνικ» οναμα 

CampcinuO Tw'seri. 

AKOuyrroi upaio, 

αλλά υ να τα κάνττ: 
fl>Ulp«vCl|iOVO0C 

αυο ακατοίκητα 

κϊΙοοϋΛοτκ: 

ooptict; 

1:ι^ιμ.^5Ί ι ΟΙΟ 

Γιοϋμΐι και αιην 

Κυρά Πανογιά. 

Ιοωί, κώποΐΐ να 

I . . I J | J I ] I U . I μ . • : : . 

υν£>τ>υπύ ορμονικά. 

Ιύρο. όμως, *αμηο>ούλα •" 

και άνΐλρυπος ifoivcrai να 

i j a u v πάρτι op«n"vo οιαςμγιο. 

ΤριύκόΟίΟ ncpinou ti&q φυτών t^ouv χαρακΐηρ<αιτ> 

απανια και απΕιλουμίνα ουμφιονα μί τα «Κόκκινο βι&λιο 

Ttiiv οπά··ίν> κοι ο^ίιλουμϊνων φυτών ιης ΕΑλώοάς» Του 

WWF ίλλός, Hpuroi <fpi'ιλλάριίς. ftpivai. παιύνιες... 

Λουλου&ια με ωραία ν,ρύματα κχ ανάματα που 

αγωνίζονται να ςηαουν οτα απόκρημνα και απαμιρα 

μ^ρη, που αυτά, • υτυν^τς. νΛΪτ^>παν a i d το l^vuooy^'io, 

τον TOUptOUO "UI την τοΐ|ΗντοποήθΤ|. 

Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28/11/1999) 
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MVmmirsVixiwi. 

1. α. Για ποιους λόγους η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλία φυτών; 

6. Γιατί απειλούνται με εξαφάνιση ορισμένα φυτά, σύμφωνα με το κείμενο; 

Μπορείτε να αναφέρετε κι άλλους κινδύνους που σκεφτήκατε μόνοι σας; 

2. Ποια φυτά υπάρχουν στην περιοχή όπου εσείς ζείτε; Μιλήστε γι' αυτά. 

3. Παρατηρήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις: 

Α. Ανάυεσα στα 6000 είδη Φυτών που φυτρώνουν στην Ελλάδα, πολλά είναι ενδημικά. 

Β. Ίσως κάποτε να συμβίωνε με τον άνθρωπο πολύ αουονικά. 

Το σύνολο που αποτελείται από ένα ή περισσότερα επιρρήματα ή από επίρρημα και 

προθετικό σύνολο λέγεται επιοοπυατικό σύνολο (ΕΣ). 

Υπογραμμίστε όλα τα επιρρηματικά σύνολα του κειμένου μας. 

3? 
J2I 4. Ως τάξη, γράψτε ένα ομαδικό γράμμα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, στο οποίο θα 

του αναφέρετε τα σπάνια και απειλούμενα φυτά της περιοχής σας και θα ζητάτε να λάβει 

μέτρα για την προστασία τους και να σας πληροφορήσει σχετικά με το τι έχει γίνει μέχρι 

σήμερα για να προστατευτούν τα δάση και τα φυτά της περιοχής σας. Αρχίστε με 

την προσφώνηση: «Αξιότιμε κύριε υπουργέ, ...» και τελειώστε το επίσημο αυτό γράμμα με 

τις φράσεις: «Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την απάντηση σας και σας καλούμε 

να επισκεφθείτε τη Θράκη. Με εκτίμηση,...». 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε υπογράψει όλοι το γράμμα πριν το στείλετε. 

5. Διαβάστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου και προσπαθήστε να απαντήσετε 

στο ερώτημα του Ντόναλντ. Για να επιβεβαιώσετε τις σωστές απαντήσεις για 

απειλούμενα φυτά, ρωτήστε τον καθηγητή της Γεωγραφίας, τον καθηγητή της Βιολογίας ή 

ζητήστε από την οργάνωση WWF Ελλάς να στείλει στο σχολείο σας το «Κόκκινο Βιβλίο 

των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας» 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1-

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο με α π ο ξ η ρ α μ έ ν α υ λ ι κ ά νια ποτδιά 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα ημερολόγιου από αποξηραμένα υλικά, 
που έγινε παράλληλα με μια εργασία γιο τη φάυη. 

Αν θέλετε να κάνετε κάτι παρόμοιο ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγάς, 

Ι Οργανώστε έναν περίπατο στη φύση ή έστω σε ένα κοντινά 
πάρκο, και ουλλέξτε φύλλο, κλαδάκια, σπάρους, χόρτα κτλ. 
Μπορείτε να διαλέξετε θέματα, όπως φθινοπωρινά δάσος, 
χειμώνας και φύση, ψύλλο και καρποί κτλ. Στα παράδειγμα 
μας βλέπετε ένα θέμα για την φθινοπωρινή φύση Τα 
δείγματα που επιλέχτηκαν είχαν κόκκινο, πορτοκαλί, κοψέ, 
πράσινα, και κίτρινο χρώμα. Απλώστε το δείγματα σος σε 
ένα χαρτόνι και ταξινομείστε τα χρωματικά. 

Πιέστε το ψύλλα ανάμεσα σε παλιά βιβλία για να ισιώσουν 
και νο ξεραθούν καλύτερο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
Φρούτα, κάψτε τα σε λεπτές Φέτες και βάλτε το για 5 λεπτό 
στα φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία. Βέβαια μπορείτε να 
τα αφήσετε να ξεραθούν στον οέρα ή σε ένα στεγνωτήριο. 
Αυτά θο δώσει και στο παιδία την ευκαιρία να δουν τις 
μεταβολές του φρούτου πριν κοι μετά την αποξήρανση. 
Αγοράστε μικρά πακετάκια ημερολογίων από βιβλιοπωλεία. 
Επίσης κοι χαρτόνι χειροτεχνίας σε διάψορα χρώματα 
Το παιδιά θα πρέπει να συνθέσουν τα διάφορα υλικά 
μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας θερμοκολλητική κόλλα και 
να δημιουργήσουν έτσι κολλάζ. 

Καλή επιτυχία1 Απο το διαδίκτυο: www.valentine.gr 
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Ημερολόγιο με ««τοξεμένο» υ 

1. Διαβάστε τις οδηγίες για τη συγκέντρωση και την προετοιμασία των υλικών από τη φύση. 

Μετά παρατηρήστε προσεκτικά τον πίνακα «Νεκρή Φύση». Διαλέξτε δικά σας υλικά, 

προσέχοντας πολύ τα χρώματα, και προσπαθήστε να φτιάξετε έναν παρόμοιο πίνακα με 

ζωγραφική και κολάζ. 

2. Ομαδική δραστηριότητα: 

Συγκεντρώστε τα υλικά που δε χρησιμοποιήσατε στον πρώτο πίνακα που φτιάξατε και 

κολλήστε τα στις σελίδες ενός «ημερολογίου» προσπαθώντας και πάλι να συνθέσετε 

πίνακες με άξονα: 

α. ένα χρώμα 

6. φρούτα 

γ. φύλλα 

δ. μία εποχή 

ε. ό,τι άλλο θέλετε. 

Διαλέξτε τον καλύτερο πίνακα και βραβεύστε τον! Κολλήστε όλα τα έργα σας σε αφίσες 

και κρεμάστε τα στον τοίχο της τάξης σας. Γράψτε στις αφίσες και το όνομα του ή 

των δημιουργών, τα ονόματα των φυτών που χρησιμοποιήσατε, πού τα βρήκατε κτλ. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ I 

Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28/11/1999) 
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cxAJ ^ovg 

(μαντέψτε το πρώτο μέρος του τίτλου!) 

1. α. Τι είναι οι αμμοθίνες; 

6. Τι φοράει ο «Πρίγκιπας με τα κρίνα» της τοιχογραφίας της Κνωσού; 

γ. Ποια άποψη διατύπωσε ο Η. Baumann για τα κρίνα της τοιχογραφίας; 

δ. Τι απειλεί σήμερα τα κρίνα των αμμοθινών (αμμόλοφων); 

2. «Και το κρινάκι αναζητά τον πρίγκιπα που θα το σώσει»: φανταστείτε τι θα έλεγε ένα 

κρίνο που είναι σήμερα φυτρωμένο σε μία αμμοθίνη σχετικά με τα προβλήματα του. 

3. Παρατηρήστε τα χρώματα του φυτού σας, το χώμα και τα άλλα φυτά γύρω από αυτό, 

την υγρασία ή την ξηρασία του εδάφους. Περιγράψτε τα στην τάξη σας. 

4. Κάντε έρευνα σε έναν κήπο ή στο πιο κοντινό σας δάσος. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε 

ένα φυτό το οποίο δε γνωρίζατε ως τώρα. Σχεδιάστε το και... βαφτίστε το με λατινικό 

όνομα, αφού το μελετήσετε με μεγεθυντικό φακό. Μπορείτε να του δώσετε ένα όνομα 

που θα μοιάζει με το δικό σας ή ένα όνομα που θα τονίζει κάποιο χαρακτηριστικό του, 

π.χ. cactus Ahmetus (αν το όνομα σας είναι Αχμέτ) ή cactus Angathius (αν έχει πολλά 

αγκάθια). 
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Αδικία κι εξιλεΐϋστι 

Γ Ι Λμίκμη, ΐ[ θ ϊά ταυ κυνηγιού, γοργή σαν τον άνεμο KL 

ανελέητη παν το φως, αίττόχηαε. κάποιο με'ρα, ΟΤΧ> κυνή

γι. Τ αλάθηαι βκλη ιης f>t-: βρήκανε κανένα στόχο, τα λα

μπερά μάτια της or βρήκανε καμιά φωλιά. 

Καθώς yopvo.uoe στον ιόΐϊοτης, γεμάτη α<τιγαστη οργή, 

έιιεοι: πάνω ο' ιΐνα βοσκόπουλο nor ταίριαζε ipuyocoui οι η 

φλογέρα εου και καταγινόταν με ({αρουμκνους σκοππίΐς. 

«Κού φταις! «.του φώναζε ιοφλωμένΐ] and τη μανία της η 

θκά. «Με τα τραγούδια σον, μου οιώ\νί:ις τ' αγρίμια και μου 

χαλάς ί ο κιΐνήγι!* 

Ktu φοβερή, η θεά ορμάει πάνω mo αγόρι και Tut: 

βγάζει τα μάτια. 

Μόλις έκανε «υιό το έγκλημα, η Αρτεμη am-ήρθε-

Ντροιτιάοτηκε και μετάνιωσε. Κι κιιειοι] ήταν θεά. όσο 

εύκολα αδικούσε τόσο εύκολα οιόρθωνκ το κακό. Με μια 

θεϊκή αστραπή ξανάδωσε στο βυακόυουλο το φως του. 

Αλλά cm1 τα μάτια του, που έπεσαν οτο χιίίμα, άνθισαν 

άγρια γαρ ύφαλα. 

Β * 
1 > > ; 

Ζωη Βαλαση, 

«Ο κήπος των μεταμορφώσεων», 

εκδ. Κέδρος 



Αδικία KCU εξιλέωβη 

1. Αφού διαβάσετε την ιστορία, χωριστείτε σε ζευγάρια, όπου ο Α θα ρωτάει τον Β τι έγινε 

στην ιστορία που διαβάσατε και ο Β θα δίνει απαντήσεις, χρησιμοποιώντας τις 

πληροφορίες που δίνει το κείμενο. 

Ο Α αρχίζει: 

Α: Ποια είναι τα πρόσωπα του μύθου; 

Α: Τι έκανε το βοσκόπουλο την ώρα που το συνάντησε η θεά; 

Αν ο Α θέλει να κάνει κι άλλες ερωτήσεις σχετικές με το μύθο και ο Β μπορεί να τις 

απαντήσει βασισμένος στη φαντασία του, συνεχίζετε. 

2. Γνωρίζετε άλλο μύθο για ένα λουλούδι; Διηγηθείτε τον ο ένας στον άλλο σε ζευγάρια. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 26/12/1999) 

45 



1. α. Ποιοι λαοί χρησιμοποιούσαν δέντρα ή άλλα φυτά τις ημέρες των γιορτών τους; 

6. Από πού ξεκίνησε η ιδέα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, έτσι όπως το ξέρουμε; 

γ. Σε ποιες χώρες ταξίδεψε η ιδέα του χριστουγεννιάτικου δέντρου; 

δ. Από πού ήρθε το έθιμο του καραβιού; 

2. Μπορείτε να δείξετε στο χάρτη πού ακριβώς βρίσκονται οι χώρες που αναφέρονται 

στο άρθρο; 

Διαβάστε τι κρεμούσαν σαν στολίδια πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο παλιά και 

σκεφτείτε τι κρεμάμε σήμερα. Τι άλλαξε; Έχετε άλλες ιδέες σχετικά με το τι άλλο θα 

μπορούσε κανείς να κρεμάει για να στολίσει το δέντρο; 

4. Ψάξτε στην εγκυκλοπαίδεια για να βρείτε ποιοι λαοί χρησιμοποιούν σήμερα δέντρα, 

λουλούδια ή άλλα φυτά στις γιορτές τους. Πείτε στους συμμαθητές σας τι βρήκατε. 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2. 

Διαδίκτυο www.valentine.gr 

Τΐε^ί Έρωτος... 

1. α. Ποιος ήταν ο Έρως σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία; 

6. Ποιες ιδιότητες κληρονόμησε ο Έρως από τον πατέρα του και ποιες από τη μητέρα του; 

γ. Ποιο λουλούδι συνδέεται με τη γιορτή των ερωτευμένων και γιατί; 

Αν έχετε την ευκαιρία, ψάξτε στην ιστοσελίδα www.valentine.gr για να βρείτε τι ακριβώς 

συμβολίζει η προσφορά ενός τριαντάφυλλου σε όλα του τα χρώματα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

Κοινό όνομα Επιστημονικό 

Ανομο 

Ιπορο Φύτεμα 

στην 
οριστική 
θέση 

Εποχή 
ανθίσεις 

Ύφος Χρύμο των 
λουλουδιών 

Είβφος ΕκΒΕοη 

Περικοκλάδα loomaea επιτόπου Ιουλιος- 3-5 μ ιι ί ιδες. μπλε. όλοι Οι ηλιαζόμενη 

Χωνάκι purpurea τον Μάιο Σεπτέμθριος (αναρριχη

μένο) 

πορφυρό, λευκό τύποι εδαφών και θερμή 

Κοβαία Cobaea Μάρτιος - Μάιος- Ιούλιος- 8-10 μ. λευκό και ΰλΟΙ ΟΙ TUnOL ηλιαζόμενη 

η αναρριχώμενη scandens Απρίλιος Ιουνιος Οκτώβριος (αναρριχώ-

μενο) 

ιώδες πολυ οτρογγερά και προστα

τ ε υ μ έ ν η 

Ντάλια Dahlia επιτόπου, τον 

Απρίλιο 
— Ιούλιος-

Σεπτέμβριος 

70 εκ.-1.5 μ. λευκό, κίτρινο, 

ροζ. κόκκινο 

όλοι οι τύποι 

πολυ στραγγερά 

ηλιαζόμενη 

Φα άθλια Phasaolus mtittillorus επιτόπου, μετά — Ιούνιος- 3 μ. λευκό γόνιμο και ηλιαζόμενη 

«1 πολύαν6ής συνών Priaseolus 

coccineus 

τους τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς 

παγετούς 

Ιούλιος (αναρριχώ-

μενο} 

κόκκινο δροσερό και θερμή 

Γκαιλλαρνπα Gaillardia επιτόπου — Ιουλιος- 30-50 εκατ κίτρινο. KOKKLVO. ξερό και ηλιαζόμενη 

pulchella τον Μόρπο-

Απρίλιο 

Οκτώβριος δίχρωμο πολύ στραγγερό 

Ηλ [άνθος Helianthus annuns επιτόπου — Ισύλιος- 1-2 μ. κ ίτρινο με δίσκο όλοι οι τύποι ηλιαζόμενη 

κν Ηλιος Helianthus cucumen· 

tonus 

τον Μάρτιο-

Απρίλιο 

Σεπτέμβριος βαθύ καστανό πολυ στραγγερά 

Αθάνατο ή H&lichrysum Φεβρουάριος- Απρίλισς- Ιουλιος- 60 ε κ α τ - 1 μ. λευκό, ροζ. πολυ ο τ ρ α γ γ ε ρ ΰ ηλιοζόμενη 

σεμπερβίβο ή bracteatum Μόρτιος. στις Μόιος Σεπτέμθριος κόκκινο, κίτρινο και 

αμάραντο νότιες περιοχές. 

Σπέρνεται και 

επιτόπου 

πορτοκάλι προστατευ

μένη 

Ιμπάσιενς ή Impatiens επιτόπου. — Ιούνιος- 10-60 εκατ λευκό, ροζ γόνιμο, δροσερό ενμέρει 

Βαλάαμίνη ετήάια είδη τον Μάρτια- Σεπτέμβριος κόκκινο υγρό οκιαζΰμενη 

κν "Σκουλαρίκια Απρίλιο 

mc Βασίλισπας» 

Κοχια Kochia scopana Μάρτιος 

ή επιτόπου 

τον Απρίλιο 

Μάιος Καλλιεργείται 

για το πράσινο 

φύλλωμα-το υ 

που 

κοκκινίζει 

το φθινόπωρο 

1-1 5 μ ελαφρό ηλιαζόμενη 

Λοβελία Lobelia annus Φεβρουάριος Μάιος Μάιος- 10-50 εκατ ζωηρά γόνιμο, δροσερά ε ν μ έ ρ ε ι 

Lobelia tenuior φθινόπωρο γαλάζιο υγρό σκιάζαμε νη 

ΝεμόφιλΟ Hemophila insignis επιτόπου, — Ιούλιος- 15-30 εκατ γαλάζιο - γόνιμο, δροσερό ε ν μ έ ρ ε ι 

Nemcphila maculate τον Μάρτιο Σεπτέμθριος ιώδες ε λ α φ ρ ό σκιαζόμενη 

Μεσεμθριάνθεμο Mesembryan themum Μάρτιο ή επι Απρίλιος - Ιούνιος- 8-10 εκατ ροζ. λευκό. ξερό και ο ε πολύ 

κν. μπούζι tricolor τ ό π ο υ 

τον Απρίλιο 

Μάιος Αύγουστος σπάνια κίτρινο ατραγγερό. 

κατάλληλο για 

παράλια μέρη 

ήλιο 

Λαβετέρα Lavatera Ibmestris επιτόπου. — Ιούλιας- Β0 ε κ α τ - 1 μ ροζ ή όλοι οι τύποι ηλιαζόμενη 

κν Δεντρομολόχα συνών Lavalera 

rosea 

τον Απρίλιο 

ή Σεπτέμβριο 

Σεπτέμβριος λευκό 

Πετούνια Petunia χ hybrids Μάρτιο ή τέλος Ιούνιος- 20-60 εκατ. λευκό, ρΰζ, ξερό και πολύ ηλιαζόμενη 

επιτόπου από Moiou φθινόπωρο κόκκινο γαλάζιο στραγγερό 

Μάρτιο και μετά 

Πόρταυλύκα Portulaca Μάρτιο ή Μάιος Ιούνιος- 15-25 εκατ όλα το ξερό και ηλιαζόμενη 

grandiftura επιτόπου τον 

Απρίλιο - Μάιο 

Σεπτέμβριος χρώματα πολύ στραγγερό 

Καλλίατεφος Callistephus chmensis Μάρτιο- Απρίλιο μετά Ιούλιος μέχρι μέχρι 1 μ λευκά, ροζ, μέσης ηλιαζόμενη 

κν. Αστράκια, ή επιτόπου ένο μήνα τους πρώτους πορφυρό, ιδώδες συστάσεως και θερμή 

Χρυσάνθεμο. τον Απρίλιο παγετούς 

Αστρο της Κίνας 

Ρίκινος Ricinus communis Φεθρουόριος- Μάιος καλλιεργείται 1.5-2 μ. — όλοι οι τύποι, ηλιαζόμενη 

κν Ρετοινολαδιά Μάρτιος για τα φύλλο-του 

που είναι 

διακοσμητικά 

ελαφρά και προστα

τευμένη 

Ρουντμπέκια Rsjdbeckia htrta από Φεβρουάριο Μάιο Ιούλιος- 30-60 εκατ κίτρινα με όλοι ΟΙ ηλιαζόμενη 

Rudbackia bicoior μέχρι Απρίλιο Οκτιύβριος δίσκο καστανό -

πορφυρό 

τύποι, πολύ 

στραγγερό 

Σκαμπιΰζα Scabiosa επιτόπου, Μάρτιο- — Ιο ύ νιος - 40 ε κ α τ - 1 μ. λευκό, ροζ, ε λ α φ ρ ό και ηλιαζόμενη 

ή Δίψακος atropurpurea Άπρίλιο ή τον 

Σεπτέμβριο 

Σεπτέμβριος κόκκινο, γαλάζιο πολυ στραγγερό 

Ταγέτης Tagetes patula Μάρτιο - Απρίλιο Μάιος- Από Ιούλιο 25 ε κ α τ - 1 μ, κίτρινο, κόκκινο ξερό και ηλιαζόμενη 

κν Κατηφές Tageies erecta 

Tageies luctda 

Tagetes tenuilolia 

Ιούνιος κι έπειτα πορτοκαλί πολύ οτραγγερό 

Βερμπένα Verbena χ hybrids Από τον Ιανουάριο Μάιος Μάιος- 10-30 εκατ λευκό, ροζ, ελαφρό ηλιαζόμενη 

κν Σταυροθάτα- Verbena canadensis ως τον Μάρτιο Οκτώβριος κόκκινο γαλάζιο 

νο Γοργΰγιαννη 

Ζιννία Zinnia Μάρτιο Μάιο- Από ΤΟΥ Ιούλιο 50-80 εκατ. όλα γόνιμο και ηλιαζόμενη 

κν Τζίνια ή επιτόπου τον 

Απρίλιο • Μάιο 

Ιούνιο και μετά πολύ στραγγερό 

Κηπουρική για όλους, εκδ. Αλκυων 
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Πίνακας: 

« Χ ^ κ τ η ^ β α κ ^ K<u χρηαμοποίηβη. των ετήβιων λουλουδιών» 

1. Διαβάστε τα ονόματα των λουλουδιών του πίνακα. Ποια από αυτά γνωρίζετε ήδη; Μήπως 

τα ξέρετε και με άλλο όνομα; 

2. Παρατηρώντας τις στήλες: «σπορά», «φύτεμα στην οριστική θέση» και «εποχή ανθίσεως» 

γράψτε μία παράγραφο, όπου θα αναφέρετε συγκεντρωμένες και σε κατηγορίες τις 

πληροφορίες που πήρατε από τον πίνακα. Αρχίστε: «Η εποχή της σποράς για ορισμένα 

λουλούδια αρχίζει το Φεβρουάριο, τα περισσότερα όμως είναι καλύτερο να φυτεύονται τον...» 

3. Συγκρίνετε το κοινό και το επιστημονικό όνομα των λουλουδιών του πίνακα. Παρατηρήστε 

τις καταλήξεις των λατινικών ονομάτων. Παίξτε ένα παιχνίδι με τις λέξεις, προσπαθώντας 

να δώσετε ένα φανταστικό «λατινικό» όνομα σε κάποια άλλα λουλούδια και φυτά που εσείς 

γνωρίζετε, π.χ. «σκουλαρίκι» - scularicius. 

b I J T J 4. Ψάξτε στο βιβλίο Γεωγραφίας για τα ενδημικά είδη φυτών σε όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας και της Ευρώπης. Καταγράψτε τα ονόματα τους και τις περιοχές όπου φυτρώνουν 

σε έναν κατάλογο. 
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περιοδικό «Τα Σαΐνια», τεύχος 106, Ιανουάριος 2001 



— L4< 

1. Πόσων χρονών είναι σήμερα το πεύκο της Καλιφόρνιας; 

2. Αν αυτό το δέντρο μιλούσε για τη ζωή του, τι θα έλεγε; 

3. Περιγράψτε σε μία παράγραφο, περίπου 150 λέξεων, έναν κίνδυνο που πέρασε το δέντρο 

αυτό κάποια στιγμή στη μακρόχρονη ζωή του. Γράψτε πώς και πότε παρουσιάστηκε 

ο κίνδυνος, τι ακριβώς έγινε και πώς τελείωσε η περιπέτεια του δέντρου μας. 

4. Τι νομίζετε εσείς ότι πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια το δέντρο τούτο στους ανθρώπους, 

στα ζώα, στα πουλιά και στην περιοχή όπου ζει; 

5. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της Α' στήλης με τις λέξεις στη Β' στήλη: 

Α στήλη Β' στήλη 

1. η χώρα των ρόδων Α. ρίζα 

2. το λουλούδι της αγνότητας Β. σιτάρι 

3. το στόμα των φυτών Γ. κρίνος 

4. ο καρπός της λησμονιάς Δ. χρυσάνθεμο 

6. η χώρα των χρυσανθέμων Ε. Βαβυλώνα 

7. τα μήλα των Εσπερίδων ΣΤ. Βουλγαρία 

8. το λουλούδι της αγάπης Ζ. λωτός 

9. το αγιοδημητριάτικο λουλούδι Η. πορτοκάλια 

10. η πόλη με τους κρεμαστούς κήπους Θ. τριαντάφυλλα 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

ι L Ι ι. L ι . L' UCLI.U Ο-υ L· U ϋ ϋ U L ϋ ϋ ϋ L. U ϋ ϋ 

Χαρούμενη 

γνόση 

τΧύρίιιιμίλΐι γνώση* Γ ιναι ο τττΛος ινός |)ij3,"iion 
του γερμανού φιλόσοφοι; Φραοερίκοο Νίτσε 

nun γρύφτηκι tu 1881. Εκίί OUUH; σιαμαία 
και Τ) "χ·'«ΐ) ιων ήοων fki οημοοτεόανται £-
i*w με "> pApAin και τις &itt, ion Νίτσε. Ol 
f fliiHlltlJ IC HViH(H:pOVlilL (IF l l p l l ^ H I H J ΠΟΙΙ 

ΐϋ'.ιινιαμ! στην κοθημίρινή μαςΐωη ή V I " 
τα οποία ακοιΊμτ: να γίνπαι λόγος κοι μας 

έχοην ΐιμιιαίιργηοΕί κάποιτς απορίΓς. Ο ι π-
ιιαντήοϊΐς δίνονται μι ρύση τοος νόμοι*; της 

ψοοίκής. της χημείας, ίων μαθηματικών, της 
βιολογίας και των ιΪΑΛων Επιστημών. 

Emtuiftn; ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΔΑΔΑΣ 

Με τον ερχομό του 
φθινοπώρου όσα 

πράαινα φύλλα 
έχουν απομείνει θα 

γίνουν κίτρινα. 
Ποιος είναι ο 

μηχανισμός που 
κάνει άλλεί; φορές 

τα φύλλα να 
κιτρινίζουν και 

άλλες να 
κοκκινίζουν; 

Evil ί'ιτπό καλοκαίρι που το aKoAonflci Ενα τπίοης Ατομο φθινό
πωρο fiiwi φιΊΑΑα μα: ίντονο κίτρινο χριΰμα hill Αι,τΊτερα με κύκκΐ' 
νο. 

Ι τ ο ψύλΑα ΐκιύς ami την πράπινη χΛωροφύλΑη πίΓνττιάρχουν 
ια κίτρινα haponcvOLicrij πον ομίχ; ατο μΕγαλήτεοο κομμάτι κάΒε 
χρονιάς καλύπτονται nm> π) χλωροψηΑΑη. Μι ζιΟτο Καλοκαίρι κ υ ι 
ϊεΓΤΤί'μΡριη έχοΐιμί ΙΐΕγάληι πυνίίΓνιρωπη και των Km οικιών. 
Xpiniiciui ώμίιχ; κοι vtpa. fνώ μτ ίο (ρβινΰπωρο νο προχωρίί η 
πρωτείνη η ι r iviitlkjicvr; με 1η χλωμίΜμύλλη fJLCujrVLHUI Hi ομίνο-
tia noit οδηγούνται σιη ρίζα προς αηοθήκα»η. Οταν όμως xauei 
ΐηι πμΐι,ιΐιϊιΐ| ιιμ; ΐ| χν,ιρτκρύΧ^ιΙ fiiqanarni και αποκαλύπτονται 
mu μύτιο μης το κοοιHCVOEιοΊ'ι Οοο καλύτερο τα καλοκαίρι τόοο 
π.,..••• ..ι ίο καρυτενοει6ή. ύρο και το κίτρινα χρώματα Εμφα

νίζονται πολύ ένιηνα. Κοιο ii| Ηιάμκίΐο ιης ψωιΐΗΓύν-
^ « ή Gtonc παράγονται πάκχαρα <πο φύλλο not ι Λίνπον 

καινούργια ξυλώδη μόρια στη ο'ιάρκτια του καλο
καιριού. ίο φθινόπωρο όμως μΕτηφίρονιαι ατη 
ιί.·'.ί: Αν υι νίιχο,ς ιίντιι ίΐχπικά κρύες με Μερμι»-
κμασίες κάτω one* 10 ράθμοϋς, ΊΟ σακχαρικσ 
αυτά διαλύματα γίνονται αρκττά παχύρρευστα 

Via vg μεταφερθούν κάιΐιΐ ιπη μίζα Κάποιο φάρα 
το φπλλπ πφρανίςαντ,αι από ππογγύίΐη κύτταρα 
στον μίσχο τους κροιώντας το σάκχαρο στο 

φύλλο. Ετσι η μπιποοΓίή ιπη oint^tLQ Tot> οακχα' 
fK>n in αι^υκηανίνη, την οικτία μι m χαρακτ[|-

ft ριαιικϋ Uafli"i KUKKLWJ ϊρ^να. KOWI μερικό 
' αΐνταα να (ρο.Κβνται απο μακριό υαν νο ί· 
χοην ηόρι ι φώτια. 

I mu οι μπανάνες 
ι κι 11) ν< Μ ·ν αυτό το 

καφέ χρώμα όταν 
μείνουν οτο ψυγείο; 

Αν και οΊαψυρο φροίτα if.iv Εύκρατων κλψαιων, όπως το μήλα 
και ία ajt-UBia, στην πρα^ιίοτικόίητα κερνούν ποΑΑοι'κ; μήνΐΐ μι* 
ΙΗΙ ιπρ H'nvi'in χ(ι)ρΐι: \ο αΠοΚίήιΗιμν ιμανΕΟά ΟημοϋΐΟ alio U-.ΊΙ'Ι 
πΐ μοκρό ί̂ΟΟ^Τι χειμερία νάρκη, ία φραι'ηα ίων ιροπικών και ηπα-
τρκιηικών περιοχών παθαίνουν κνριοΛεκτικά ΐφηοτιανήυαΐα. Κ ι-
î .iviKr'i βίρμοκμααία για τις μπανάνΐς Είναι οι 13,3 βαθμοί Κΐλον 
on. Πέφτοντας κάτω από ιαης 10 βαϋμούς ΚΐλαίΐΗ) η Kuiumpu' 
φή αρχίδι να emToxuvcrni. Η διαρροή υρισμελτ*™ ςνίι'ϊκ.ιν οπα-
ihlKtLv(\i>iv HE κύποιοιχ; κΐΓπορίίίοι'κ; αχηματισμοης, λο\ϊο ai">tn-
πης ιπη ΐΜαπΕρχπόιηια ιων μιμΟοανών μι ΤΓ̂ν ολλΐινή ιηΐ ΙΊμμπι 
κροοι'ος. μπορεί να κάντι μ Γ̂Κί ατ μια νι'ιχτη τον ιμΑοιότης μπανά
νας νο πάρει αιπό v.t ΚΟΦΕ χρώμα ΪΛ OIHO Οοηβάει και η napoy-
• mi tou uien\cviOu non χμι|ιίΐμυΐΐι>ΐίίτοι καιύ κύρον στο wn'ivtiu 
οποί» (ΓΛίλάοοοντοι οι μπανίΐτΐι; και OIIOHH ΐις criaapcnovTai **C-r*>-
rjoiiV ΚΟλΰ να ρμθνΐίςοίιν iif ηυΐϊ>την ΐύαίμονιτή τπος. 

Οι μπανάνες Αι Η niVv όπως κοι οι ντομότις νιώθουν KoAuitpa ο· 
[(ΐν μύιιΐιν LKH.IL: ψη>τί(](* καθώς ΟΙ μιμβριίπ ι, 
TliVir Μίπιιμη.,ι.ιν ΐ[\[|μϋΐιΐΓμι.ΐΐ titv χαναικ τη 
στΕνονοιητιι ιονς και οι tjia(fx>prc χημικί5ς otv 
αίίςθεν αναμειγνύονται. Ετο τ|'υγείΰ το ίνίημο 

ΡΡΟ (ΓΗ rAlrilKJIlliAHltLl'HHm) hiLlp|lLLI Kill rm· 
Αηίκρίίει τις Φαινόλες ιπαν ΦΑΓΗ(> της μπανά
νας οε πο.ΐιυφαινίίλΕς, μι το ιο"ιάί<ιν αμιό κα-
φ ί χρώμα, κάτι ανώ^ψι μι- ΛΓ\ μεΑανίλτι Mm> 
ίχ(Ημι Κάτω από τοΟ ηλιοΚαμΕΛΌ Βίρμπ μας. 

ΑίΓτ,Λ το μαιΊρκιμα των ΦρπίΓίων ί" οιαμα-
τάμΕ μονό με τη χρήοη οίίι.ιν και νι' αητιΐ ρτ-
\\-·--ι·ν ΛίμΐΊνι • tu: μήλα όταν -IL'.K· •• -ν να μη 
μοιρίυυον. Αιπό όιιως ^VEIOL nrtAu πιο δύ

σκολα σπς μπανπντς. ποιπις πιρνοην pr fva cnijipujpa κεριαΟ ό
ταν πρέπΕί οπωοίήποιι να μη μαιιρίοοίιν. αφοιΊ ίτοι Εμποοίίπαι 
ίο οξιιγπνο ποίι ΐπηΓΜάαι ιην jio.WiftaivuAOUioatn). 
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Χαρούμενη 
«Χαρούμενη γνώση» είναι ο τίτλος ενός βιβλίου 

του γερμανού φιλοσόφου Φρειδερίκου Νίτσε 
που γράφτηκε το 1861. Εκεί όμως σταματά 
και η σχέση ίων όσων θα δημοσιεύονται ε
δώ με το βιβλίο και τις ιδέες του Νίτσε. Οι 
ερωτήσεις αναφέρονται σε πράγματα που 
συναντάμε στην καθημερινή μας <ωή ή για 
τα οποία ακούμε να γίνεται λόγος και μας 

έχουν δημιουργήσει κάποιες απορίες. Οι α
παντήσεις δίνονται με βάση τους νόμους της 

φυσικής, της χημείας, των μαθηματικών, της 
βιολογίας και των άλλων επιστημών, 

Εηψέλ&α ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΔΑΔΑΣ 

Είναι αλήθεια ότι, 
αν υπήρχε λιγότερο 

οξυγόνο στην 
ατμόσφαιρα, τα 

φυτά θα 
αισθάνονταν 

καλύτερα και θα 
είχαμε καλύτερη 

συγκομιδή; 

Ναι. φαίνεται ότι, αν υπήρχε περισσότερο διοξείδιο ίου άν
θρακα και λιγότερο οξυγόνο, οι πράσινοι φίλοι μας σιπό Θα το 
προτιμούσαν. Κάποια φυτά σόγιας, όταν μεγάλωσαν σε συνθή
κες ρε 5% οξυγόνο αντί για to 22% υου συνηθισμένου αέρα, με
γάλωσαν πιο γρήγορα και έδωσαν περιοοότερο καρπό. Γιατί 
όμως συμβαίνει αυτό; 

Οταν τα φυτά για πρώτη φορά βρέθηκαν στην ξηρά, η περιε
κτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο ήταν μόλις 5% και ένιω
θαν θαυμάσια. Οσο και αν μοιάζει παράδοξο, το ατμοσφαιρι
κό οξυγόνο αντιδρά με ένα ένζυμο σε μια άχρηστη διαδικασία 
που καταστρέφει και τα ήδη. αποθηκευμένα πολύτιμα σάκχαρα 
αντί να το αφήσει να αντιδράσει με το διοξείδιο του άνθρακα. 

Δηλαδή, αν καταλάβατε καλά, τα φυτά επιμένουν να ζουν 
σε συνθήκες ανθυγιεινές γι' αυτά. υυεργαώντας 

όμως εμάς! Σε έναν κόσμο που έχει ελάχιστο 
σχετικά διοξείδιο του άνθρακα και ο οποίος 

είναι πνιγμένος στο οξυγόνο, αφού από όλη τη 
βιομάζα το 99% είναι φυτά, έχουμε στη διάθεση 

μας ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου 
σήμερα, παρ" όλες τις ταλαιπωρίες που περνάει. Οταν 

τα ψιπά ακόμη βρίσκονταν μέσα στο νερό. οι επίγειοι 
οργανισμοί ήταν αναερόβιοι και δεν χρειάζονταν το 

οξυγόνο για να ζήσουν. Οι βιταμίνες Α. C και Ε 
δεν υπάρχουν στα φυτά για να τις καταναλώνουμε 

εμείς αλλά χρησιμεύουν ακριβώς για να περιορίζουν 
την οξειδωτική δράση, κάτι που σήμερα έχουν καταλάβει και οι 
άνθρωποι ότι κάνει καλό. 
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Γιατί στα φυτά όταν 
μείνουν απότιστα οι 

βλαστοί τους 
γέρνουν προς τα 

κάτω; 

Ενα μπαλόνι από αυτά τα κλασικά με το μακρόστενο σχήμα όταν 
έχει μέσα του αέρα αρκετής πίεσης στέκει όρθιο και τεντωμένο. 
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τα κύτταρα των φυτών. Στα δέντρα 

δεν υπάρχει πρόβλημα διότι ο ξυλώδης κορ
μός τα κάνει να μένουν (και να πεθαίνουν) 

όρθια άσχετα από την περιεκτικότητα σε 
νερό. Αντίθετα στα φυτά με τον λεπτό 

πράσινο βλαστό τα κύτταρα όταν εί
ναι γεμάτα νερό μπορούν να τον συ

γκρατούν όρθιο, αν όμως μείνουν από
ν, τιστα για κάποιο χρονικό διάστημα 

και χάσουν νερό - άρα θα μειωθεί η 
υδροστατική πίεση στο εσωτερικό τους, 

όπως ένα μπαλόνι που φεύγει από μέσα ο 
αέρας του - αρχίζουν να καταρρέουν. 

εφημερίδα «Το Βήμα» 



«A4Po\juevt. Ινώδη» 

1. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις ΠΡΙΝ διαβάσετε τις απαντήσεις που υπάρχουν 

στο κείμενο; 

2. «Γιατί στα φυτά όταν μείνουν απότιστα...;» 

Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση σαν να ήσασταν ένα λουλούδι; Αρχίστε: «Κοίταξε 

να δεις, φίλε μου. Όπως όταν έχεις ένα μπαλόνι,...» 

3. α. «Είναι αλήθεια ότι, αν υπήρχε λιγότερο οξυγόνο...;» 

Ποια απάντηση δίνει το άρθρο στην ερώτηση; 

6. Γιατί το πολύ οξυγόνο κάνει τελικά περισσότερο κακό παρά καλό σ' ένα φυτό; 

γ. Σε τι χρησιμεύουν οι βιταμίνες A, C και Ε; 

δ. «Με τον ερχομό του φθινοπώρου...» 

Πότε τα δέντρα έχουν κίτρινα φύλλα και πότε κόκκινα; (απαντήστε αφού διαβάσετε 

ολόκληρη την απάντηση). 

ε. «Γιατί οι μπανάνες...;» 

Ποια ουσία χρησιμοποιούν όποιοι εμπορεύονται τις μπανάνες; 

στ. Πώς σταματάμε το μαύρισμα ορισμένων φρούτων; 

4. Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο στο σκίτσο που συνοδεύει το άρθρο; 

5. Παρατηρήστε προσεκτικά ένα λουλούδι, ένα δέντρο, ένα φρούτο και ένα θάμνο. Σκεφτείτε 

και γράψτε μερικές ερωτήσεις που σας έρχονται στο μυαλό για το φυτό και την ανάπτυξη 

ή τη μορφή του. Ανταλλάξτε τις ερωτήσεις σας στην τάξη και προσπαθήστε να 

απαντήσετε ο ένας στις ερωτήσεις του άλλου, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τη 

φαντασία σας. Ύστερα ζητήστε και τη βοήθεια του καθηγητή Βιολογίας, για να βρείτε αν 

κάνατε κάπου λάθος. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Το ττε^όλι μ4ς 

Είναι, νομίζω, από τα πιο ευχάριστα κι 

ωφέλιμα πράγματα να περνά κανείς λίγες ώρες 

κάθε μέρα σ' ενα περιβόλι. Στο ελεύθερο κι 

ανοικτό αυτό κομμάτι του φυτικού και ζωικού 

κόσμου, κάτω απ’ τον απέραντο ουρανό, 

βρίσκεται έτσι μέσα στην ίδια ενέργεια της 

φύσης, βλέπει και πιάνει το έργο της, αναπνέει 

την πνοή, κατανοεί τις δυνάμεις της, 

αισθάνεται την κίνηση της άπειρης, της 

θαυμαστής και μεγάλης αυτής ζωής και θυμάται 

πως ένα μικρό της μόριο είναι κι αυτό, ο 

μεγάλος και περήφανος. 

Τέσσερις εποχές ο χρόνος, τέσσερις μορφές 

ξεχωριστές το περιβόλι μας. Το καλοκαίρι, 

όταν πια φεύγαμε για την έξοχη, το αφήναμε 

καταξερο. Λίγα φύλλα στα δέντρα, λίγα 

λουλούδια στα κιτρινισμένα χαμόδεντρα. Το 

χώμα φρυγμένο όλο από τις κάθετες, τις 

φλογερές ακτίνες του ήλιου, έπινε με λαιμαργία 

το λίγο νερό, που του έριχνε το βράδυ ο 

κηπουρός. Μεγάλες πεταλούδες με βαριά 

ποικιλόχρωμα φτερά πετούσαν στη ζέστη της 

ημέρας ή στη δροσιά του δειλινού. Δυο τρεις 

γρύλοι, κάτω από τα φύλλα της αγαπημένης 

τους αντράκλας, γέμιζαν τον αέρα της νύχτας 

με τη γλυκιά, μεταλλική τους φωνή. Οι αράχνες 

γέμιζαν με πυκνά και σκονισμένα πανιά τους 

τοίχους και τα δέντρα. Έντομα κι ερπετά 

διάφορα, αμέτρητα, πολύχρωμα και 

πολύμορφα, έτρεχαν ανάμεσα στα φύλλα, 

πετούσαν, έτριζαν, βομβουσαν. Αλλά η φύση 

φαινόταν σαν να μην είχε πια άλλη ζωή και σιγά 

σίγα να μαραινόταν. Καμία γέννηση, τίποτα 

σχεδόν νέο, τίποτα που να δίνει ελπίδες. Οι 

ροδακινιές ήταν φορτωμένες από τα χνουδωτά 

ροδάκινα, οι αχλαδιές από τα κεχριμπαρενια 

αχλάδια, τα κλήματα από τα κέρινα σταφύλια. 

Ο καρπός, δηλαδή το τέλος.. .Και τα φύλλα όλα 

σχεδόν ξερά κι οι βλαστοί ολοένα σπάνιοι. 

Το περιβόλι μας λουζόταν με χαρά κι 

ανάσαινε κι έλαμπε ύστερα στον ήλιο με τα 

μισοκιτρινισμένα υγρά του φύλλα, σαν να ήθελε 

να μας υποδεχτεί με στολή καθαρή που 

γυρίζαμε τότε απ’ την εξοχή. Οι σάλιαγκοι 

γέμιζαν με τα γυαλιστερά τους αχνάρια τους 

τοίχους και τη γη, σπαρμένη από κίτρινα 

φύλλα. Οι πεταλούδες πετούσαν πιο 

ευκολόπιαστες με βρεγμένα φτερά. Τότε 

εμφανιζόταν κι η πρώτη βλάστηση: η βροχή 

ζωογονούσε το σπόρο κι όλο το περιβόλι 

σκεπαζόταν από αραιή πρασινάδα, από 

μικροσκοπικά βλαστάρια, από φυτά το 

περισσότερο δικοτυλήδονα, με τα δυο αρχικά 

καταπράσινα φύλλα πάνω απ’ το χώμα και την 

κάτασπρη τρυφερή ριζούλα από κάτω. Ήτανε 

λαχανικά τα περισσότερα, αγριόχορτα, ραδίκια 

και τσουκνίδες και ζοχοί και αγριοκισσοί- τα 

περισσότερα καταδικασμένα να πεθάνουν 

νωρίς και λίγα να κλέψουν περισσότερη ζωή, 

λησμονημένα στις άκρες των τοίχων...Και 

ολοένα τα παλιά φύλλα έπεφταν και 

σωριάζονταν χάμω, κι ο άνεμος τα 

στριφογύριζε με ήχο ξερό, και η βροχή τα 

παράσερνε στ' αυλάκια, και το κρύο γινόταν 

δυνατότερο κι η ερήμωση ολοένα μεγαλύτερη... 

Γρηγοριος Ξενόπουλος, 

απο το έργο «Η αδελφούλα μου» 
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Το15ρίββι μ*ς 

1. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος γράφει: «Είναι, νομίζω, από τα πιο ευχάριστα κι ωφέλιμα 

πράγματα να περνά κανείς λίγες ώρες κάθε μέρα μέσα σ' ένα περιβόλι». Πριν διαβάσετε 

τη συνέχεια του κειμένου, συζητήστε στην τάξη τι νόημα έχει αυτή η φράση. Κρατήστε 

σημειώσεις των σκέψεων σας. Μετά γράψτε παράγραφο με θεματική περίοδο τη φράση 

του συγγραφέα και σχόλια-λεπτομέρειες τις δικές σας σκέψεις. 

2. Περιγράψτε τις εικόνες, οπτικές και ακουστικές, της δεύτερης παραγράφου του κειμένου. 

Ο συγγραφέας ζωγραφίζει με λέξεις την εικόνα του περιβολιού το καλοκαίρι. Θα θέλατε 

να το ζωγραφίσετε κι εσείς με μολύβια και χρώματα; 

4. Κάντε έναν κατάλογο των φυτών, των εντόμων και των ζώων που περιγράφονται στο 

απόσπασμα για το περιβόλι. 

5. Θα μπορούσατε να συνεχίσετε σε δύο παραγράφους την περιγραφή αυτή, στο ίδιο 

περίπου ύφος, για να μιλήσετε για τις δύο άλλες εποχές, που δεν περιγράφονται εδώ; 

Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως θεματικές περιόδους των παραγράφων σας 

τις φράσεις: 

«Χειμώνας! Ερχόταν επιτέλους ο χειμώνας σύντομος αλλά όχι και λίγο δριμύς» και 

«Άνοιξη! Η νιότη του χρόνου! είπε ένας ποιητής». 

6. Μπορείτε να περιγράψετε τις μυρουδιές και να πείτε πώς αισθάνεστε όταν μυρίζετε: 

• ένα περιβόλι με εσπεριδοειδή ή 

• έναν κήπο μετά τη βροχή ή 

• ένα μπουκέτο αγριολούλουδα ή 

• ένα δέντρο που καίγεται; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ *υ 

mak ****** 
Η φύση της Ευρώπης τάρα έχ€ΐ το οικό της όνομα: 

«δίκτυο ΦΥΣΗ 2000» 

•ί 
-ν Ύ-L-^^ ΐ̂ 

i3f '-"?• '"=•-· -. 

* * * * 

« 

V«fe£ 

I f ft t O p r 1 OIWJKOVÎ DVTDI 

|Kpi*'E. QiH> ι ις προιιινομτ ν<^ 

fl<piO|[c^ γιο Ενταξη στο AIKTUTJ 

β ν ΐ Η ϊΟΟΟ. 

Ένα δίκτυο πολύ δημοκρατικό! 
Τι CBTVD ίνουνοι Αρκοί, ίο Διλι ο του Ι β ρ ο υ και Οι 

Αληιις; - ΚιαΙο, (Μ Αλικκ; και ίο Δίλτο του ΐβροΛί ·. δα 

α ι ι ^ ι ι ι ι ΐ ί , ι ο yvutxi^juuc Λ Μ Π ί Ι Αρ<οί, η £ΐγβτ' 

Μήικκ, ίμύγονται. Οχι. fctv τρώγιπνται Ewoi νηοόκια 

ruv Δυο< <π ίηι"Λΐν Αυτό τα Ο^ΓΟΟΤ oy.'uanj νηοανο 

(.you* ou|jnf ριΑηιτ^Ι* ι err τ ynv tuiuAuyO μ ι ncpiO^ECJ 

nou β ο αηοτΕλέσαΐΓΥ την ηροοΊΠΓίνύμί,νη φυα<κη 

κληρονομιά Γηι, lupiirfint. ίο ΑίρκρημΟ -Λικτυο Φιιπη 

2000*. 
Η ιοιο ξίκινηοί ΐίπο μιπ οπουίίαία αυνοΛίηπη 

που ίγινί OTO Ρίο w l a w i p o της. ΒραζιλίΕΚ, 

το t W 2 . για ιη οκϋήρηαηι tr£ 

ΒιοποικιΧότΓπαΕ,, Ιτη αυνύνιηοη: ουίή. αρχηγοί 

Kporu» Ο Λ Ι όλον ΌΥ κοομο oroeooaonv νο 

αονολη&Ούν οοθαρό μ( την ηρσσιαίϊΐα της 

φυοης. Λίγο αργονρο. η Ευρωπαϊκή Ενωαη 

anotJCWIOE vrj opoof > νια ι η * npuyuAiOIKiinon, 

τυν uneaycacw που clyav U M J U U " . I un? ΙΝο. 

ΤήτηαΓ απο όλα τα κρότη-μίλη τηι. νο 

καταγράψουν lauL, ur^jQvTmOTtuOu^ DIOlOftOUt 

του^. ΰσττ να ί,νίσχ&οϋν <?e <va μΐγαλο δίκτυα 

«eu ονομαατηκε -αρ^οτΐρο- «Φύαη 3 0 0 0 ' . 

Πώς. όμως. 8α γινόταν 

κ καταγραφή τους; 
KOIVQIO^ μπορ*! να «TKTILIJLJ .'J Ι Ι I J OOL-CJ· ΤΓΤπς γ< irr^ î-n.̂  

του nptnti να μικι οιο 'Δίκ<νο Φύοη ΐΟΟΟ'γιπτι ι π ι 

ipcJuui/i μια ϋΐίποΛίοίτοαΙ Η EupfannrKij Ένωοη E'OUOT. 

C U f U l WHtuEjU^f-li. IVETD^JC ΙΟΤΐίλιίνοιι^ μ£ iiSf| 

φυΐών Kt> ζ«Ον (ΐλλπ και οικπτοπων που tivui πολυ 

σημαντικά για την Ευρώπη Η (jAtntidoiToo, £νώ rfjv 

σγαηαυΐ παλϋ, ίΰοτυ^ώ^ ex* Ονοι οη*«3νπκ.ή of 

ίυρωτίϋϊκά tninioo. Υπάρχουν αϋομη ορκ* τέ^. Η καβΐ αρκούίΐρ. Ομυ<, οτςΑνίι 

μηνύμυιυ 5ί>5 από το λιγοεπά δόοη που ιη^ αφί^οαμίΓ Ζώα *σ.ι φυτη που βρϊακανται oc 

nivfiuvy. κιοβώς M M οικότοκν που χόνρνται, auiti Είναι που πρίκττΛΤμτι ίο 'Λ·ί"υο Φύση 

2000>. 
Οιηοττχιος. Μ ί α κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο λ ί ξ η γ ι α fO λ ί ξ ι λ ό γ ι β μας. Για να ciay&ouv ι ώ Κ Η ή 

nrpiajjf t, ΟΤΠ iWruo «piiiti ι mi νο υπορνουν c n a n a ι Ί6η ^ u m M M Sulci* PtO· OIKOTOttOr Τι 

υ»πι. ομΛκ; tu OI«JOTOOOI. tivcw ^ V K t ΟμμόλββΟΙ. Βθ)ΐ¥ύνις. noioimi. 5&0H a n t ; 

Βραχύβια ^JTfii. cnnjJuti sum t|iiprvj(puv i m i u p a ^ροιτηριοτικο Οι OIHOTMKII ίχοιτν 

ΐΐτοοκιτϊί κίμ Μ ριγροβτί ant> TBIKJ τιαατήμανίζ. trvSi i»o^g cv&e^cpov να βλι τ» κ; pr t a 

6ικό τους -yuollin· rrj φίκπη m u ctt iwpifJaMci fvufX^Tr on οι Towivni Βαμνύ^ιι μτ id 

ονυαδμια φυ**ο ππυ Βλιπαυμι aufrti γύρω μος β « μ ίλ/ηνιριή tpuaq ifριγραφονΓαι *κ, 

<|Κ0ον»"ΐ0ΐ«ιι Bajwuvic," itai tivai οκΛΤβιιοι: t3a τηϊσι«ϊ υ> μικιλοβαι, βΐι ίάποιο απο το 

•οττιιιοδηιιριο· φυιιιο που &έαου\ιί Ο » BuBo Fivai πολύπμο Ά ι & ό ί ι ύ ΠιΧΗ,ιίϋ^ιαί;". Τα 

&&οη Kuotu'iu·, fx (αριζου· μόνο τσ νΐκττιμαΗαΓα caoiova. ίίνοι και ουία οικατοποι, 

AVTJKOUV £rfa uteoycmiio φυλλοαόλα οαοη. Εύν μι^ρι ι ύ ρ ο μπορουοαμί >ο φΗνοΓ^υμι 

i ioinj τα ϊίρ>ο αηο τη jif αα^ι « κ ι ) cpuitiu- ytcti unupjfouv nolg λι/ft* mo οτον κόαμσ, myti 

βτγα βο ψωνά^ουμΕ. fopi^ »o μας iHp»0>t y » Tpc^ouc, - ι α τ ^ ι 1a vtpia arro ία ijuofitct 

Ποοοοννίας·. 

Οι rmuvri ιίναι n o Π ο η α λ η Δ*ννρλή οπό τη» βφίοα 

για τβ Δίκτυο Ο Υ Ι Η 1 0 0 0 τβν Moimiiou Τβυλονΐιρή 

Ουαικικ lccp>o-; m i ieu ί ί λ η ν κ ι ι ύ Κΐττρνο 

Ιιβτοπϋν ' ϊνρβτβπον. 

Τι καταγράψαμε οτπ χώρα μας; 
Η ΕλλάΟα npOiH". νο (*ταχ3θυν <ΤΤΟ nJtrva J f l i mpinjM για tVTofr] οου 

ρυαΓθλαμ6ο«3υ< J 0 τκοιομμυρια οτρΐμμαιαΐ Κοντό ο ί α vvuciu μίρη, όηα^ το 

9upayf< της, Ισμσρκπς Ϊ Ο Ι ία Λ ι λ ί α roulBpuu. ανακαλύφθηκαν »0ι 

ηορομίΛι^κΎα μίρη-οηοαυροί γα 1ψ <.)J<ft;n*.f) φύοη. Dma fla μτη/πυ* ττΛΙΜΤ 

οίο» κατάλογο ΐτγ^ ΕυρϋηαΓυί!; tvtodqt Sfv το ^.ραι^κ πκομη. Ο πΑικός 

κοτάλογο^βα ΕπιΟι^ΓΟιμοςυςτο200Q.Λίγοιιηντί,ους»»KWατους 

upfjo'io.jL cov fkXiwv νπ ίΠΒΙ αυντπείς. 

Πώς 8 α π ρ ο β ί α Η ϋ ο ν τ α ι οι n i p i e j i t , « Ο ν ο η 2 0 0 0 > : 

Ι ΐ ϊ ύ Ο Κ τα oicJHEitiTa * Anayiypr LJMOI*. Irit^ ntpiQ^i^ ^Φυοη 2 0 0 0 * Μ vtvfTOi 

npoonotVifl να αυναυάζρνται a\ βναμώπιτίς ΟρΟΟτηρίΕρΓητΕί ΙγΕωργιο, ο ι κ ί α . 

τουρομος t o κ ) ι » injv προστοοια UK φύΟΛί- Οι (fflpf ις nou Βα αναλάοουν την 

tnomrin τοιίξ Βο ίχαν πολΑη οομλίΐα να κάνουν 

Eim* η πρώτη Out. f o p i i «Ου γίνίτοι μία TOAD οογανιι^κ'νη nptwnuotfl γκι την 

πνΛΜΓΟΜτη^φύοτν,ΜϊυρωιιανκάΕΐηήίοβ Για νο οούμ€ Θα 1α ΜΰτοΦιΊ»νι*Γ r 

U i v q IDofx>v«u 

Εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (ένθετο στην εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 17/10/1999) 
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— " 

1. α. Τι είναι οι οικότοποι; 

6. Πώς θα προστατεύονται οι περιοχές «Φύση 2000»; 

γ. Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη τις Άλπεις, το Δέλτα του Έβρου, τους Αρκούς και 

το Ρίο ντε Ζανέιρο; Περιγράψτε τι υπάρχει γύρω από αυτά τα μέρη. 

2. Φανταστείτε ότι παρευρίσκεστε κι εσείς στη σπουδαία συνάντηση του Ρίο για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ακούτε δύο αρχηγούς κρατών να διαφωνούν. Ο ένας 

υποστηρίζει τα ζώα και τα φυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και ο άλλος πιστεύει 

ότι η εξαφάνιση τους δεν πρέπει να μας στενοχωρεί τόσο πολύ, αφού θα υπάρξει 

οικονομική ανάπτυξη σε μερικές περιοχές του πλανήτη. Μπορείτε να γράψετε το διάλογο 

τους; Ξεκινήστε από το σημείο όπου συζητούν για μία περιοχή όπως η δική σας. 

Π.χ. 

Α - αρχηγός κράτους: «Όσο για την περιοχή της Θράκης, για παράδειγμα, πιστεύω ότι 

είναι σημαντική η ύπαρξη τόσων σπάνιων φυτών εκεί. Πρέπει να τα προστατεύσουμε...» 

Β - αρχηγός κράτους: « 

3. Ποια φυτά, δέντρα και λουλούδια έχετε στην περιοχή σας; Ποια από αυτά είναι ενδημικά, 

δηλαδή χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής; Μπορείτε να τα παρουσιάσετε σε ένα ωραίο 

λεύκωμα, όπου θα τα δείχνετε, με φωτογραφία ή σκίτσο, και θα γράφετε μία μικρή 

περιγραφή τους; 

4. Ρωτήστε τη γιαγιά και τον παππού σας και άλλους συγγενείς για τις θεραπευτικές 

ιδιότητες μερικών φυτών της περιοχής σας. Συγκεντρώστε όλες τις πληροφορίες-συνταγές 

σε ένα τετράδιο. 

5. Σήμερα πια έχει ήδη δημιουργηθεί το «Δίκτυο Φύση 2000». Γνωρίζετε κάποια 

προστατευόμενη περιοχή στη Θράκη; Τι έχει γίνει για την προστασία της; Πώς το κρίνετε; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2, 

Λαχανόκηπος 

ΤΟ 
ΣΚΟΡΔΟ 
ΚΑΙ ΤΟ 
Π ΡΑΣΟ 
Μαζί μ£ το κρεμμυόι. το σκόρδο και το πρΰοο 
είναι TO ΠΙΟ γνωστή και διαδομένα Β ο λ β ^ η 
φυτά. που καλλιεργούνται ΟΊΟ λαχανόκηπο: 
και TC τρία ανήκουν οτα γένος -'ΑΑλιύν-
Wliuir). αλλώ nap όλο που f χουν πολυάριθ
μες συγγένειες ο' ο,τι αφορά την πρσέλετι-
σή-ταας, έχουν βοτανικά χαρακτηριστικά και 
απαιτηθείς αρκετά SictsoiCTiKfc 
Όπως ΤΟ κρεμμύδι, έτσι το οκύρδϋ και το 
πρσοο χαρακτηρίζονται από έντονη μυρωδιά 
και γεύση. Μγο ή πολυ οξείες. ανάλογο με τις 
ποικιλίες. και που οφείλονται ο' ενώσεις που 
περιέχουν θείο, Di οποίες βρίσκονται αε 
Οχίση με την ττορα υαία του ίδιου TUU οτο<-
xtiou οτο εοαφος της καλλιέργειας-
Τ θ BKDpU'J 

Από τα τρία αυτά Φυτά, ί ο σκδρΰο είναι 
χωρίς αμψιβολίο το πιο γνωστό *ηπευΐικδ 
Υία τις φαρμακευτικές-τοτι ιδιότητες, γνω
στές απώ την αρχαιότητα, «ου μεταδόθηκαν 
προπάντων στη λαικη κουζίνα και (ραρμακευ-
τική. Το σκόρδο, πράγματι, civai ένα κηπευ
τικά πολύ πλούσιο σε πρώτείνες, σε βιταμίνη 
C, οε κάλιο κι έχει την ιδιότητα να κατεβάζει 
την πίεση του αίματος. Είναι, επίσης. κάλο 
αντισηπτικό για τα αναπνευστικά *οι πεπτικό 
σύστημα, χάρη στις Γπητΐκ.ές-τοσ όμοιες, 
που τοτι βίνπυν ι η χαρακτηριστική-του μυ
ρωδιά. Φυσικά. πολλές οπό τις ιδιώιητες 
αυτές υπάρχουν μάνα στο ωμό σκόρδο. που 
γενικά, Ομως, το αποφεύγουμε. επειδή έχει 
πολύ έντονη γεύοη. 
Έτσι με όλο ου τα το προτερήματα, το σκόρ
δο δεν πρέπει να λείπει ακάμα καιαπάτο πο 
μικρά περιβόλι. Εξαλλου, η καλλιέργεια-το-υ 
είναι απλή. επειδή είναι ένα iputo ανθεκτικά, 
λίγο απαιτητικό οε ό,τ< αιρορώ τα έδαφος και 
το κλίμα, Πράγματι, προσαρμόζεται σε κοβ-ε 
έδαφος, αρκεί να είναι μαλακό και να μην 

έχει λιμνάζοντα νερά. 
Αναπτύοοεται καλό στα θερμά κλίμα ι α, αλλά 
αντέχει και ατ< χομηλές θερμοκρασίες- και 
υόλιστα, είναι απαραίτητο το σκόρδο ή τα 
βολίίοια (που κοινό λέγονται σκελίδες) να 
ηερνουν μιό ούνΐομη περίοδο σε θερμοκρα-
οίες κότω των ?.0 "C* διαφορετικό, δ ι ν γίνε
ται ο σχηματισμός του θολοου Μιό άλλη 
απαραίτητη προϋπόθεση είνοι να ξεπερνά η 
διάρκεια της περιόδου ταιι ιφωίος της ημέ
ρας τις 12 ώρες στις τελικές μάθεις της 
καλλιέργειας. 
Πάντως. πρέπει υπ ποϋμε. άτι α ιο κλίμα της 
χώρος-μας ία onopoo δεν είναι οε θεοπ να 
αυμπληρτΰσει τον κύκλο αναπτύξεως -ταυ κοι 
να παράγει όνθπ και σπόρους: γι' αυτά, ο 
μοναδικός τρόπος για. τον πολλαπλασιασμό-
του είναι η -απορώ- των βολβιδίων. (οκελί-
6ων) Ί Ο υ έχουν, επίσης, το πΛεσνίκτημα να 
δημιουργούν φυτά, to οποίο διατηρούν οτο-
βερά τα χαράκτηριοίικύ της ποικιλίας, στην 
ΟΠΟΙΟ ανήκουν 
Οι ποικιλίες. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες 
δεν είναι πολλές και ξεχωρίζουν ανάλογα με 
το αν η ιίπομά-τους γίνεται το φθινΰϋιυρο. 
γιο νο καταναλώνεται το προιάν φρέσκο την 
άνοιξη, η άυτΙΒετα αν Π σπορά γίνεται την 
άνοιξη για τη συγκομιδή το καλπκάιΰι • 
φβιυόπωρο. οπότε διατηρείται το προϊόν το 
χκιμώνα 
Απο τις πρωτίς, λιγότερο διαδομένες, ανα
φέρουμε την -Πρω:μη ραζ της Νεάιιολης» 
{•^Ross nipotatam primaliccta"). πολύ πρώιμη 
no ι με μικρές σκελίδες, και την «Κόκκινη της 
Σαυλμΰνβ- (n.Rass» dl SuJmwis»). με πολύ 
χοντρό κεψΰλι- και Οι Οι/ΰ έχουν ροζ Βολήδ, 
Απύ τις δεύτερες, εκείνη που καλλιεργείται 
συνηθέστερα είνοι η -Χοντρή λευκή κοινή» 
i'&snfn arassa cflrifurie»t, με όψιμη ώριμαν-

Ένσ όμορφο ματοάλι 
με σκϋρόα. μ ί ycAa καί 
nysi) • κρεμασμένα στον 
τοίχο fljannpowvTOj 
χωρίς προβλήματα ώς 
ΐην άνοιξη. 

ση. αλλά πολύ κατάλληλη για συντήρηση 
Από τυς ελληνικές ποικιλίες, πολύ γνωστό 
είναι ιο -σκόρδο της Τριπόλεως-
Το έδαφος κοι ο σπορά. Το έδαφος, όπως 
είπαμε, δεν παίζει καθοριστικό ρόλο, αΛλα 
πρέπει να είναι καλά δουλεμένο, lingncpti αν 
πρόκειται για συμπαγές- διαφορετικά, το 
ι κεφάλι" χοντροί νει ακανόνιστα και παρα
μορφώνεται. 
Ότον προετοιμάζετε τα έδαφος, αποφεύγε
τε τη Λίπανση με κοπριά, nou μπορεί να 
πρσκπλέοει σήψεις; προτιμήστε σύνΒετο Α,· 
παομα, που νο περιέχει ιδιαίτερα υωσφορο 
και κυρίως ιΐάλιο. 
ήιαλέξτε ί α λιπάσματα που περιέχουν, μαζί 
με το στοιχεία που αναφέραμε προηγουμέ
νως, και fie ίο (γιο παράδειγμα, θειικό κάλιο. 
θειικό αμμώνιο, κ.ό,), επειδή το στοιχείο 
αυτό δίνει τη χαρακτηρίοίική μυρωδιά στο 
οκορδο. Ταυτόχρονα, όταν εταιμ(ΐζετε; τις 
θραγιές. διαλέξτε την ηιο ζεστή δυνατή 
βίοη, παράλληλο με την κλίοη και τον τιρο-
σανοτολιάμό του εδάφους, και φτιάξτε ένα 
ΐΓανοποιητυίΛ αϋατημα αποστράγγισε ι»>ς τσιι 
νερού, επειδή η μόνιμη υγράοια προκαλεί 
πολΛες ζημιές α' αυτή την καλλιέργεια 
Τ£λθ(;. 9σ πρετιει να θυμάοτε, άτι τοσκόρόο 
μπορεί, επίσης, να καλλιεργηθεί μοζι με αλλά 
κηπευτική, άπως το μαρούλια, τα λαχσνπ ι υ 
σπανάκι, και τα ραιιίινάκισ. Επίοης. ιαισημαι
νούμε ότι είναι καλδ να όιοοέχετοι μια άλλη 
καλλιέργεια, ποτι δέχθηκε πλούσια λίπανση 
και αρκετά οκαΛιοματο. 
ΐ τ ο κολά θρυμματισμένο έόσιρας χαροζονιαι 
οι γραμμές σε απόσταση 30 - 40 εκατ. nj μια 
απο την άλλη. και ο αυτές γίνεται το φΰτεμα 
των ακελ&ων του σκόρδου οε απόσταση i t 
εκατ., πεπίπαυ. μίταξύ-τάυς 

Κηπουρική για όλους, εκδ. Αλκυων 



.[·Χ·1'Ι·7'1·Μ&<Μ 

1. α. Ποια είναι τα τρία πιο γνωστά φυτά με βολβούς και ποια κοινά χαρακτηριστικά έχουν; 

6. Ποιες είναι οι θεραπευτικές-φαρμακευτικές ιδιότητες του σκόρδου; Μήπως εσείς 

γνωρίζετε κι άλλες; 

γ. Είναι εύκολη ή δύσκολη η καλλιέργεια των σκόρδων; Πώς γίνεται στη χώρα μας; 

2. Στέλνετε μερικές σκελίδες σκόρδο σε ένα φίλο σας που μένει στο εξωτερικό μαζί με ένα 

γράμμα με οδηγίες για το πώς να το φυτέψει και τι να προσέξει για την ανάπτυξη του. 

Πάρτε τις πληροφορίες που σας χρειάζονται από το κείμενο. 

3. Γνωρίζετε μερικές συνταγές μαγειρικής με βάση το σκόρδο; Καταγράψτε τες. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ to 

HYRRIYET International Cartoon Competition, 1998 

KIX60 PtCOUlVO 

1. Ποιο παιχνίδι σάς θυμίζει το σκίτσο; 

2. Τι κάνει ο άντρας στο σκίτσο και τι περιμένουμε ότι θα γίνει σε λίγο; 

3. Τι θα έπρεπε να είχε σκεφτεί ο άντρας που κόβει το δέντρο; 

4. Ποιο γενικότερο μήνυμα μπορούμε να πάρουμε μ’ αυτό το σκίτσο; Τι συμπέρασμα θα 

βγάζαμε για το πώς πρέπει να φερόμαστε στη φύση; 

5. Θα μπορούσατε κι εσείς να σκεφτείτε και να ζωγραφίσετε ένα παρόμοιο σκίτσο που 

να δίνει το μήνυμα σε όλους: «Προσέξτε τα δέντρα! - Προσέξτε τη φύση!». Κάντε μια 

έκθεση στην τάξη με τα σκίτσα σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Μ 
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AiKeWft* «"* 4ντίγ6ατο του 

1. Ποια δέντρα και φυτά αναγνωρίζετε στη ζωγραφική; 

2. Πώς κάνει τη ζωγραφιά ομορφότερη η παρουσία των δέντρων και των φυτών; 

(Παρατηρήστε το μέγεθος και τα χρώματα των φυτών και τη θέση τους γύρω από το ξέφωτο.) 

3. Αν εσείς θέλατε να κάνετε μία τέτοια ζωγραφιά, θα χρησιμοποιούσατε ένα δάσος ως 

περιβάλλον αυτής της μονομαχίας ή κάτι άλλο; Γιατί; 
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