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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Ανδρέας Καρκαβίτσας 
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Πηγή: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Η Θάλασσα, εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2000. 
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1. Πού βρίσκεται ο συγγραφέας; Τι συμβαίνει γύρω του; Συμπληρώστε τον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Γεγονότα Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι ήρωες 

2. Τι είναι ο σίφουνας; Μπορούμε να το πούμε κι αλλιώς; 

3. Γιατί οι ναύτες κατέβασαν τα πανιά του καραβιού μόλις τους πλησίασε ο σίφουνας; 

Γιατί τα άνοιξαν πάλι στο τέλος του αποσπάσματος; 

4. Με τι γέμισε ο ναύκληρος το τρομπόνι; 

5. Τι έγινε στο τέλος του αποσπάσματος; Το καράβι βούλιαξε ή σώθηκε; 

6. Να βρείτε τις ερωτηματικές προτάσεις του αποσπάσματος (θα τις ξεχωρίσετε από 

το ερωτηματικό στο τέλος). Τι εκφράζουν; 

7. Να βρείτε τις επιφωνηματικές προτάσεις του αποσπάσματος (θα τις ξεχωρίσετε από 

το θαυμαστικό στο τέλος). Τι εκφράζουν; 

8. Σας δίνεται η αρχή μιας ιστορίας: «Το πλοίο γλιστρούσε απαλά στα ήσυχα νερά. Σιγά σιγά 

απομακρυνόμασταν από το λιμάνι κι όλα έδειχναν ότι θα είχαμε ένα πολύ καλό ταξίδι » 

Συνεχίστε σε μια παράγραφο περιγράφοντας ένα ήσυχο ταξίδι σε γαλήνια θάλασσα. 

9. Σας δίνεται η αρχή μιας διαφορετικής ιστορίας: «Το πλοίο ξεκίνησε αν και ο καιρός ήταν 

πολύ κακός. Από την πρώτη στιγμή άρχισα να φοβάμαι. Κοιτούσα γύρω μου. 

Βαριά σύννεφα....» Συνεχίστε την ιστορία περιγράφοντας ένα φανταστικό επεισόδιο 

σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Φανταστείτε πώς ξεκινάει η περιπέτεια, περιγράψτε 

τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στα γεγονότα που ακολουθούν και μιλήστε για το 

τι σκέφτονται και αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συμβαίνει γύρω τους. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η <χςκόί<χ ελληνική νοίυβιπλοΓ^ 

Από τα πολύ παλιά χρόνια όλη η ζωή της Ελλάδας είναι δεμένη με 

τα καράβια και τη θάλασσα. Καράβια για το εμπόριο, για τον πό

λεμο, για τις μετακινήσεις, για τις κατακτήσεις. 

Ποτέ κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί αντή τη χώρα χωρίς Θάλασσα, 

πλοία και θαλασσινές περιπέτειες, "Ετσι ήταν, είναι και θα είναι η 

ζωή μας. 

Η ζωή στη θάλασσα είναι πολύ σκληρή. Η ναυσιπλοΐα εκείνα τα χρό
νια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δ εν είχαν καλούς ναυτικούς χάρτες, 
ούτε πυξίδες ή άλλα ναυτικά όργανα. Οδηγός τους τα άστρα, η Πού
λια, ο Αυγερινός, οΩρίωνας, η Άρκτος.... 

Τη νύχτα η ναυσιπλοΐα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, γι | αυτό και ταξί
δευαν μόνο την ημέρα και τις εποχές που ο καιρός ήταν καλός και δεν 
φυσούσαν δυνατοί άνεμοι. Δεν έχαναν ποτέ τη στεριά από τα μάτια 
τους. Μόλις ο ήλιος έδυε, πλησίαζαν κοντά στις ακτές και έσερναν με 
«ψεύτικες καρίνες» τα πλοία τους στη στεριά με την πλώρη γυρισμένη 
προς τη θάλασσα. Περνούσαν τη νύχτα στα βράχια, την άμμο ή τα βό
τσαλα και μόλις ξημέρωνε, αν ο καιρός ήταν καλός, ήταν έτοιμοι να 
ξεκινήσουν πάλι. 

Οι άγριοι άνεμοι και τα μεγάλα κύματα δεν ήταν οι μόνοι εχθροί των 
ναυτικών.Υπήρχε πάντα ο φόβος των πειρατών. Πολλοί έμποροι έχα
ναν τη ζωή τους αλλά και τις περιουσίες τους από επιθέσεις πειρατών. 
Πολλοί κωμωδιογράφοι των αρχαίων χρόνων έγραψαν για τους πει
ρατές. Ο Θεόφραστος, στους «Χαρακτήρες», περιγράφει το δειλό 
λέγοντας ότι είναι αυτός που όταν ταξιδεύει με πλοίο φαντάζεται τα 
βράχια σαν πειρατικά πλοία.. 

Πηγή: Εντυπο εκπαιδευτικό υλικό από τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών - Κλασική εποχή 

& 4 



iTOiYilu·*- ί·1ϋ7ι!9 

1. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούσαν τα καράβια οι αρχαίοι Έλληνες; 

2. Γιατί η ζωή στη θάλασσα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στην αρχαιότητα; 

3. Στο κείμενο αναφέρονται κάποια άστρα. Ποια; Από πού πήραν το όνομα τους; Μπορείτε 

να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτά και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας; 

4. Σημειώστε Σωστό ή Λάθος στις ακόλουθες προτάσεις με βάση βέβαια το κείμενο: 

α. Οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν μέρα και νύχτα 

6. Οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν με χάρτες, πυξίδες και άλλα ναυτικά όργανα 

γ. Οι αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί κινδύνευαν από πειρατές 

δ. Τα βράχια μερικές φορές έμοιαζαν με πειρατικά πλοία 

5. Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου (όσες περιέχουν άρνηση: δεν, μην κτλ.). 

Να αφαιρέσετε την άρνηση και να τις κάνετε καταφατικές (π.χ. Η ναυσιπλοία εκείνα 

τα χρόνια δεν ήταν εύκολη - Η ναυσιπλοία εκείνα τα χρόνια ήταν εύκολη). Αλλάζει τίποτα 

στο νόημα του κειμένου; 

6. «Μόλις ο ήλιος έδυε.... προς τη θάλασσα»: να εντοπίσετε την περίοδο μέσα 

στο κείμενο. Προσπαθήστε να τη χωρίσετε σε προτάσεις. Ποιες από τις προτάσεις αυτές 

είναι κύριες (εκφράζουν δηλαδή ένα πλήρες νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους 

στο λόγο) και ποιες είναι δευτερεύουσες (δε δίνουν δηλαδή νόημα μόνες τους αλλά 

το νόημα τους συνδέεται και εξαρτάται από το νόημα άλλων προτάσεων); 

7. «Οδηγός τους τα άστρα, η Πούλια, ο Αυγερινός, ο Ωρίωνας, η Άρκτος...»: η πρόταση αυτή 

είναι ελλειπτική, της λείπουν δηλαδή βασικά συστατικά. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε 

ώστε να πάψει να είναι ελλειπτική; 

8. Να βρείτε πληροφορίες για τους κινδύνους της ναυσιπλοίας σήμερα και να 

τις ανακοινώσετε στην τάξη σας. 
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Οι Άνεμοι ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Οι Ανεμοι είναι «ι αυτοί θεοί, που οι Αρχαίοι Έλληνες 
τους τιμούν με θυσίες και προσφορές. 
Στα ταξίδια έχουγ ανάγκη τη βοήθεια τους. 
Οι Άνεμοι που λατρεύουν οι Αρχαίοι Έλληνες, είναι τέσσερις: 
ο Ζέφυρος, ο Βορέας, ο Νότος και ο Εύρος. 

• Ο Ζέφυρος είναι άνεμος γρήγορος 
και επικίνδυνος, όσο κι ο Βορέας. 
Φυσάει από τα δυτικά. Μερικές 
φορές γίνεται ήπιος και δροσερός 
και φυσά σε τόπους παράδεισε'ν ιούς, 
Ο μύθος λέει πως ο Ζέφυρος πα
ντρεύτηκε τη Φλώρα (Χλωρίδα) 
και από την ένωση τους γεννήθηκαν 
όλα τα ανοιξιάτικα λουλούδια. 

Ο Βορε'ας είναι δυνατός waL βίαιος 
άνεμος. Έρχεται από τη Θράκη, 
Φέρνει τσ χαλάζι και το χιόνι, 
Η πνοή του ξεραίνει τα χωράφια. 
Τρέχει τόσο γρήγορα, που κανείς 
δεν μπορεί να τον ξεπεράσει, 

Ο Νότος φέρνει την ομίχλη 
και τις βροχε'ς. 
Είναι επικίνδυνος για όσους ταξι
δεύουν στη θάλασσα το χειμώνα, 
γιατί με το φύσημα του σηκώνει τε
ράστια κύματα. 

• Ο Εύρος είναι άνεμος που φυσάει 
από τα νοτιοανατολικά, τόσο δυνατά, 
που σπάζει τα κλαδιά των δένδρων 
στα δάση. 

Πηγή: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό απο τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών - Κλασική εποχή 
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Οι Λνεμ οι 

1. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους Ανέμους σαν θεούς; 

2. Ποιους ανέμους λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες; Να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτούς 

και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας. 

3. Από ποια κατεύθυνση πνέει κάθε άνεμος που αναφέρεται στο κείμενο; Ποιος επηρεάζει 

πιο πολύ τη θάλασσα; 

4. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο: 

α. Ο Ζέφυρος παντρεύτηκε 

6. Ο Βορέας έρχεται από 

γ. Η πνοή του Βορέα 

δ. Το φύσημα του Νότου στη θάλασσα 

ε. Ο Εύρος σπάζει 

5. «Ο Βορέας είναι δυνατός και βίαιος άνεμος. Έρχεται από τη Θράκη»: Μελετήστε τις δύο 

αυτές προτάσεις. Είναι καταφατικές ή αρνητικές; Πώς θα τις χαρακτηρίζατε με βάση 

το περιεχόμενο τους; Προτάσεις κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματικές ή επιφωνηματικές; 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Η δεύτερη πρόταση είναι ελλειπτική. Με ποια λέξη 

θα συμπληρωνόταν; Γιατί ο συγγραφέας του κειμένου δεν έβαλε τη λέξη αυτή; 

Ό. 
6. -έρετε τι είναι το ανεμολόγιο; Προσπαθήστε να βρείτε στοιχεία γι' αυτό και 

να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας. 

7. Βρείτε μετεωρολογικά δελτία (προγνώσεις καιρού) σε εφημερίδες και σημειώστε 

τις αναφορές που έχουν στους ανέμους. Παρουσιάστε τις στην τάξη. 

Ποιοι άνεμοι φαίνεται να προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας και ποιοι άνοδο; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

Τα εμπορικά κλοία 

Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι ήταν ξακουστόί έμποροι. 
Την εποχή εκείνη οι δρόμοι από τη στεριά ήταν δύσβατοι 
και επικίνδυνοι. Τα θαλασσινά ταξίδια ήταν ο καλύτερος 
τρόπος για να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στις αγορές 
της Μεσογείου. OL Έλληνες έμποροι ταξίδευαν πολύ. Πα
ντού μπορούσες να τους συναντήσεις! Στη Βηρυτό για 
προμήθεια ξυλείας από κέδρους, στην Αίγυπτο για ν' 
αγοράσουν πολύχρωμα υφάσματα, στον Εύξεινο Πόντο 
για να φε'ρουν σιτάρι... 

Όλες αυτές οι μεταφορε'ς γίνονταν με τα εμπορικά πλοία, 
που τα έλεγαν «στρογγυλά» ή «κοίλα». Αυτά τα πλοία 
ε'πλεαν κυρίως με τα πανιά. Τα κουπιά είχαν ρόλο βοηθη
τικό* Ήταν κατασκειιασμε'να έτσι, ώστε να μπορούν να με
ταφέρουν εμπορεύματα με ασφάλεια. Τις περισσότερες 
φορές τα αμπάρια τους ήταν γεμάτα με άμμο, για να 
μπορούν να στερεώνουν σ*~ αυτήν τους «οξυπύ θ μένους» 
αμφορείς (αγγεία με μυτερό πάτο) που ήταν γεμάτοι με 
κρασί και λάθι. Έτσι δεν κινδύνευαν να σπάσουν αν το 
καράβι συναντούσε μεγάλη θαλασσοταραχή. 

Πηγή: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό από τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών - Κλασική εποχή 
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Τα εμπορικά πλούι 

1. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έμποροι προτιμούσαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματα τους 

από τη θάλασσα και όχι από τη στεριά; 

2. Πού μπορούσες να συναντήσεις στην αρχαιότητα Έλληνες εμπόρους; Να δείξετε 

στο χάρτη τις περιοχές στις οποίες ταξίδευαν. 

3. Πώς λέγονταν τα εμπορικά πλοία των αρχαίων Ελλήνων; Να βρείτε κι άλλα στοιχεία 

γι' αυτά και εικόνες τους και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας. 

4. Γιατί τα αμπάρια των αρχαίων ελληνικών εμπορικών πλοίων ήταν συνήθως γεμάτα άμμο; 

5. «Οι Έλληνες έμποροι ταξίδευαν πολύ. Παντού μπορούσες να τους συναντήσεις!»: 

Να χαρακτηρίσετε τις δύο προτάσεις του αποσπάσματος με βάση το περιεχόμενο τους 

(πρόταση κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική, επιφωνηματική πρόταση). 

«Ηταν κατασκευασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα με 

ασφάλεια»: Μπορείτε να χωρίσετε την περίοδο αυτή σε δύο προτάσεις; 

7. «Έτσι δεν κινδύνευαν να σπάσουν αν το καράβι συναντούσε μεγάλη θαλασσοταραχή»: 

Προσπαθήστε να χωρίσετε την περίοδο σε δυο προτάσεις. Ποιοι δεν κινδύνευαν 

να σπάσουν; Αυτό το στοιχείο που λείπει από την πρώτη πρόταση είναι το υποκείμενο. 

Συμπληρώστε την ελλειπτική αυτή πρόταση. Γιατί ο συγγραφέας προτίμησε να μη βάλει 

υποκείμενο στην πρόταση αυτή; Η δεύτερη πρόταση είναι επαυξημένη, γιατί εκτός 

από τα βασικά συστατικά (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο) έχει κι άλλον έναν όρο. 

Ποιος είναι αυτός; 

8. Να βρείτε πληροφορίες και εικόνες - φωτογραφίες για τα σύγχρονα ελληνικά εμπορικά 

πλοία. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του κειμένου που σας δίνεται και συγκρίνετε 

τα αρχαία με τα σύγχρονα εμπορικά πλοία. 

1_Ι 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

α καλοκαίρι προσφέρεται για θαλασσινές 
πε p i n t τζ ΐί.ς, 

ϊ6ιο φ α ί ν ε τ α ι πως 
ευαν και α ι αρχαίοι μας 

προγονοί. Προτιμούσαν να 
οργώνουν... τις θάλασσες αχ/τη κυρίως 
την εποχή, Εχοντας για οάηγοΰς τους 
τον ήλιο, τη σελήνη, τη θ έ σ η των άστρων και 
τα δ ι ά φ ο ρ α φ υ σ ι κ ά φαινόμενα. 
Τα ΙΜ€άκια, ο Ιάσονας, η Δανάη, ο Τηλέμαχος, 
α Έκτορας και ο Φρίξος επφιβάστηκαν σε μια 
τριήρη, το ξ α κ ο υ σ τ ό πλοίο των αρχαίων 
Ελλήνων. Τ ι θ α λέγατε να σαλπάρετε χι εσείς 
μαζί τους για έ ν α ταξί&ι στο απέραντο 

" ιοπελαγϊτικο γαλάζιο; Ζ ω γ ρ α φ ί σ τ ε τον 

ο σας ή κολλήστε μια φ ω τ ο γ ρ α φ ί α σας, 
ποιο σημείο τ ο υ πλοίου θ έ λ ε τ ε . Μ ε τ ά , 

λίστε μ ι αυτά το &ισέλιοο-σφίσα τ ο 
6ωμάτιό σας. Αρκετοί θα είναι αυτοί 
που θ α το 6ου ν και θα 

" ψ ο υ ν ) „ . 

#fiUS 

T p m *(TTOnUpuif t t ntipti; HOLrtlHj mHwCKJ* -ίχΐΦς Qt*J trj fWvrt-

TQ upwjlg cAlqvmu πλπίο ΓΥ auTS ανομύστηκΐ τρρήρη;. ΕΙΚΪ μήκος 

37 «OP rJionjc, 6 nipinDu μέτρο. To πλήρωμα T O J αποτελούσαν Ϊ0Ο 

πτρίπου άντρες, αηά τους οποίους QI J 70 ήταν *ΐμπρ)λϋτ£<;, Ot S 

αζιυμσπΝαΐ. αι 14 ναύτες HOI ΟΙ umUomt» γΐνικύη κιαθηκ^ϊτων 

Η κατωΐϊί*} ζ(ϋνη των κωπΓίΑατώιί ονομοζΰτην Οαλη^^ος KW οοοι 

ονήκαν Μ πιίΐην θαίύμρτίς. βριοκοταν 4 ί μολκ ewxtcitnn nttvu nm> 

Tt)V Uli ipdw» της θαλυοοσς' ΑκαΑουϋούοι η μεααΐα ζ ^ 

μί τους ΪΗτγ)τις ΛΠΊ η flvulfttpr^ μ Ε τους Qpflvrui; Ο ι -uAturoio 

mfOnvro* mow « κ ^ r f ν λίγο mo ψηλύ iino toui; £υν»ΓΓ<;. 

Τα nourno dxav μι^ος " J, ή οκύμιι *αι 4 μέτρα! 

Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν vu εξασφαλιστεί η κατάλληλη ξιιλίΐπ, 

αυνήφι^ς απύ to ΐοοη «uwMfHipdi* της ΜακώοιΗος *οι της Θράκης. 

Ιτην ορ*ή ίφτιβχνβν το ακελετά του nA&oy. pic $ρκορο -—*» 
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Επίίτα ϋ.αρψίιριίαν πάνω σε 

αυτό τις οσνΙδί ς, που στηκασίαν τπ* roprtxi. 

Τα μεταλλικά wapipjQ. οι ορμΰί Και οι ouvfccouai 

[οηοβποΟντον πολύ κοντό τα i ™ στη άλλο. για να γίνο η κπτποικευη" 

οοο το ουνατάν π » στερεή- O H J V το οκαφος έμπαινε στη οολοοσα, τα 

ξύλα νεπινσν νερό» κυι «εοενον» μεταξύ τους, 

αποθήκευσης των εμπορευμάτων. • 

βρισκόταν στην πρύμνη, 

-Μ \ πλάψιι 
Ο τριήρεις tixar ίνα ΐμβολο, γισ ra cmnl 

και να τρυπούν to εχθρικά πλοΐα\ Ιτην πΑίιρη 

now το σχημο της συνήθως έμοιαζε- με κεφάλι ί 

ιπτηρχι ίωνραφίσμΕνο ίνα μεγάλο μστρ. για να 

διώχνει Ϊ Ο «ακο, Η )ΐ/γιοτη τακυτητώΐοατ: 

υπολογίζεται οπ ΐίττερνουοε τους S κομβονι 

Οτον οι τριήρεις ήταν αραγμένες, χα κατάρτια 

και τα Πονκι τΟυΐ αφαιρούνταν και ψιιλασποντπν 

Οε tituni.^ αΤϊαΟηκΙς twv λιμανιών. 

Οι κωπηλάτες έπιαναν δουλεία κιιρίως ι 

τη βαρκζια των μπχωιν. Ηταν άντρες κιροδύι 

άριστο εκποιοευμεναι. Μπορουααν να πραγμοτοποι 

ακριβέ» δυακβΛους ελιγμούς, Οπως, για ηορΟοανμϋ, πλήρη 

ανοοτροφη του σκάφους- Επτι&ή η έκβαση μιοζ *νΐυυοκιοι. εξοοτ 

μεγάλο ραΟρτ> ofio την καλή φυσική, κοτροταση και τη οεξιοιεχνιο 

του πληρώματος, _ _ ονκνα γίνονταν ναυτικά νυμι 

£ > 
» ' 

Εν 1}\& 
Ο» τριήρεις επλεο» κυρίως με τη WJmt' (^ήβεια ™ * άνεμων. 

Είχαν δυο κατάρτια, που το καθένα -. -,-AV- tour; στήριζε ενα πανί. 

Το ψηλότερο βρισκόταν περίπου στο κέντρο του πλοίου, ενώ το άλλα 

οτο πίοω μέρος, και στήριζε το πανί' που κρησιμαποιαΐτνταν γιο 

τις μανούβρες. Η καρίνα Των πσλτμικων πλοίων ήταν επίπεδη, ενώ 

των εμπορικών οτρογγυλη, για να δημιουργούνται περισσότεροι Kwpop 

Ό 
<»»^<ιΐ|ί ΐ ι , 
n»mn,At«KK, 

Πηγή: Του κόσμου τα νέα, 

Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2002. 



Μ*Λ!ΐ·ι«!ΐ<ι« 

1. Ποια εποχή του χρόνου προτιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να ταξιδεύουν με πλοίο; 

2. Πώς λεγόταν το πολεμικό πλοίο των αρχαίων Ελλήνων; Από ποιο χαρακτηριστικό του 

πήρε το όνομα του; 

3. Να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό το αρχαίο ελληνικό πλοίο και φωτογραφίες του 

και να τα παρουσιάσετε στην τάξη. 

4. Πώς γινόταν η κίνηση του αρχαίου αυτού ελληνικού πλοίου; 

5. Πόσα άτομα είχε πλήρωμα; 

6. Γι ήταν οι θαλαμίτες, οι ζυγίτες και οι θρανίτες; 

7. Από πού έπαιρναν οι αρχαίοι Έλληνες τα ξύλα για να κατασκευάσουν τα πλοία αυτά; 

8. Σημειώστε Σωστό ή Λάθος στις ακόλουθες προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο: 

α. Οι αρχαίες ελληνικές τριήρεις είχαν τρία πανιά 

6. Το πηδάλιο βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του πλοίου  

γ. Οι τριήρεις είχαν ζωγραφισμένο στην πλώρη τους ένα μάτι  

δ. Η ταχύτητα των πλοίων αυτών μπορούσε να φτάσει ως 8 κόμβους  

9. Γιατί οι αρχαίες ελληνικές τριήρεις είχαν έμβολο στην πλώρη τους; 

10. «Τα μεταλλικά καρφιά, οι αρμοί και οι σύνδεσμοι τοποθετούνταν πολύ κοντά το ένα 

στο άλλο, για να γίνει η κατασκευή όσο το δυνατόν πιο στέρεη»: Μπορείτε να χωρίσετε 

την περίοδο αυτή σε προτάσεις; Ποια από τις δύο προτάσεις είναι κύρια (εκφράζει 

δηλαδή ένα πλήρες νόημα και μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο) και ποια είναι 

δευτερεύουσα (δε δίνει δηλαδή νόημα μόνη της αλλά εξαρτάται από την άλλη πρόταση); 

11. Συγκεντρώστε πληροφορίες και εικόνες - φωτογραφίες για τα σύγχρονα ελληνικά 

πολεμικά πλοία. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του κειμένου που σας δίνεται και συγκρίνετε 

τα αρχαία με τα σύγχρονα πολεμικά πλοία. 
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- Στο μόλο, παιδιά, στο μόλο! 

Η φωνή σηκώνεται από τα βράχια του γιαλού, από μια θάλασσα γαλάζια, σκίζει ένα παρελθόν σαράντα 

χρόνων και ξανάρχεται πάλι στ' αυτιά μου. Ημασταν ψαράδες τότε. Ξημεροβραδιάζαμε στα βράχια, άλλος 

μ’ ένα αγκίστρι δεμένο με μια κλωστή ραψίματος, άλλος μ' ένα πιρούνι, άλλος με μιαν απόχη από λινάτσα, 

τρύπια σε δυο τρεις μεριές. . . . Ψαράδες τρομεροί! Καβούρι δεν μας γλίτωνε, γαρίδα δεν μας έφευγε και 

τα κεφαλόπουλα συχνά τα είχαν άσχημα μαζί μας. Μπλοκάραμε τα καβούρια μέσα στις τρύπες τους και 

τα πιάναμε με τα χέρια ή τα καρφώναμε με ένα πιρούνι. Πιάναμε και γαρίδες απ' τα κέρατα κι άλλες στα 

χορτάρια με τη χούφτα, και κοκωβιούς στην άμμο, δυο τουλάχιστον το μήνα! 

Ξέραμε όλη την ακρογιαλιά όπως το σπίτι μας, κάθε πέτρα, κάθε χορταράκι, κάθε τρύπα του γιαλού και 

του βυθού. Μα εκείνο που μας συγκινούσε πιο πολύ ήταν ο «μόλος», εκεί πέρα μακριά, στ' άγρια νερά. 

Εκεί θα γινόταν το μεγάλο ψάρεμα. Εκεί ψάρευαν και μεγάλα παιδιά και άντρες. Είχανε όλοι θεόρατα 

καλάμια με δυο, με τρία αγκίστρια και με τρίχα λαμπερή. Εκεί ήταν ψάρια μεγάλα και τρομερά. Από τα 

βαθιά νερά, από τον παράξενο και μυστικό εκείνο κόσμο έρχονταν ψάρια μεγάλα. Τα βλέπαμε που περ

νούσαν σύρριζα απ' τους βράχους και χάνονταν πάλι στα βαθιά. 

Και ψάρια μικρότερα υπήρχαν πολλά και βράχοι μεγάλοι 

και άγριοι βυθοί. 

Εκεί μας τραβούσε η φωνή. 

Τον λέγαμε «μόλο», μα μόλος δεν ήτανε. Ητανε η αρχή 

του, ο σκελετός του, το θεμέλιο του, ένα κοπάδι από πέτρες 

θεόρατες που ριχτήκανε στη θάλασσα, για να χτιστεί απάνω 

τους το μπαστούνι του λιμανιού, ο κυματοθραύστης. Ο κυμα

τοθραύστης δεν χτίστηκε, δεν τελείωσε ποτέ. Κι έμειναν οι 

πέτρες, άλλες στο βυθό κι άλλες πιο πάνω, κι άλλες ξένερες 

ολότελα. 

Πηδούσαμε από πέτρα σε πέτρα, ακολουθώντας δρόμους 

νοητούς και φτάναμε στην άκρη. Τα καλάμια ψάρευαν και το 

νερό ανεβοκατέβαινε στις τρύπες και τραγουδούσε ο μόλος 

μυστικά. 

Τι παράξενος που ήταν! Φαινόταν πολύ παλιός αλλά όμως 

ήτανε πάντα στην αρχή του. Ηταν ερείπιο πριν γίνει χτίσμα. 

Είχε ρημάξει προτού φτιαχτεί. . . . Μα ήτανε χαρούμενος. Το 

φως τον πλημμυρούσε και γύρω η θάλασσα χαμογελούσε και 

έφεγγε ως τον πάτο. Και μας τραβούσε εκεί μεσοθάλασσα, 

μακριά απ' τη στεριά, σα να ’ταν ένα πέτρινο καράβι αραγμέ

νο εκεί για μας. 

Πηγή: Θέμος Ποταμιανος, Με το γυαλί του ψαρά, βιβλιοπωλείο της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑ 
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1. Με τι μέσα ψάρευαν ο συγγραφέας και οι φίλοι του, όταν ήταν παιδιά; 

2. Είχαν αποτέλεσμα τα ψαρέματα τους; Τι έπιαναν συνήθως; 

3. Γιατί τα παιδιά ήθελαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού να πηγαίνουν στο «μόλο»; 

4. Ο «μόλος» ήταν μόλος πραγματικός; Τι ακριβώς ήταν; 

5. Τι είδους συναισθήματα δημιουργούσε στο συγγραφέα και στην παρέα του ο «μόλος»; 

6. Η φράση «Στο μόλο, παιδιά, στο μόλο» είναι ελλειπτική, της λείπει δηλαδή ένα βασικό 

συστατικό της πρότασης, το ρήμα. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε με το βασικό στοιχείο 

που λείπει; Γιατί όμως ο συγγραφέας προτιμάει την ελλειπτική μορφή; 

7. «Τι παράξενος που ήταν!»: Σκεφτείτε τι εκφράζει η πρόταση (κρίση, επιθυμία, ερώτηση ή 

κάποιο συναίσθημα) και πείτε τι είδους είναι με βάση το περιεχόμενο της 

(πρόταση κρίσεως, πρόταση επιθυμίας, ερωτηματική ή επιφωνηματική πρόταση). 

8. «Ψαράδες τρομεροί!»: η φράση είναι ελλειπτική, επειδή της λείπει ένα βασικό συστατικό. 

Μπορείτε να το συμπληρώσετε; Γιατί ο συγγραφέας το παρέλειψε; 

9. «Τον λέγαμε μόλο, μα μόλος δεν ήταν»: η περίοδος περιέχει δύο προτάσεις. 

Μπορείτε να τις βρείτε και να τις ξεχωρίσετε τη μία από την άλλη; Ποια από τις δύο είναι 

καταφατική και ποια αρνητική (έχει άρνηση: δεν, μην κτλ.); 

10. Σας αρέσει κάποια δραστηριότητα στη θάλασσα (κολύμπι, ψάρεμα, κάτι άλλο); 

Αν ναι, γράψτε ένα γράμμα σε ένα φίλο σας που κατοικεί σε κάποιο ορεινό χωριό και δεν 

έχει συχνή επαφή με τη θάλασσα. Παρουσιάστε του τι σας αρέσει να κάνετε 

περισσότερο όταν βρίσκεστε στη θάλασσα και εξηγήστε του τι σας προσφέρει αυτή 

η δραστηριότητα, γιατί σας συγκινεί. 

Θυμηθείτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε το γράμμα σας με μια προσφώνηση προς το πρόσωπο αυτό 

(π.χ. Αγαπημένε μου παππού Κώστα, Γιαγιά Ελένη, Αγαπητέ κύριε Γιώργο κτλ.) και να το κλείσετε 

με μια έκφραση που να εκφράζει τα συναισθήματα σας (Με αγάπη, Σας φιλώ κτλ.) 

και το όνομα σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7 

ΕΛΑΤΈ ΝΑ ΔΜΣΚΕΜΣΟΜΕ Σ1Ή . . . σΑΛΑΣΣΑ 

Ο θείος: 
Αν άνοιγε μια τρύπα στη βάρκα, παιδιά, και έμπαινε 
νερό τι θα κάνατε; 
Τα ξεφτέρια ανίψια: 
Θα ανοίγαμε κι άλλη μια, για να βγαίνουν τα νερά. 

1. Τι σας έκανε να γελάσετε στο 1ο ανέκδοτο; 

Γιατί η απορία του Τοτού είναι αστεία; 

2. Τι σας έκανε να γελάσετε στο 2ο ανέκδοτο; 

Γιατί η ιδέα που έχουν τα ξεφτέρια ανίψια 

είναι αστεία; 

. Εσείς τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν μέσα 

σε μια βάρκα κι άνοιγε μια τρύπα; 

δραστηριότητες 

Βρείτε την άσχετη λέξη και διώξτε τη 

Με βάση τη λογική και τις γνώσεις σας βρείτε 

ποια είναι η άσχετη από τις παρακάτω λέξεις: 

M Ζαμοίράκη 9 Καπετάνιος 

Αλόννησος Μηχανικός 

Θ Μ OS Καμαρότος 

Λήμνος !/6ραυλικός 

Κέρκυρα AfaOTHS 

ΖκιάΙΙος θερμαστής 

%κόηελο$ 

Χωρίστε σε ομάίε D 
Παρακάτω σας δίνονται λέξεις που έχουν 

σχέση με τη θάλασσα. 

Χωρίστε τις σε δύο ομάδες. 

Προσέξτε κάθε ομάδα να περιέχει αντικείμενα 

του ίδιου είδους: 

Καράβι, υποβρύχιο, αγκίστρι, ιστιοφόρο, 

πετονιά, δίχτυ, πλοίο. 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΟΜΑΔΑ 2 

Ά 



ΕΛΑΤΈ ΝΑ ΔΜΣΚΕΜΣΟΜΕ ΣΤΗ . . . σΑΛΑΣΣΑ 
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Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 31-10-99 



1. Ποιο ήταν το επάγγελμα του πατέρα του Χριστόφορου Κολόμβου; 

2. Γιατί ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του; 

3. Ποιος ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος; Πότε έζησε; Γιατί έμεινε γνωστός στην ιστορία; 

Βρείτε πληροφορίες και εικόνες, αν μπορείτε, γι' αυτόν και το περίφημο πλοίο του 

«Σάντα Μαρία» και παρουσιάστε τις στην τάξη σας. 

4. θα ήταν εύκολα πιστεύετε τα ταξίδια στη θάλασσα στην εποχή του Χριστόφορου 

Κολόμβου; Τι δυσκολίες πιστεύετε πως θα αντιμετώπιζαν οι ναυτικοί τότε; Τι κινδύνους 

έκρυβαν τα ταξίδια τους; 

5. Διαβάστε στο κείμενο το διάλογο μεταξύ πατέρα και γιου. Η πρόταση που διατυπώνει 

ο πατέρας είναι πρόταση κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική ή επιφωνηματική; Γιατί; 

Τι εκφράζει; 

6. Με ιστορικά στοιχεία που θα μαζέψετε για το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου 

συνεχίστε την ιστορία. Διηγηθείτε γραπτά τη θαλασσινή περιπέτεια του: πού πήγε, τι είδε, 

τι αντιμετώπισε, πώς κατάφερε να γυρίσει πίσω. Παρουσιάστε την ιστορία στους συμμαθητές σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9 

Πηγή: περιοδικό NOVA, 18-01-03 
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1. Τι είδους εκπομπές είναι αυτές που παρουσιάζονται στο κείμενο; Εσείς βλέπετε τέτοιες 

εκπομπές; 

2. Στις 2 Φεβρουαρίου τι θα παρουσιάσει η εκπομπή «Ζώα . . . Σε ενδιαφέρουσα»; 

3. Ποια είναι η Τακάρα και ποια η Γουέντι Καρλάιλ; Πότε γνωρίστηκαν αυτές οι δύο; 

4. Ποιοι είναι ο Τζέι Ντι και ο Ασκάνιο; Ποια πρόσκληση κάνουν στους τηλεθεατές; 

5. Ποια από τις δυο εκπομπές θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε και για ποιους λόγους; 

6. «Οι δύο θαρραλέοι. . . μεζές τους»: βρείτε την αρνητική πρόταση. Αφαιρέστε 

την άρνηση, κάντε την καταφατική και διαβάστε το απόσπασμα. Σας φαίνεται λογικό 

το νόημα που δίνει τώρα; 

7. Μαζέψτε από εφημερίδες και περιοδικά που παρουσιάζουν το Πρόγραμμα 

της Τηλεόρασης, εκπομπές που αφορούν το θαλάσσιο κόσμο (ζώα και φυτά 

της θάλασσας, εξερεύνηση του βυθού, γνωστά ναυάγια κτλ.). Πείτε τη γνώμη σας για 

κάθε εκπομπή από αυτές που βρήκατε βάζοντας αστεράκια ανάλογα με το ενδιαφέρον 

που παρουσιάζουν για σας. Βάλτε ένα αστεράκι στην εκπομπή που παρουσιάζει πολύ 

μικρό ενδιαφέρον για σας, δύο αστεράκια σε αυτήν που τη θεωρείτε μέτρια, τρία 

στην καλή, κατά τη γνώμη σας, εκπομπή και τέσσερα στην εξαιρετική. Γράψτε από μια 

σύντομη παρουσίαση για το θέμα κάθε εκπομπής. Στη συνέχεια παρουσιάστε τις 

στην τάξη σας και συζητήστε με τους συμμαθητές σας την αξιολόγηση που κάνατε 

στις εκπομπές αυτές. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Π Λ Ο Ι Α ΠΥΛΕΣ 
ΛΝΓΚ IINES ο.Ε. 
(4157400-410-420) 

ΛΠΤΕΡΑ - ΑΡΚΑΛΙ - FA BFN^FAOr KAKTJA - ΛΑΤΩ - ΛΙΣΓΟΣ - ΠΡΕ5ΕΛΗ-
ΜΥΡΙΑΙΩΤΙΕΣΑ- ΡΕΟΥΜΝΟ 

Αγιος ΔιϋϊΟθΓ|^ 
ΠΥΛΗ Α 

Λ.Α.Ν.Ε. 
(4774009- 4110716) 

Θ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α γιος ΔιονυοΊΐ; 
ΠΥΛΗ Α 

ΜΙΝΩΊΚΕΙ 
(40BD&TC - 13) 

Φ'Γ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ- ΚΙΝΓΚ ΜΙΝΩΣ - Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΔΛΙΔΛΛΟΓ -
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 

ΛγΛς Διονύσης 
ΠΥΛΗ Α 

MINOAN FLYING 
DOLPHINS 

(4199000-30) 

HELLAS FERRJES 
{4167000) 

FT- AGHNA - ΕΞ, ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΞ. ΑΡΗΣ - ΕΞ. ΑΡΤΕΜΙΓ - ΕΞ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ -
ΕΞ. ΕΡΜΙ1Σ - ΕΕ ΝΛΙΛΣ - Ε=. ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΕΞ. ΣΑΜΙΝΑ Ε=- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
HIGH SPEED I - HIGH SPEED II - FLYING CAT Ζ - FLYING CA1 4 

ΕΞ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ - E= ΜΗΛΟΣ - ΕΞ.ΟΛΥΜΠΙΑ - Ε=.ΑΔΩΝΙΣ 

ΤίίΛέπη 
ΠΥΛΗ Γ 

MINOAN FLYING 
DOLPHINS 

(4199000-30) 

HELLAS FERRJES 
{4167000) 

FT- AGHNA - ΕΞ, ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΞ. ΑΡΗΣ - ΕΞ. ΑΡΤΕΜΙΓ - ΕΞ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ -
ΕΞ. ΕΡΜΙ1Σ - ΕΕ ΝΛΙΛΣ - Ε=. ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΕΞ. ΣΑΜΙΝΑ Ε=- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
HIGH SPEED I - HIGH SPEED II - FLYING CAT Ζ - FLYING CA1 4 

ΕΞ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ - E= ΜΗΛΟΣ - ΕΞ.ΟΛΥΜΠΙΑ - Ε=.ΑΔΩΝΙΣ Αε μοναδικά 
ΠΥΛΗ Γ 

G.A, 
FERRIES 
(«251001 

ΛΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - MAPI ΜΑ - ΡΟΔΑΝθΗ -ΡΟΜΙΛΝΤΑ- Φ/Γ ΝΙΚΟΛΑΣ Α. 

Μ ΙΛΕ ΝΑ - Ν Τ ΑΛΙ ΑΝ Α 

Λν ΣπιΐρίΟωνσ 
ΠΥΛΗ Ε 

G.A, 
FERRIES 
(«251001 

ΛΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - MAPI ΜΑ - ΡΟΔΑΝθΗ -ΡΟΜΙΛΝΤΑ- Φ/Γ ΝΙΚΟΛΑΣ Α. 

Μ ΙΛΕ ΝΑ - Ν Τ ΑΛΙ ΑΝ Α Λεμονοδικο 
ΠΥΛΗ Γ 

Δ.Α.Ν.Ε. 
(429340-. 6> 

1ΑΛΥΣΙΟΙ • ΠΑΤΜΟΣ - ΡΟΔΟΣ Αν Σπυρίδωνα 
ΠΥΛΗ Ε 

Ν.Ε.Λ, 
(4122102) 

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ - ΟΕΟΦΙΛΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ • ΣΑΠΦΩ - Τ ΑΕΙ ΑΡΧΗΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ 

ΑΙΟΛΟΣ ΕΧΠΡΕΙ 

' ΙΜ • :*'. J 

ΠΥΛΗ Η Ν.Ε.Λ, 
(4122102) 

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ - ΟΕΟΦΙΛΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ • ΣΑΠΦΩ - Τ ΑΕΙ ΑΡΧΗΣ - ΑΛΚΑΙΟΣ 

ΑΙΟΛΟΣ ΕΧΠΡΕΙ ΤζίΑίΙϊη 
ΠΥΛΗ Γ 

Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr 

ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ημερομηνία Δρομολογίου: 9/1/2003 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΩΡΑ ΑΝΑΧ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 7:25:00 πμ ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ 

ΕΞ.ΠΗΓΑΣΟΣ 7:45:00 πμ ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ 

ΕΞ.ΑΦΡΟΔΙΤΗ 8:00:00 πμ ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤ/ΝΗ 8:00:00 πμ ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ 

ΡΟΔΟΣ 3:00:00 μμ ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ 

ΝΤΑΛΙΑΝΑ 4:00:00 μμ ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ 

ΡΟΔΑΝΘΗ 4:00:00 μμ ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ-ΚΑΣΤ/ΖΟ-ΡΟΔΟ 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 6:00:00 μμ ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 7:00:00 μμ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΕΞ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 8:00:00 μμ ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 8:30:00 μμ ΧΑΝΙΑ 

ΚΡΗΤΗ Ι 8:30:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ 9:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr 
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Πηγή: Ιστοσελίδα 

του Υπουργείου 

Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.yen.gr 

http://www.yen.gr
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1. Αν είστε ένας επιβάτης που θέλει να ταξιδέψει από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη στις 9/1/03, 

με ποιο πλοίο θα ταξιδέψετε και τι ώρα θα αναχωρήσετε; 

2. Αν θέλετε να ταξιδέψετε την ίδια μέρα από τον Πειραιά στη Νάξο, μεταξύ ποιων 

δρομολογίων έχετε να διαλέξετε; Αν θέλετε όμως να ταξιδέψετε οπωσδήποτε πρωί για 

τον ίδιο προορισμό, ποιες επιλογές έχετε; 

3. Το πλοίο Νταλιάνα σε ποια νησιά πηγαίνει; Να τα δείξετε στο χάρτη. 

4. Πρόκειται να πάτε στα Χανιά στις 9/1/03. Με ποιο πλοίο θα ταξιδέψετε, τι ώρα 

θα αναχωρήσετε και από ποια ακριβώς περιοχή του Πειραιά θα πάρετε το καράβι; 

(Συμβουλευτείτε το χάρτη του λιμανιού του Πειραιά πριν απαντήσετε.) 

5. Αν θέλετε την ίδια μέρα να ταξιδέψετε για τη Σέριφο, με ποιο πλοίο θα πάτε, τι ώρα 

θα φύγει το πλοίο και από πού θα το πάρετε; 

6. Θέλετε να ταξιδέψετε για τη Ρόδο, τον Αύγουστο, περίοδο με μεγάλη τουριστική κίνηση. 

Τηλεφωνήστε σε ένα πρακτορείο ταξιδιών από τον κατάλογο που σας δίνεται και μάθετε 

πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε το ταξίδι σας. 

Συγκεκριμένα ρωτήστε για: 

• τα δρομολόγια των πλοίων 

• πότε και από πού πρέπει να αγοράσετε τα εισιτήρια 

• πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια (ολόκληρα και μειωμένα - μαθητικά) 

• πότε πρέπει να πάτε στο λιμάνι 

• από ποιο σημείο του λιμανιού φεύγει το πλοίο 

• ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς απαραίτητο. 

Παρουσιάστε τις πληροφορίες που μάθατε στους συμμαθητές σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13 

Αί4φημΐ66ΐς γΐ4 ψαροταβέρνες 

Πηγή: Οδηγός διακοπών 2002, ειδική έκδοση της Καθημερινής, 23-06-02 
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Ι ΚΕΙΜΕΝΟ 14 

ZvvzdtyX): Σαλάτα του ψαρά με ρύζι 

Σαλάτα 
του ψαρά 

• Βράζετε το ρύζι σε άφθονο αλατισμένο 

νερό για 15-17 λεπτά. Το σουρώνετε στο 

τρυπητό, ρίχνετε άφθονο κρύο νερό για να 

με ρύζι σταματήσει ο βρασμός και το αφήνετε να με ρύζι 
στραγγίζει καλό. 

• Όσο βράζει το ρύζι, τρίβετε το καρότο και Πολύ εύκολο 

στραγγίζει καλό. 

• Όσο βράζει το ρύζι, τρίβετε το καρότο και 
Λογικό κόστος 

Προετοιμασία-μαγείρεμα: 45r 
κόβετε το κρεμμύδι και τις πιπεριές σε λε

πτές φέτες. Καθαρίζετε τα φιλέτα ρέγκας 

και τα κόβετε σε μικρούς κύβους. 

iig*,m Γ » Για 4-6 άτομα: 

• 200 νραμμ. Ρύζι 

• Σάλτοα αντσούγιας: Ξεφλουδίζετε τρία 

σφιχτά αυγά, Λιώνετε τους κρόκους μαζί με 

• 1 καρότο τα φιλέτα αντσούγιας (σε ένα μηολ ή στο μί

• 1 κρεμμύδι ξερ). Προσθέτετε τη μουστάρδα και μετά λί

• 7s πράσινη πιπεριά γο λίγο το λάδι, Αλατίζετε ελαφρά, αλλά ρί
• Ίώ κόκκινη πιπεριά χνετε άφθονο πιπέρι, 
• 4 φιλέτα ρέγκας 
• 100 γραμμ, ελιές χωρίς 

κουκρύτσι 
» 2 σφιχτά αυγά 

• Απλώνετε το ρύζι πάνω σε μια πιατέλα ή 

μέσα σε μια πλατιά σαλατιέρα. Τοποθετείτε 

γύρω γύρω τα ωμά λαχανικά, καθώς και 

• αλάτι τους κύβους της ρέγκας, τις ελιές, τα 

ασπράδια των αυγών που δεν χρησιμοποιή
Για τη σάλτσα σατε στη σάλτσα, κομμένα σε μεγάλα κομ
αντσούγιας: μάτια. Περιχύνετε με τη σάλτοα αντσούγιας 
• 3 σφιχτά αυγά 
• 8 φιλέτα αντσούγιας 
• 1 κουτ. σούπας μουστάρδα 

και γαρνιρετε με τα υπόλοιπα δύο σφιχτά 

αυγά,κομμένα σε ροδέλες. 

• 2 ποτήρια λάδι 
• αλάτι, πιπέρι 

Πηγη Διασκεδάζοντας στην Αθήνα, Διαφημιστικό φυλλάδιο, Καλοκαίρι 200 

& 
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Συνταγή: Σαλάτα του ψαρά με ρύζι 

1. Πού βρίσκονται οι ταβέρνες που διαφημίζονται στο κείμενοι 3; 

2. Ποιο είναι το όνομα και το τηλέφωνο καθεμιάς από τις δύο ταβέρνες που διαφημίζονται; 

3. Τι μπορεί κανείς να φάει στην πρώτη ταβέρνα; 

4. Τι άλλο - εκτός από το φαγητό - μπορεί να απολαύσει ο πελάτης στις δύο 

αυτές ταβέρνες; 

5. Εσείς θα θέλατε να βρεθείτε σε μια από τις ταβέρνες αυτές; Για ποιους λόγους; 

6. Τι θα φτιάξετε αν ακολουθήσετε τη συνταγή που σας δίνεται στο κείμενο 14; 

Πόσα άτομα θα μπορούν να φάνε; 

7. Ποια υλικά θα αγοράσετε και σε ποιες ποσότητες, για να εκτελέσετε τη συνταγή; 

8. Θα θέλατε να δοκιμάσετε το φαγητό της συνταγής; Γιατί, ναι; Γιατί, όχι; 

9. «Περιχύνετε . . . σε ροδέλες». βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο 14. 

Προσπαθήστε να το χωρίσετε σε προτάσεις. Πώς συνδέονται οι προτάσεις αυτές μεταξύ 

τους; Πρόκειται για προτάσεις κύριες ή δευτερεύουσες; 

10. Σύγκεντρώστε συνταγές με θαλασσινά. Στη συνέχεια φτιάξτε έναν κατάλογο φαγητών 

που θα μπορούσε να προσφέρει μια ψαροταβέρνα στους πελάτες της. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15 

Κώστας Ουρανής 

Δυο ώρες πάνω από το Αιγαίο 

Πήρα τη θέση μου στο υδροπλάνο σαν να ετοιμαζόμουν για μια μικρή εκδρομή με 

αυτοκίνητο. Ο καιρός άλλωστε ήταν ιδανικά ωραίος και ο πιλότος πολύ έμπειρος. Η αποθαλάσσωση 

έγινε χωρίς την παραμικρότερη δυσκολία. Το υδροπλάνο, αφού γλίστρησε πάνω στα φαληρικά νερά 

ίσαμε την Καστέλα, υψώθηκε ανάλαφρα και πήρε τη διεύθυνση του Σουνίου. 

Ήταν 9.00 το πρωί. Πέντε λεπτά αργότερα περνούσαμε πάνω από τα πευκόφυτα βράχια και τους 

δαντελωτούς κολπίσκους της Βουλιαγμένης. 

Η θάλασσα ήταν γαλήνια και λαμποκοπούσε από τ’ αναρίθμητα διαμάντια των ακτινών του 

ήλιου. Μικρές ψαρόβαρκες μ' άσπρα πανιά την αυλάκωναν σ' όλες τις κατευθύνσεις. Βλέπαμε μικρά 

ξερονήσια ψημένα από τον ήλιο κι αριστερά μας έναν ωραίο κόλπο με χαμηλές βουνοσειρές. 

Ανάμεσα σ' αυτές και στα ξερονήσια σχηματιζόταν ένας θαλάσσιος διάδρομος, μια γαλανή 

λεωφόρος όπου διασταυρώνονταν μικρά καΐκια. Το χρώμα της θάλασσας ήταν ονειρικά γαλανό, 

όπως όταν την κοιτάζει κανείς από το παράθυρο ενός βυθισμένου υποβρυχίου. Κοντά στις 

ακρογιαλιές άσπριζαν κάτω από την επιφάνεια των νερών οι ξέρες. Βρισκόμαστε στο ακρωτήριο 

Σούνιο. Τα στρογγυλά πεύκα του φαίνονταν μικροσκοπικά σαν τα δέντρα παιδικών παιχνιδιών, 

μερικές τέντες κατασκηνώσεων έδιναν την εντύπωση πεταλίδων και οι διασκορπισμένες εδώ κι εκεί 

επαύλεις έκαναν μικρούς άσπρους κύβους ανάμεσα στην πρασινάδα. 

Το υδροπλάνο έφευγε με μια σταθερότητα που θα ζήλευε 

ακόμα και επιβάτης αυτοκινήτου σ' ασφαλτωμένο δρόμο. Το 

παραμικρότερο κούνημα δεν τάραζε το εναέριο ταξίδι μας. 

Είχε κανείς το συναίσθημα ότι ήταν καθισμένος σ' 

αναπαυτική πολυθρόνα, τοποθετημένη σ' έναν εξώστη που 

κάτω του απλωνόταν μια απέραντη πανοραμική θέα. Κάτω 

γυάλιζε, όλη φως, η θάλασσα του Αιγαίου. Σιλουέτες νησιών 

πρόβαλαν εδώ κι εκεί, πάνω από την επιφάνεια των 

θαλάσσιων οριζόντων. Ώσπου να χαρούμε την ονειρώδη αυτή 

θέα, βρισκόμαστε πάνω από την Κέα. 

28 
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1. Με τι ταξιδεύει ο συγγραφέας; Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες του μέσου αυτού και 

να τις παρουσιάσετε στην τάξη; 

2. Από πού ξεκινάει ο συγγραφέας το ταξίδι του; Από ποια μέρη περνά; Πού φτάνει 

στο τέλος του αποσπάσματος; Να δείξετε στο χάρτη την πορεία του ταξιδιού του. 

3. Πώς είναι ο καιρός την ημέρα του ταξιδιού; 

4. Τι βλέπει ο συγγραφέας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του; 

5. Ποια χρώματα που βλέπει τον εντυπωσιάζουν; Να βρείτε στο κείμενο τις συγκεκριμένες 

φράσεις που δείχνουν χρώματα. 

6. Βρείτε το απόσπασμα μέσα στο κείμενο: «Το υδροπλάνο έφευγε με μια ευστάθεια που 

θα ζήλευε ακόμα και επιβάτης αυτοκινήτου ο' ασφαλτωμένο δρόμο. Το παραμικρότερο 

κούνημα δεν τάραζε το εναέριο ταξίδι μας». Ποια πρόταση του αποσπάσματος είναι 

αρνητική; Να τη βρείτε και να την υπογραμμίσετε. 

7. Βρείτε την περίοδο μέσα στο κείμενο: «Ο καιρός ήταν ιδανικά ωραίος και ο πιλότος 

πολύ έμπειρος». Στην περίοδο αυτή υπάρχουν δύο προτάσεις. Μπορείτε να τις βρείτε; 

Με ποια λέξη συνδέονται αυτές οι δύο προτάσεις μεταξύ τους; Οι προτάσεις αυτές είναι 

κύριες (εκφράζουν δηλαδή ένα πλήρες νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους 

στο λόγο) ή είναι δευτερεύουσες (δε δίνουν δηλαδή νόημα μόνες τους αλλά εξαρτώνται 

από άλλες προτάσεις); 

8. Έχετε κάνει ποτέ ένα ταξίδι στη θάλασσα; Αν ναι, γράψτε ένα γράμμα σε έναν παππού 

ή σε μια γιαγιά που δεν έχει δει ποτέ θάλασσα και διηγηθείτε του / της τις εντυπώσεις 

σας από το ταξίδι αυτό. 

Θυμηθείτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε το γράμμα σας με μια προσφώνηση προς 

το πρόσωπο αυτό (π.χ. Αγαπημένε μου παππού Κώστα, Γιαγιά Ελένη, 

Αγαπητέ κύριε Γιώργο κτλ.) και να το κλείσετε με μια έκφραση που να εκφράζει 

τα συναισθήματα σας (Με αγάπη, Σας φιλώ κτλ.) και το όνομα σας. 
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Προφορά εφημερίδας Ερευνητές 

Πηγή: εφημερίδα Ερευνητές, 14-02-99 



Τι αφορά η προσφορά της εφημερίδας; Τι προσφέρεται και από ποιο βιβλιοπωλείο; 

Πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει το βιβλίο της προσφοράς, αν κατοικεί στην Αθήνα, 

τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα; 

Ποια είναι η διεύθυνση του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία στην Πάτρα; 

Αν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει το βιβλίο και κατοικεί στην Ξάνθη, τι πρέπει να κάνει; 

Πόσα χρήματα θα στείλει συνολικά; 

«Συμπληρώστε τη φόρμα προσφοράς», «Κόψτε και κρατήστε τις φόρμες προσφοράς»: 

Βρείτε τις προτάσεις στο κείμενο. Τι εκφράζουν; Δίνουν μήπως κάποια πληροφορία, 

δηλώνουν μια προτροπή για τον αναγνώστη ή διατυπώνουν κάποια απορία; 

Τι προτάσεις είναι; Κρίσεως, επιθυμίας ή ερωτηματικές; 

Συμπληρώστε το κουπόνι προσφοράς. Βάλτε το σε ένα φάκελο και ταχυδρομήστε το 

στη διεύθυνση που σας δίνει το κείμενο. 

Θυμηθείτε να γράψετε στο κέντρο του φακέλου τη διεύθυνση του παραλήπτη 

(αυτού στον οποίο απευθύνεται το γράμμα) 

και πάνω αριστερά το δικό σας όνομα και τη διεύθυνση σας. Σημειώστε επίσης πάνω 

στο φάκελο το σημείο όπου θα κολλήσετε το γραμματόσημο. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Η Ηλιοχαρπ 
της Χρυσής Ακτής 

™ στην Αυστραλία. Ποιος ΐ,έρΐ,κ Ίσως 

ί α κάνουμε επειδή ζηλεύουμε nou εκεί 

ο ήλιοι, λάμπει ενώ ε6<ι) τις τελευταίες μέρες 

ο καιρός μύί, t x t i κλείσει γιο τα κάλο μέαα 

στο παλτά μας. 

Ετην Αυστραλία, λοιπόν, και συγκεκριμένα 

στο ενυδρείο της Χρυσής Ακτής. ένπ 

untpoxa 6 ελ φι vow. μόλις τεοούρων 

εβδομάδων. η Ιόν ι , ή ΗλιόΚΟΡη επι Ιο 

ελληνικόitpuv, ΈΧΕΙ καταγοητεύσει τους 

πάντες μc τα u&atrvo παιχνιδίσματα της 

μαζί με τη MOJO, τη μητέρα της. 

υο παράξενες ψαρό ... ειδήβεις 

Ιο πιστέψουμε*·· 

...ότι το κεροτολουλουδόψαρο της Κουαλα Λουμπουρ. 

πρωτεύουσας της Μαλαισίας, φέρνει τνχη σε όσους 

το αντικρίσουν να κολυμπάει; Αυτή η μοναδική ικανότητα 

του. σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται στο στρογγυλά 

σχήμα του, στο χρώμα των πτερυγίων του και στις 

μαργαριταρένιες κηλίδες nou κοσμούν το σώμο του. κυρίως 

όμως στο εξόγκωμα -οκιβαζε κέρατο- που κάνει το κεφάλι 

του να φαίνεται έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε... 

Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 28-12-02 και 23-11-02 



Αυο παράξενες ΦΌΡΟ . . . ειδηβεις! 

1. Γι είναι η Ηλιόχαρη σύμφωνα με το πρώτο κείμενο; Πού ζει; 

2. Ποια είναι η Μόκι; 

3. Να περιγράψετε ένα κερατολουλουδόψαρο με πληροφορίες από το δεύτερο κείμενο. 

4. Πού ζει το παράξενο αυτό ψάρι; 

5. Γιατί το ονόμασαν έτσι; 

Παίξτε ένα παιχνίδι στην τάξη: Περιγράψτε στους συμμαθητές σας ένα ψάρι με όσο 

πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε και χωρίς να λέτε ποιο ψάρι έχετε στο νου σας. 

Για κάθε ψάρι που οι συμμαθητές σας θα καταλαβαίνουν ποιο είναι από την περιγραφή 

σας, θα παίρνετε ένα βαθμό. Για να δούμε ποιος από σας θα μαζέψει τους περισσότερους 

βαθμούς! 

7. Να βρείτε τις ερωτηματικές προτάσεις των δύο κειμένων. Θα τις αναγνωρίσετε από 

το ερωτηματικό που έχουν στο τέλος. 

8. Η θάλασσα κρύβει ένα πλήθος από παράξενα πλάσματα. Βρείτε εικόνες, γράψτε σύντομα 

σχόλια γι' αυτά και φτιάξτε μια αφίσα για την τάξη σας. 
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Αια<ρημίβεις ξενοδοχείων 

Πηγή: Διακοπές, Ετήσιος Τουριστικός Οδηγός, 1997 
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1. Πού βρίσκεται το ξενοδοχείο Μουράγιο; Βρείτε την τοποθεσία στο χάρτη. 

2. Πόσα δωμάτια διαθέτει; 

3. Τι εξοπλισμό έχουν τα δωμάτια αυτά; 

4. Πού βρίσκεται το ξενοδοχείο της δεύτερης διαφήμισης; 

Βρείτε την τοποθεσία στο χάρτη. 

5. Πού βρίσκεται το ξενοδοχείο Φανάρι; 

6. Πόσα δωμάτια έχει; Τι εξοπλισμό διαθέτει το καθένα από αυτά; 

7. Πού βρίσκεται το συγκρότημα δωματίων Θεοδώρα; Βρείτε την τοποθεσία στο χάρτη. 

8. Ποια φαγητά προτείνονται στον επισκέπτη να απολαύσει στο ξενοδοχείο αυτό; 

9. Αν θελήσετε να μείνετε στο ξενοδοχείο Φανάρι, σε ποιο νούμερο θα τηλεφωνήσετε 

για να κλείσετε δωμάτιο; 

10. Αν θέλατε να κάνετε μια εκδρομή και να μείνετε σε ένα από τα ξενοδοχεία 

του κειμένου που σας δόθηκε, ποιο θα διαλέγατε; Για ποιους λόγους; 

11. Ας φανταστούμε ότι θέλετε να κάνετε μια σχολική εκδρομή στη Θάσο. 

Γράψτε τι ερωτήσεις θα κάνατε αν θέλατε να μείνετε για ένα βράδυ σε κάποιο 

ξενοδοχείο εκεί (π.χ. πόσα κρεβάτια υπάρχουν σε κάθε δωμάτιο, ποιες είναι οι τιμές 

των δωματίων, αν υπάρχει ειδική τιμή για μαθητές, αν προσφέρεται πρωινό κτλ.). 

Τηλεφωνήστε στο ξενοδοχείο Μουράγιο και πάρτε τις πληροφορίες που θέλετε. 

Κρατήστε σημειώσεις και παρουσιάστε τις πληροφορίες που μάθατε στους συμμαθητές σας. 
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΥΊΟΝ Κ. ΕΟΤΟΥΡΗ Ν Ε Α«ή Πουΐΐούνος 36,1β5 3ΐ Πειραιώς Τηλ . 4114.911-4,4119120-3 

Πηγή: περιοδικό COSMOS, τευχ. 3, Ιούλιος 1994 
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Τι διαφημίζεται στο κείμενο; 

Ποιος είναι ο σκοπός του κειμένου; 

3. Ποια εικόνα συνοδεύει το κείμενο; Τι σημαίνει ο κύκλος με τις ακτίνες γύρω από την 

εικόνα; Τι σας θυμίζει; 

Η εικόνα δείχνει πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό το ταξίδι. Δε δείχνει όμως πώς θα 

ταξίδευε το ίδιο πλοίο αν ο καιρός ήταν κακός και η θάλασσα φουρτουνιασμένη. 

Γιατί έχουν διαλέξει αυτή την εικόνα; 

Σε ποια νησιά πηγαίνει το πλοίο της φωτογραφίας; Δείξτε τα στο χάρτη. 

Ποια πλεονεκτήματα του πλοίου αναφέρει και ποιο από αυτά προβάλλει ιδιαίτερα 

η διαφήμιση αυτή; 

Ποια άλλα πλοία ανήκουν στην ίδια πλοιοκτήτρια εταιρεία; 

«Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙ ΤΟΥ»: είναι πρόταση ελλειπτική, δηλαδή 

της λείπουν βασικά συστατικά. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε; 

Βρείτε διαφημίσεις με θέμα τη θάλασσα. Μπορεί να διαφημίζουν: 

• εταιρείες επιβατηγών πλοίων 

• παραθαλάσσια ξενοδοχειακά συγκροτήματα 

• κρουαζιερόπλοια 

• σχολές που παραδίδουν μαθήματα κάποιου θαλάσσιου αθλήματος 

(π.χ. ιστιοπλοίας, σκι κτλ.). 

Φτιάξτε με τις διαφημίσεις αυτές μια αφίσα. Ξεχωριστέ τη διαφήμιση που σας αρέσει 

περισσότερο και αυτή που σας αρέσει λιγότερο και δικαιολογήστε την άποψη σας σε 

ένα σύντομο κείμενο που θα το διαβάσετε στους συμμαθητές σας. 

^ 

4. 

5. 

6. 

9. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 20 

Οδηγίες Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

η Συμβουλές για τους Λουόμενους 

^ = " 1 )•&• 
Μην απομακρύνεστε, κολυμπώντας απο τις ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρετε κάλο κολύμπι. Σκε-

" φθείτε την επιστροφή, που είναι περισσότερο κουραστική. 

*^ί :' 1& © ι 

JL <j Λίην μπαίνετε στη θάλασσα πριν περάσουν 3-4 ώρες απο το φαγητό. 

ς) Μην πίνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν κολυμπήσετε. 

<? 

" ^ Μην κάνετε βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζετε το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού. 

Λ Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά μόνα τους στη θάλασσα χωρίς να τα προσέχετε και να τα επιτηρείτε. 

<? 

\^y ^Μην κολυμπάτε σε περιοχές όπου υπάρχουν πινακίδες που 

§ 1 προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη. 

α Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο - ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια - γιατί υπάρχει κίνδυνος 

για εγκαύματα ή ηλίαση. V 

j ^ r ^ Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα, βγείτε αμέσως από τη θάλασσα. 

* ^ ί ( 1 ^ 
ν9ν Τ 

Λ Αν κουραστείτε κολυμπώντας, μη σας πιάσει πανικός. Μείνετε στην 

<? επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίστε ήρεμα, όταν ξεκουραστείτε. 

n Αν πάθετε "κράμπα", μη φοβηθείτε. Χαλαρώστε το μέρος του σώματος 

που "πιάστηκε" και με αργές κινήσεις κολυμπήστε προς την ακτή. 

ί 
^ Μ Ι . ) ^ 

Λ Αν υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται 

να κινούνται τα ταχύπλοα σκάφη, μην κολυμπάτε πιο πέρα απο αυτές. 

<? 
" ^ fizW Α ν αντίλΠφθείτε κολυμβητή να ζητάει βοήθεια και δεν μπορείτε να τον 

Λ βοηθήσετε, καλέστε και εσείς σε βοήθεια. 

η-, Λ, , · £ · » , Λ · , , 38 £ 
Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr ^ ^ ™ 

http://www.yen.gr


Οδηγίες Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

η Συμβουλές για τους Λουόμενους 

1. Σε ποιους απευθύνονται οι συμβουλές αυτές; Για ποιο λόγο; Ποιος τις έγραψε; 

2. Γιατί δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από την ακτή κολυμπώντας; 

3. Σύμφωνα με το κείμενο, σε ποια μέρη πρέπει να αποφεύγουμε τις βουτιές; 

4 Τι πρέπει να κάνουμε αν συνοδεύουμε μικρά παιδιά στη θάλασσα; 

5. Γιατί δεν πρέπει να μένουμε πολλή ώρα στον ήλιο; 

6. Αν κουραστούμε την ώρα που κολυμπάμε, τι πρέπει να κάνουμε; 

7. Επιτρέπεται να κολυμπάμε σε περιοχή όπου υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν ότι 

εκεί κινούνται ταχύπλοα σκάφη; 

8. Να υπογραμμίσετε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου. 

9. Να χωρίσετε την 9η και τη 12η συμβουλή σε προτάσεις. 

10. Δείτε τις συμβουλές 1, 7 και 8 και υπογραμμίστε τις προτάσεις επιθυμίας που υπάρχουν 

σε αυτές. 

Θυμηθείτε ότι με τις προτάσεις επιθυμίας εκφράζουμε γενικά μια επιθυμία μας, 

μια προτροπή, παράκληση, προσταγή κτλ. 

11. Κάποιος φίλος σας ετοιμάζεται να πάει με μια παρέα για ψάρεμα με βάρκα. Με βάση 

τις οδηγίες που διαβάσατε για τους κολυμβητές, γράψτε του ένα σύντομο σημείωμα με 

συμβουλές για ασφαλές ψάρεμα. Προσπαθήστε να γράψετε προτάσεις σύντομες, 

σαφείς και κατανοητές. 

12. Φτιάξτε έναν κατάλογο οδηγιών / προτροπών για τους συμμαθητές σας για να κρατούν 

τις παραλίες καθαρές. Κολλήστε τον σε έναν τοίχο της τάξης σας. 
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Θαλασσάκι μου 

Καλαματιανό δωδεκανησιακό τραγούδι 

Θάλασσα, θάλασσα, τους θαλασσινούς, 

θαλασσάκι μου, 

μην τους θαλασσοδέρνεις, 

θαλασσώνουνε, για σένα ξημερώνουνε. 

Ροδόσταμο, ροδόσταμο να γίνεσαι, 

θαλασσάκι μου, 

την πόρτα τους να ραίνεις, 

θαλασσάκι μου, 

και φέρε το πουλάκι μου. 

Θάλασσα κι αλμυρό νερό, 

να σε ξεχάσω δεν μπορώ. 

Θάλασσα, θάλασσα, που τον έπνιξες, αχ αμάν, αμάν, 

της κοπελιάς τον άντρα, 

θαλασσάκι μου, 

εσύ ’σαι το μεράκι μου. 

Κι η κοπελιά είναι μικρή, 

θαλασσάκι μου, 

και δεν της παν τα μαύρα, 

θαλασσάκι μου, 

και φέρε το πουλάκι μου. 

Θάλασσα κι αλμυρό νερό, 

να σε ξεχάσω δεν μπορώ. 
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Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή 
Στίχοι και μουσική: Νίκος Πορτοκάλογλον. 

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, 

θάλασσα αγριεμένη, 

πού θα με βγάλεις to πρωί 

σε ποια στεριά μου ξένη; 

Τα είχα όλα μια φορά 

μα ήθελα παραπάνω. 

Τι να τα κάνω τώρα πια 

απόψε που σε χάνω; 

1 

Μέσα στα μαύρα σου νερά 

κομμάτια κι η ζωή μου. 

Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, 

μου κρύβεις το νησί μου! 

^ I ^ p ^ p » • 

w > 
»ί-* 
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Αχ, δάλαββά νη 

ν&^ί 

1. Τι ζητάει από τη θάλασσα ο άγνωστος καλλιτέχνης του δημοτικού τραγουδιού 

στις τρεις πρώτες στροφές; 

2. Στην τέταρτη και πέμπτη στροφή εκφράζεται στο τραγούδι 21 ένα παράπονο προς 

τη θάλασσα. Ποιο είναι αυτό; 

3. Ο άγνωστος καλλιτέχνης που έγραψε το τραγούδι 21 φαίνεται να αγαπά ή να μισεί 

τη θάλασσα; Σε ποιους στίχους εκφράζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα συναισθήματα του; 

4. Τι ρωτάει τη θάλασσα ο καλλιτέχνης στην α' στροφή του τραγουδιού 22; 

5. Ποιο παράπονο εκφράζει στην τελευταία στροφή του τραγουδιού 22; 

6. Και στα δυο τραγούδια οι καλλιτέχνες μιλάνε στη θάλασσα στο β' ενικό πρόσωπο. Γιατί 

το κάνουν αυτό; Τι είναι γι' αυτούς η θάλασσα; 

7. Και στα δυο τραγούδια υπάρχει αναφορά σε ένα χρώμα. Σε ποιο; Τι ρόλο παίζει το χρώμα 

αυτό σε καθένα από τα δυο τραγούδια; 

8. Έχετε ακούσει τα τραγούδια αυτά; Τι νιώθετε όταν ακούτε το καθένα από αυτά; 

9. «Να σε ξεχάσω δεν μπορώ!»: προσέξτε το σημείο της στίξης. Τι εκφράζει η πρόταση αυτή; 

Πώς θα τη χαρακτηρίζατε με βάση το περιεχόμενο της: κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική 

ή επιφωνηματική; 

10. «Τι να τα κάνω τώρα πια 

απόψε πον σε χάνω;»: 

προσέξτε το σημείο της στίξης. Τι εκφράζει η πρόταση αυτή; Πώς θα τη χαρακτηρίζατε με 

βάση το περιεχόμενο της: κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική ή επιφωνηματική; 

11. Υπάρχουν πολλά τραγούδια που αναφέρονται στη θάλασσα. Συγκεντρώστε στίχους και 

τίτλους τέτοιων τραγουδιών. Ρωτήστε συγγενείς, φίλους, γνωστούς και κινηθείτε σε όλα 

τα είδη του τραγουδιού. Μαζέψτε και εικόνες, σκίτσα και φωτογραφίες από θαλασσινά τοπία. 

Κάντε και δικές σας ζωγραφιές με θέμα τη θάλασσα και κάποιες σκηνές που παρουσιάζουν 

τα τραγούδια που θα επιλέξετε. Δημιουργήστε μια αφίσα με τα τραγούδια και τις εικόνες και 

στολίστε με αυτήν την τάξη σας. 
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Τήνος 

ΚΕΙΜΕΝΟ 23 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
"ϋιιί-πχ'.Γτο 5ύο ίιλοίο ατιώ τον napcwj κχα 

η Ραφήνα έχουν καθημερινά προορισμό την 
Τήνο το καλοκαίρι Osptrron τΐοοιρις ώρας 
Έ&χει το νησί από τη Ραφήνα και πάνυ απο 
πίντΕ από τον Πϋραιά Mow ξρ^νΰιε KW ΊΟ 
ίρομοΑόγια με ταγ/ρττλοα. Οι χιλιο^ρικΐς; 
onwrraoEit; οίο «niniipwo του νησιού αναι 
ηολύ μικίίΐς Λπιί τη Χώρο, λοιπών. οι μααι 

κότερες χΛιομπριχίς αποστάσεις Είναι: 
ΚπινάΟος β, Kypinuvri 20, Κριΐμνια 24. 

Πύργος 30, Πάνορμος 3fl, Τριαντάρης 6, 
Kaim 17, Κολυμπήθρα 20. 

Πηγή Διακοπές Plus, 

Ετήσιος Τουριστικός 

Οδηγός, 1997 

Σαμο^άκη 

Σϋμοβρΰκΐ). Βοίος. Απόμερη impoAia στο 
νάτΐιι ψ η μ ι ι u*i νιμικκί. Διίσκύλη πρΟσμ\ι-

<>ι\. Αι κι ίθ Λάκκωμα 5 χλμ. με αυτΉΚίνΤιτϋ 

κιιι μπα με υκώφος. ΨιΑή κάτασπρη άμμο; 

Kin Ρίΐπιιγιϊλαν(ΐ νερά ιΰανικά για υπομρύ-

J(10 Ι|ΚΪ|Ιψί1-

Μπορείιε w κπιπιπίηνίινητυ; o u i Κίι[ωιρό-

[jivfi fiTLiXL Πριν ]ΐάΐ£ φρσντ,ΐίτκ νο napc-

W προμηπΐ'.ιΐ^κίΐι VKJIU. 

0( ηαρολίες του νηοιού 
Mia am) τις ωραιοτΐμΐς 
παραλίες της Τήνου civai 
η ΚσΛνμπηβρα (στη 
Οννέχίια του ί ρόμου 
μετά τον Κρόκο και την 
Κώμη | > Διπλή napaJLta η 
Κολυμπήθρα, με το 
μκγοΛο κομμάτι της να τα 
Βέρνουν rrnpiaaOTtpo ro 
κύματα και τα άλλο, τα 
μικρό, καλά 

προφϋλογμένο, να λιαζ& τα κρυοταλλινα ήσυχα 
νερά τοα, ανεξαρτήτως καιραυ. 

Η πιο εντνπνσΜκή 
παραλία, πάντως, tivai 
ourii της Λιμαοας, 
ιρκολουβω^ΐίΐς ι φ 

χ^μο-ιοίρομο (Τ χλμ 
πΐριττσυ) t(w από π 
χωριό Ιλυμοτνη. Τη βράχια 
υψώνονται τριγύρω 
Κορμέ να, λιανισμένα and 
την ορμή της βάλαασας, 
not crv t j t t i atpa, καλύτερα 

να μην αψηφήαττε το κοματο. To vtpo, iXALnrrt, 
ακούγεται οττνς γλιστράει ανάμενα και κοπάνα» 
ί ο μεγάλα βότσαλο της παραλίας. Ο αχός του 
φτάνει στ* oama ανατριχιασ-ηκος, αλλά και πάλι 
το τοπίο παραμένει υπέροχο. 
Λιλιπούτεια αλλά γοητευτική είναι η παραλία της 
Ιόντα Μαργαρίτας, την οποία ανακαλύπτεις; 
ακολουθώντας - κοντά στη Ι τ ε ν ή - τη 
οισσταύρωση που οοηγεί στην Παναγία των 
Αγγέλων Ι τι υπέροχο όνομα! |, Ο χΜματοΦμνιίος 
(β χλμ περίπου) είναι εύκολος στην οοχή, 
ΦυΟκΟλος και κατηφορικός κοντά στη μικρή 
'•μυστική και σπύκαυφη< παραλία της 10ντο 
Μαργαρίτας. Κ καθολική εκκλησία της. 
ΒοΟίΛισοος TUV Αγγέλων οεσπόζει ψηλά και το 
νησί που αντίκριζε ι ς σ ι απόσταση που νομίζεις 
ότι είναι (ι>ο euiAwrti;, otv uvat άλλο απο τη 
Μυκανο. 

ΰσοι θο ήθελαν να μείνουν κοντό βτσν Πύργο, η 
ΤΤΜ καλή και κοντινή επιλογή ν ΰ μ"ώ*»ο tivot το 
γοητευτικό λιμάνι του Πάνορμου, που Οντως 
μυρίζει φοέοκο ψάρι) 
Οι πιο κοντινές παροΑιες στη Χώρο για εκείνους 
που βιάζονται είναι ο Άγιος Εύστης που 
αναπτύσσεται ραγοαία σε υερετρο, με πλήρεις 
ς4ν04οχεινκές εγκαταστάσεις! η Παχτά Άμμος και 
η Αυχναψττά, λίγα μετά τον 'Αγιο Γιάννη Πόρτο, 
και φυσικά τα KICVVM απά την άλλη μεριά. 

Πηγή: περιοδικό 

COSMOS, τεύχ. 3, 

Ιούλιος 1994 
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Σαμο^άκη 

1. Το κείμενο αναφέρεται σε δυο νησιά, την Τήνο και τη Σαμοθράκη. -έρετε πού 

βρίσκονται τα δύο αυτά νησιά; Βρείτε τα στο χάρτη. 

2. Από πού φεύγουν τα πλοία για την Τήνο; 

3. Πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι; 

4. Πού βρίσκεται η παραλία Κολυμπήθρα; 

5. Τι κάνει την παραλία Λιβάδα εντυπωσιακή; 

6. Ποιο νησί αντικρίζει ο επισκέπτης από την παραλία Σάντα Μαργαρίτα; 

7. Πού θα διαλέξει να μείνει ο επισκέπτης της Τήνου που του αρέσει το φρέσκο ψάρι; 

8. Πού θα διαλέξει να μείνει ο επισκέπτης της Τήνου που επιθυμεί να βρίσκεται κοντά 

στη Χώρα και να χαίρεται τις ανέσεις ενός μεγάλου ξενοδοχείου; 

9. Εσείς, αν αποφασίζατε να επισκεφτείτε την Τήνο, σε ποιο από αυτά τα μέρη που 

παρουσιάζονται στον Οδηγό θα θέλατε να μείνετε; Για ποιους λόγους; 

10. Πώς μπορεί να πάει κανείς στην παραλία Βάτος της Σαμοθράκης; 

11. Πού θα μείνει ο επισκέπτης της παραλίας αυτής; 

12. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα 

γράφονται στο κείμενο: 

α. Η παραλία Βάτος της Σαμοθράκης προσφέρεται για κοσμοπολίτικες διακοπές. 

6. Η παραλία Κιόνια της Τήνου βρίσκεται κοντά στη Χώρα. 

γ. Ο Πύργος απέχει από τη Χώρα περισσότερο από τον Πάνορμο. 

13. Οι πληροφορίες προέρχονται από τουριστικούς οδηγούς. Παρουσιάζουν όμως μια 

βασική διαφορά μεταξύ τους. Μήπως μπορείτε να την εντοπίσετε; Ποιος από τους δύο 

οδηγούς σάς δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις παραλίες που περιγράφει; 

14. Βρείτε τις παραλίες που υπάρχουν στο νομό σας. Ποιες από αυτές ξεχωρίζουν για 

τις φυσικές ομορφιές τους και την τουριστική τους κίνηση; Βρείτε στοιχεία γι' αυτές και 

παρουσιάστε τις με λεπτομέρειες σε ένα κείμενο που θα αποτελέσει απόσπασμα 

ενός Οδηγού για το νομό σας που ετοιμάζει το σχολείο σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24 

Ευγενία Φακίνου 

D 
W μ^άλη ττ£άβινη 

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι όταν μιλούσαν για τη θάλασσα έλεγαν: η 
μεγάλη πράσινη. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι έπλεαν το Νείλο αλλά 
φοβήθηκαν την ανοιχτή πράσινη πελαγίσια θάλασσα. Δεν τόλμη
σαν. Δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι. Έβαλαν τους Κρήτες να τους 
κάνουν το εμπόριο και τη ναυτιλία. 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

Θάλασσα 
Ως θάλασσα με την ευρύτερη σημασία του όρου, νοείται το σύνολο 

των αλμυρών τμημάτων της υδρόσφαιρας τα οποία επικοινωνούν 

μεταξύ τους και καλύπτουν τα 3/4 περίπου της Γης. Σε μερικές περι

πτώσεις, ο όρος θάλασσα αποδίδεται και σε αλμυρές λίμνες, είτε 

λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (π.χ. Κασπία θάλασσα) είτε για 

ιστορικούς λόγους (π.χ. Νεκρά θάλασσα). Ωστόσο, με τη στενότερη 

σημασία του όρου, ως θάλασσα νοείται μια σχετικά περιορισμένη και 

στενή αλμυρή υδάτινη μάζα (π.χ. Βαλτική θάλασσα, Μεσόγειος 

θάλασσα κλπ.) σε αντίθεση με τον ευρύτερο ωκεανό. 

Σύγχρονο ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό ελληνικής γλώσσας, 

Ο.Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ 

Θάλασσα: υδάτινη αλμυρή μάζα που καλύπτει το μεγαλύτερο 

τμήμα της γης - τμήμα τέτοιας έκτασης - αλμυρή λίμνη - το 

θαλασσινό νερό - η θαλασσοταραχή. 
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1. Η μεγάλη πράβινη 

2. Εγκυκλοπαίδεια "Πάπυρος Λαγούς Απριταννικα 

3. Σύγχρονο ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό ελληνικής γλώββας 

% 

rtV-

1. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των τριών κειμένων; 

2. Ποιες διαφορές παρουσιάζει το κείμενο 1 με τα άλλα δυο; Πού νομίζετε ότι οφείλονται 

οι διαφορές αυτές; 

3. Ποιο από τα κείμενα σας φαίνεται περισσότερο επιστημονικό; Για ποιους λόγους; 

Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένους επιστημονικούς όρους μέσα στο κείμενο αυτό; 

4. Πώς ονόμαζαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι τη θάλασσα σύμφωνα με το κείμενο 1; 

5. Γιατί οι Αιγύπτιοι δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι; 

6. Πώς έκαναν τις εμπορικές συναλλαγές τους; 

7. Τι είναι θάλασσα σύμφωνα με το κείμενο 2; 

8. Να βρείτε τις θάλασσες που αναφέρει το κείμενο 2 στο χάρτη. 

9. Τα κείμενα 2 και 3 δίνουν ορισμούς της θάλασσας. Ποια βασική διαφορά όμως 

παρουσιάζουν; Ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο; 

10. Ποιο από τα τρία κείμενα έχει περισσότερες ελλειπτικές προτάσεις; Να τις βρείτε και 

να προσπαθήσετε να συμπληρώσετε τα βασικά συστατικά που λείπουν. 

11. Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου 1. 

12. «Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι έπλεαν . . . πελαγίσια θάλασσα»: να χωρίσετε την περίοδο 

σε προτάσεις. Πώς συνδέονται οι δύο προτάσεις μεταξύ τους; 

13. Βρείτε κι άλλους ορισμούς για τη θάλασσα από άλλες εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. 

Με τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε από τους ορισμούς αυτούς, γράψτε σε τρεις 

σειρές ένα δικό σας ορισμό για τη θάλασσα. 
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14. Γράψτε ένα σύντομο κείμενο για τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η εικόνα και διαβάστε το 

στους συμμαθητές σας. 

Ί 
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ΟΔΥΣΣΈΑς ΕΛΎΤΗς 

Τον Αιγαίον 

Ο έρωτας 

Το αρχιπέλαγος 

Κι η πρώρα των αφρών του 

Κι οι γλάροι των ονείρων του 

Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει 

Ένα τραγούδι 

Ο έρωτας 

Το τραγούδι του 

Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του 

Κι η ηχώ της νοσταλγίας του 

Στον πιο βρεμένο βράχο η αρραβωνιαστικιά προσμένει 

Ένα καράβι 

Ο έρωτας 

Το καράβι του 

Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του 

Κι ο φλόκος της ελπίδας του 

Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λικνίζει 

Τον ερχομό 

Πηγη Οδυσσέας Ελύτης, Προσανατολισμοί 
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αίου 

1. Να περιγράψετε την εικόνα που δίνει ο ποιητής με τους στίχους του στην α' στροφή 

του ποιήματος. 

2. Ποιο είναι το αρχιπέλαγος που αναφέρει ο ποιητής στο 2ο στίχο; Να το δείξετε στο χάρτη. 

3. Μπορείτε να περιγράψετε πώς φαντάζεστε το καράβι του ποιήματος; 

Να περιγράψετε την εικόνα που δίνει ο ποιητής στην β' στροφή του ποιήματος. 

5. Ποια είναι τα συναισθήματα του ναύτη στη β' στροφή; Τι νοσταλγεί; 

6. Η θάλασσα στο ποίημα σας φαίνεται να είναι γαλήνια ή φουρτουνιασμένη; 

Να δικαιολογήσετε την εντύπωση που σας δημιουργεί με στοιχεία του ποιήματος. 

7. Το ποίημα σας δημιουργεί μια αισιόδοξη ή απαισιόδοξη ψυχική διάθεση; Για να απαντήσετε 

μελετήστε προσεκτικά την γ ' στροφή. 

8. Το ποίημα έχει γίνει τραγούδι. Φαντάζεστε ότι θα έχει γίνει ένα χαρούμενο, ένα λυπητερό 

ή ίσως ένα νοσταλγικό τραγούδι; Βρείτε λέξεις από το ποίημα που να δημιουργούν 

τη διάθεση που πιστεύετε (χαρά, λύπη, νοσταλγία). 

9. Να βρείτε ή να φτιάξετε εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες ή ζωγραφιές που θα μπορούσαν 

να συνοδέψουν το ποίημα και να ταιριάζουν με το περιεχόμενο του και τις εικόνες που 

κρύβονται στους στίχους του. Δημιουργήστε μια αφίσα στο κέντρο της οποίας 

θα βρίσκονται οι στίχοι του ποιήματος και γύρω τους οι σχετικές εικόνες. 
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Mm?*.. ρ> + Η ΐ · · · > ι ι • k • · «•FtKHHJtf 

ΑΠ1ΪΙΛ|ΪΪΜ1 η θαλάσσια 
Τι^νά ,31 ctvtipunn 

Ονηρ^τ,αύντα ι: "Μα γιβτί οι 

i rnWjuir ι χελύνες Μν&ϊ,νεύονγ 

αφού v t ^ o t ^ 'όσο ηοΐΛο 

οΒγο · ή " I t τι μας υρηοπιίύαυν 

οι )(€λ«ν^ς HCU Π|Κ 111 ι νπ 

πραστατεντού*;'- Αυτό ( Κ Ό Ι ΤΟ 

ΠΙΕΙ ΐΐι;νΐ]Μΐ[?μι ™ r p u n ^ a r a που 

υ"9θμ£. Ιυζ. παρακάτω γραμμίς, 

Βι ι προϋΑοαηαουμε να 

απαντήσουμε ot κσπαιπ Π Γ Μ 

αυτά. 

Hade να τις ξεχωρίζει! 
7την F Mufti ι ι-ι i',-i ι-ι Lru|ii ύιΐώ είδη κελωνών, Το τρία είναι Γης 

ςηράς^ το 60ο TOU γλυκού νερού *οι όλΐη τρίίΐ ι ιΛη Η ivr.il ι ης 

POAQOOQC 

Η ώερματοχελώνα, η μίναΛΪιτι ρη ππ' ,ιλι ι_,. ι ινπι RuftijijuiO .'.ύι 

ονομοί^Γαι ετοι επει£ή ϊχει οτο καϋίύιιι της σκληρό δε ρμο Η 

1 ίράΟΓνη yr Aj.wr, ι rvr.il ι ,ΐΗΐιιλι im IEU χοιμπυψ£ιγθς η μόνη από τις 

Θετλάοαιες χίλώνΐς, και η Καρεττα είνσι η πκ> αυνη&ιονΓνη " τ η 

ιψ,ί nnyi ιιι ΗΙΙ Ι ΓΙ: JJUVU ΜΟΙΧ, IIOU γεννάει ΤΟ ΟΟγΟ της αε 

ιλλη»ιιυΐς ιαραλιες. Μια σ η μ ο ν κ ή διάφορα τ " * fin^ciniiirj* 

ρ λυνυτ uinj ΰιΛΪς της ξηράς και του νλυκού vtpov (ίναι ότι 

&CV μΓν^ρουν· νσ Ηρυψσυν τπ ι , υκιΛι ΕΕΊΙ ΙΓ> ΓΙ Π puym ιι>υς μΕΟΕτ 

υ ι ο καβούκι τους. 

Ενα ταξίδι πάνω στο καβούκι της Θαλάσσιας χελώνας... 

Τότε που δεν υπήρχαν ακόμη άνσρωποι... 
Or ϊ ί λ « ^ · Κ clvfli tpntTO. neiJ iofjv ΟΤΪΥ-" πλανήτη (.fits ιπμ Ι 'ΪΠ Η ΚΗΐπμμιιρί] ^puviu. ύπύ ifjv £ΓΗΪ)(η Τ4ί* 

"fit iwjcpuurjujv. f u m i 't^v τΐοοχή ήτα* αρκετά ^ o ^ o p C T i t i ^ ύπ" ^ n ατις μ*ρ££ |Λζ- Γο αρχαιότερο 

απολί&ομο &αΑάθΟ'βς flC^K-vo^ iwnr FVfM ΐπτ,τι, imrpuatrytt. "Αμ·νιΛων- *ul· £Ιχτ! JjqMXj Ρ££Ι-ηθΛ) C4U < v 0 

μ-·ί ρο αυτοκίνητο. 

•nCJvXJCXĤ pcH ftrv unnpjjnuv nm. C"Ji JJLAUVLI^ Ε^ω-ζ, ΰϋ¥£1[ιζρϊίν νΏ- (pMV ατη σΤΐβΌ, ί τ ΐ γλυκό "-Έρσ <fl' 

στΓΐ θάλοσοα. Α* όμ«ς οι ^¥οΊρώ>ι*& αυ^ΐ^ίαουτ- νο αδιαφορούν γιο τρ πι fuftc'iUktiw, ι ϊτήι ΠΡ&ΟΤΗΪ ΟΙ 

ι nrrjjrvcc, yr ν« <j να τι^ ΠΛΛnuuv μυνΟ -Of tpWTCypD^ Ιίζ.,., 

ΜύσΌι και «ττορΐες... 
Ενας ινδικός μυοος o«a(ptp€i nrji; η γη πτηρφ ι,:, ι: m, lAaict. 

ιμιύ'ϊ ίΑίφάνΐιίν. κι auToi με τη σΐΐρό t a i j ^ ατΐκινται e r a 

^αβοϋΐΊ ίΐια^ γιγπν,ιπ^ ηπλππιιιιιι, ^, A U V ^ I ^ nou κολυμπά ατηι 

Ηάλαοοα του οπιίρΐυ. ϊ ώ μ φ » ^ μ* τητ eXArptiui μυθολογία, η 

SiiVnnni" Ι 1 λώνιι ήιιιτ ι ο rf.flo iT^Kj της Αβροδίτης «οι τ4ν 

ΠοΟίι&ώνα. 

M u r i u m , ί ν α ϋπο τα πράτα ελληνικό ν3μί3μ3ΐ4.0 ατοτήρας 

της Αϊνινας, του !;OJ οιύνα π if, nm IELIVI^H Ι μι,Ι rJuAuiiuiu 

l o m C ί · ι ι ς π; ι<»ν· ϊ ι 9 · 1 3 α τ ι α τ ι ν Κ α ρ ί τ τ α 

«Ο ν-ϊί,ρρίζί ι ΐ όμιυς η ^ α ν μ α ί ι ι ι α . 

Η Kan* rrn -ICJ ιιΐϋΐιημωνι^ΰ ι<ις όνομα tivo- Care^ta iareTfj fτύ-Ί, or μΡ|Κθς το cva 

μέτρο « i J αε οορας τα ΐ ( } Ηΐλπ ΠΙτρΗπου Ιρτφι i n μ. μι'ίιυι,ι.Ν ι_ κΐ,(ύλ>α. μνδιο. 

[ΐμνιιύ^ puut ό ^ ο υ ς αργοκίνητους οργανιομίύς. ιαΒώς όύοινολα npoipTaivr ι TIT ijmpin 

Ζτ6 κα&£>_·ι:ι της ςόυν μ.ΐρΐΐι Γ ι̂γπΏπμΓ,ι π,3υ LJLIKH^UV μτ ΐ"€ιΰήιΰες. ονηκο^ν ^ τ α 

upSpcmOoa και w<fyatp'iv3i tJo^avO·-

Αν O C ^ i ifavp ,ς νπ = ι ^ ••: ,ι: 11 Ιυ :..|ΙΛ·: 

μιος Καρίττα. ν' αυτό Βόηοα rj ουρά 

Γ - . ππιι ι ivui ΓΚΙΛΊΙ μ< yu\υ ι ίρη L·ιις 

opiieiiti^l 
Orrtji, (Af> ι * LpfTCTO, ΐτα, και Ϊ Η 

οαλάαοΐΐς |ε^<^Ες nTnnvr run· μι 

πντύμοντς, και μ·Μ>ρο^ *Q nepo^tiveuif 

KGTU rj ΠΠ Τι !• ·.< ^ I I - Ι ΐ υ λ ί Ι Ι I I ί ι ι ΐ I..JLJ 11 , ΙΓ| 

άρα a n i τοιίς Ο * % Λ Ι Π Ο ^ . 

Ακοϋουσώντας τα κνάριβ της Καρέττα 
ΚάΒΐ ϊρόνο, αηό Ό Ηα,ο μΐχρι τ*ν Auyrnjaro, 

πορα^Ητς της /nHinrtlmj. ΓΓ|Γ̂  ΠΗ ALTHUVVITUOU RUI της 

Κρήτης, &ι (ίηλυκΐ^ Κορίττα flyaiYsuv στη στΐρ<ι »οιη τη 

ηΐΗίριι ιυ [ψ, VUJJIUL, \ru vu yiWrr30U-'. M t o a Ο tVO 

λάϋκο μ ι μιαό ρίτρο περίπου Θτιοος. yrwnir j smu μι^ιϋ 

υμυ 1 ΐΟ α&γο που ijfou* μέγεθος κΟι οχημΟ ϊαια με το 

μπαλάκι IOU πινγ^-no^c Fran,: i n i:nr,HHOuv με όμμο 

κα, fupiijauv σι η Βάλί ι ί W . Μπορεί να επκπρ€ΐ|ίουν τη 

ΙΟΌ ΑΠ^Γ.ιί:!";'" γκι ΠΗ υπ |.Ί ••, και τρ-.τη Φ^ιρα KOI VQ 

φτιαςουν καινοίργίΐς φωλιές, πόντο οτη* ιίν πι ρΐΗΐχη-

Π Μ Ι Μ Κ Ι Ι Ι οϋι> jjr|ifi αργότερα, εκκολάπτονται 14 obya 

Οι νεοοαο* (τα ν,ελύ^ακιο) ifpw ι ιηχι^ Λ-Λ ι u iruuio 

- περπιου όαο ε'να ampTOKcy ι * κοι κρώμο σκούρο 

γκρίζο Μόλις yn ννη'?ΐ:ιιν. Tf\i y,:u> ripi>^ ι η Οΰλοοσα. 

Από τα (ίλια όμ«ς ncu μπορεί να γΐννησσυν υΐοσ π' 

t γη KL,Aiit[3i^ir. rriuri U L I U I υπ μΟνύ £ . α ΟΟ 

καταφέρει να ενηλικιωθεί και να <jmaF/-i τη ί ι * η 

IUU <|HijAlU._ 

Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 23-05-99 
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Απειλείται η fctaeiA χελώνα 

1. Τι είδους ζώα είναι οι χελώνες; 

2. Πού ζουν οι χελώνες; 

3. Τι λέει η ελληνική μυθολογία για τη θαλάσσια χελώνα; 

4. Τι είναι η Καρέττα Καρέττα; Πού ζει; Σε ποιο μέγεθος φτάνει; 

5. Σε ποιες ελληνικές παραλίες γεννάει τα αυγά της η Καρέττα Καρέττα ; 

6. Περιγράψτε ένα χελωνάκι Καρέττα Καρέττα που μόλις βγήκε από το αυγό. Πώς είναι; 

Τι κάνει; Πόσες πιθανότητες έχει να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί; 

7. Ποια είναι η μεγαλύτερη χελώνα που ζει στην Ελλάδα; 

α. Η Δερματοχελώνα 6. Η πράσινη χελώνα γ. Η Καρέττα Καρέττα 

8. Τι τρώει η χελώνα Καρέττα Καρέττα; 

9. Ποιοι είναι οι εχθροί της; Από τι κινδυνεύει; 

10. Τι είναι ο «Αρχέλων - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας;» 

Σε ποια διεύθυνση βρίσκονται τα γραφεία του συλλόγου αυτού; 

11. Τι είναι το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών; Πού βρίσκεται; 

Τι υπηρεσίες προσφέρει; 

12 Πότε μπορούν τα παιδιά να επισκέπτονται το Κέντρο αυτό για να μαθαίνουν 

περισσότερα για τις θαλάσσιες χελώνες; 

13. «Ακόμα κι εσύ, όμως, μπορείς να τις βοηθήσεις. Θα το κάνεις;»: Να βρείτε 

την ερωτηματική πρόταση του αποσπάσματος. Πώς την αναγνωρίσατε; 
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14. «Κάνε απλά, αλλά πολύ χρήσιμα πράγματα: 

• μην πετάς σκουπίδια στην παραλία 

• μην πηγαίνεις στην παραλία τη νύχτα 

• μίλησε σε γνωστούς και φίλους» 

Βρείτε τις προτάσεις μέσα στο κείμενο. Δείτε τις όλες προσεκτικά. Τι εκφράζουν; 

Δίνουν μήπως κάποια πληροφορία στον αναγνώστη ή του λένε να κάνει ή να μην κάνει 

κάτι; Τι είδους προτάσεις είναι; Κρίσεως ή επιθυμίας; 

15. Στο ίδιο απόσπασμα της προηγούμενης άσκησης να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις. 

'Ύΐ- 16 Γράψτε μια επιστολή στο Σύλλογο για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 

ΑΡΧΕΛΩΝ. Ζητήστε να σας στείλουν περισσότερες πληροφορίες για τη χελώνα 

Καρέττα Καρέττα και ρωτήστε ό,τι θέλετε να μάθετε για το ζώο αυτό. Επίσης ζητήστε 

να σας στείλουν έντυπο υλικό για να ενημερωθείτε για τη δράση του Συλλόγου. 

Μην ξεχάσετε να δώσετε τη διεύθυνση στην οποία θα περιμένετε την απάντηση 

του Συλλόγου. 

Θυμηθείτε ότι η επιστολή σας απευθύνεται σε μέλη ενός Συλλόγου που δε γνωρίζετε. 

Προσπαθήστε να είστε σαφείς και ευγενικοί. 

Αρχίστε το γράμμα σας με μια προσφώνηση που θεωρείτε κατάλληλη 

(Κύριε, Αγαπητά μέλη του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, 

Αγαπητοί φίλοι της χελώνας Καρέττα Καρέττα κτλ.) 

και τελειώστε υπογράφοντας το γράμμα. 
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"Παξοί 

ΚΕΙΜΕΝΟ 27 

Σε απόοιυοη 7Ί5 χλμ 
από ιον Γόιο, σιη 
βορειοανατολική πλευρά 
ίου νηαιου, βρίσκεται 
ο Λαγγός, το μικρότερο 
αλλά και γραφικότερο 
απο το ipfa 
παραθαλάσσια χωρία 
ίων Παξών. Χιισμένος 
σε περίκλειστο όρμο που 
αντικρίζει ιπν ανατολή, 
ο Λόγγος αποτελεί ιον 
προορισμό ίων 
επισκεπτών ίου νησιού, 
που εκπμούν ιδιαίιερα 
την επτανήσιακτι 
αρχιτεκτονική του, το 
καταπράσινο τοπίο, αλλά 
κα ι τις ταβέρνες του 
\ωριού οποι> συχνά 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός Explorer της Καθημερινής - Επτάνησα 
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1. Από τι είδους βιβλίο είναι παρμένο το απόσπασμα αυτό; Μπορείτε να βρείτε άλλα τέτοια 

βιβλία και να τα φέρετε στην τάξη να τα δείξετε στους συμμαθητές σας; 

2. Σε ποιο νησί βρίσκεται ο Λογγός; Να δείξετε το νησί αυτό στο χάρτη. 

3. Γατί οι περισσότεροι από τους επισκέπτες του νησιού πάνε στο Λογγό; 

4. Ποιες είναι μερικές καλές παραλίες της περιοχής νότια του Λογγού; 

5. Αν δεν μπορεί να πάει κανείς στις παραλίες αυτές με αυτοκίνητο, πώς αλλιώς μπορεί 

να τις επισκεφτεί; 

6. Γιατί αξίζει κανείς να επισκεφτεί τη Λάκκα; 

7. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα 

γράφονται στο κείμενο: 

α. Οι Παξοί έχουν πολλά παραθαλάσσια χωριά 

6. Ο όρμος της Λάκκας είναι προφυλαγμένος από τους ανέμους 

γ. Το Μαρμάρι και ο Κήπος θεωρούνται οι καλύτερες παραλίες του νησιού 

δ. Το λιμανάκι της Λάκκας βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα 

8. «Νότια του χωριού βρίσκεται. . . συνήθως οι λουόμενοι», 

«Ο όρμος, γύρω από τον οποίο . . . ασφαλής και απάνεμος». 

Λ/α βρείτε τις περιόδους στο κείμενο και μετά να τις χωρίσετε σε προτάσεις. 

9. «Περικυκλωμένη . . . πλήθος επισκεπτών»: Τι είναι η πρόταση αυτή; Κρίσεως, επιθυμίας, 

ερωτηματική ή επιφωνηματική; Γιατί; 

10. Φανταστείτε ότι έχετε επισκεφτεί την παραλία που φαίνεται στη μια όψη της κάρτας 

που ακολουθεί. Συμπληρώστε την άλλη όψη της και ταχυδρομήστε την κάρτα σε κάποιο 

φιλικό ή συγγενικό σας πρόσωπο. Γράψτε για τις εντυπώσεις σας από την περιοχή που 

επισκέπτεστε, πώς περνάτε εκεί, τι σας εντυπωσιάζει, κάποιες ευχές κτλ. Μην ξεχάσετε 

να συμπληρώσετε στην κάτω δεξιά πλευρά το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη 

(του προσώπου στο οποίο στέλνετε την κάρτα σας). 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 28 

Κανείς δεν αρνείται ότι το 
κολύμπι είναι η καλύτερη 
άσκηση, αλλά καμιά φορά 
γίνεται βαρετό. Αν λοιπόν 

φέτος το καλοκαίρι η πλήξη 
χτυπήσει την πόρτα σας, 

θυμηθείτε: Τα θαλάσσια 
σπορ είναι πολλά, εύκολα 

και προσιτά στην τιμή. 
Εμείς διαλέξαμε δύο από 

αυτά, το σκι και το γουίντ 
σέρφινγκ. 

ουιπ σέρφινγκ 
Είναι ολυμπιακό άθλημα και παγκόσμιος 

ΐφωταθλητής σε αυτό είναι ο έλληνας Νύως 

Κπύαμανάκη/;, Αυτό όμως να μη σας τρομά

ζει ούτε να σας αποθαρρύνει. Δεν είναι ανά

γκη να διαγωνιστείτε μαζί του. Αντίθετα, θα 

έχετε την ευκαιρία να διδαχθείτε τα πρώτα 

σας «βήματα» στη θάλασσα. Εκμεταλλευτεί

τε το. 

Το γουίντ σέρφινγκ, εκτός του ότι είναι ένα 

ισομετρικό άθλημα (γυμνάζει ομοιόμορφα 

όλο το σώμα), αναι και η ταχύτερη μέΒοδος 

αδυνατίσματος μετά το σκέρφερ (είδος σκι). 

Η αλήθεια είναι ότι το γουίντ σέρφινγκ είναι 

ένα παρεξηγημένο σπορ, Ανθησε στις αρχές 

της δεκαετίας του '80 για να αρχίσει σιγά-

σιγά να χάνει την αίγλη του. Εκεί που κάπο

τε όλες οι παραλίες διέθεταν δεκάδες καινούρ

για σκάιρη προς ενοικίαση, σήμερα βρίσκο

νται «πεταμένα» σε κάποια γωνιά, νερασμένα, 

και κανείς δεν τους thm σημασία. 

Αντίθετα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο το 

άθλημα μεσουρανεί και καταφθάνουν στη 

χώρα μας εκατοντάδες νιοι με τα σκάφη 

τους για να απολαύσουν τις ιδανικές για το 

άθλημα κλιματολογικές συνθήκες και παρα

λίες. Να σκεφτείτε OIL δεν είναι λίγοι εκείνοι 

που ξεκινάνε από κάποια παραλία της Αττι

κής για να πάνε στην Πάρο, τη Σαντορίνη ή 

τη Μήλο με μόνο εφόδιο το γουίντ σέρφινγκ 

και τον άνεμο. 

Την ευθύνη για τη «μιζέρια» που έχει πέσει 

το άθλημα την έχουν η έλλειψη οργάνωσης 

των πωλητών και των αντιπροσώπίον. Πολ

λοί από αυτούς μέσα στην άγνοια τους που

λούσαν σε αρχάριους μικρές σανίδες, Το απο

τέλεσμα ήταν να μην μπορούν να τις ταξιδέ

ψουν οι άπειροι «αναβάτες» και να απογοη

τεύονται. 

Όσοι Βελουν να αρχίσουν με αυτό το σπορ, 

πρέπει να προμηθευτούν τον κατάλληλο εξο

πλισμό. Για τους αρχάριους είναι κατάλληλα 

τα σκάφη από 3,30 μέχρι 3,70 μέτρα (μεγάλα). 

Έχουν όγκο και σταθερότητα Είναι εφοδια

σμένα με καρίνα για να μην παλατζάρουν και 

να βοηθούν τον αναρατη να παραμένει στα

θερός, Για να περάσει κανείς σε μικρότερο 

σκάφος (ως και 2,5 μέτρα), πρέπει να έχει 

μάθει καλά και να διαλέξει την περιοχή που 

το Θέλα ΓΛα παράδειγμα, άλλο σκάφος χρειά-

ζεται για το Ιόνιο και άλλο για το Αιγαίο. 'Οσο 

mo πολύ φυσάει τόσο mo κοντό διαλέγουμε. 

Πηγή: περιοδικό COSMOS, τεύχ. 3, Ιούλιος 1994 
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1. Πώς μπορεί κανείς να «παίξει με τα κύματα»; Ποια θαλάσσια αθλήματα αναφέρονται 

στο κείμενο; 

2. Ποιος είναι ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στο γουίντ σέρφινγκ; Ξέρετε κάτι 

περισσότερο γι' αυτόν τον αθλητή; 

3. Τι σημαίνει η πρόταση: «Το γουίντ σέρφινγκ είναι ένα ισομετρικό άθλημα»; 

4. Πότε άνθησε το άθλημα του γουίντ σέρφινγκ στη χώρα μας; Σήμερα υπάρχουν πολλοί 

νέοι που ασχολούνται με αυτό; 

5. Στο εξωτερικό υπάρχουν και σήμερα νέοι που να ασχολούνται με το γουίντ σέρφινγκ; 

6. Ποιοι φταίνε για τη μιζέρια στην οποία έχει πέσει το άθλημα στη χώρα μας; 

Γιατί ευθύνονται αυτοί; 

7. Ποιο είναι το κατάλληλο σκάφος για κάποιον αρχάριο στο άθλημα του γουίντ σέρφινγκ; 

8. Περιγράψτε με λεπτομέρειες πώς γίνεται το θαλάσσιο σκι. Έχετε δει ποτέ; 

9. Από ποια ηλικία και μετά μπορεί να μάθει κανείς θαλάσσιο σκι; 

10. Τι ταχύτητα αναπτύσσουν τα σκάφη που τραβούν αυτούς που κάνουν σκι; 

11. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα  

γράφονται στο άρθρο του περιοδικού: 

α. Με το γουίντ σέρφινγκ μπορεί κανείς να διανύσει πολλά μίλια στο Αιγαίο 

6. Το θαλάσσιο σκι είναι πολύ δύσκολο και μπορούν να το μάθουν μόνον ορισμένοι 

γ. Το μονοπέδιλο είναι πιο εύκολο από το κλασικό σκι με τα δύο πέδιλα 

12 Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις στην πρώτη παράγραφο του άρθρου: 

«Είναι ολυμπιακό άθλημα . . . Εκμεταλλευτείτε το». Στη συνέχεια να βγάλετε 

τις αρνήσεις και να μετατρέψετε τις προτάσεις αυτές σε καταφατικές. 
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13. Δείτε την εισαγωγή του άρθρου: «Κανείς δεν αρνείται. . . προσιτά στην τιμή». 

Να βρείτε την πρόταση επιθυμίας του αποσπάσματος. 

Θυμηθείτε ότι με τις προτάσεις επιθυμίας εκφράζουμε γενικά μια επιθυμία μας, 

μια προτροπή, παράκληση, προσταγή κτλ. 

'Π-

14. Να περιγράψετε ένα θαλάσσιο άθλημα που σας εντυπωσιάζει (κολύμπι, σκι, κανό, 

ποδήλατο θαλάσσης κτλ.). Βρείτε στοιχεία γι' αυτό και γράψτε για την τεχνική του, πώς 

γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να μάθει κανείς το άθλημα αυτό, τι απαιτεί και τι προσφέρει. 

Το κείμενο σας πρόκειται να δημοσιευτεί στο μαθητικό περιοδικό του σχολείου λίγο 

πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. 
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i . Γ<*Μζιες 6ημ^£ες για τις ακτές 

ΚΕΙΜΕΝΟ 29 

Ευρωπαϊκά βραβεία για την ποιότητα του περιβάλλοντος 

Η «γαλάζια σημαία για τις ακτές» είναι μία από τις πιο πετυχημένες δράσεις της Ευρω

παϊκής Ένωσης για την ενημέρωση του κοινού. Κάθε χρόνο μη κυβερνητικοί οργανισμοί 

ελέγχουν την ποιότητα των ακτών στις χώρες τους. Τα δείγματα αναλύονται κάθε δύο 

εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και οι καθαρότερες ακτές και τα 

λιμάνια βραβεύονται με τη «γαλάζια σημαία». Οι ακτές κατατάσσονται σε γαλάζιες 

(γαλάζια σημαία: ανταποκρίνεται στις τιμές της οδηγίας της ΕΕ), σε πράσινες (βρίσκο

νται εντός των οριακών τιμών), σε κόκκινες (βρίσκονται εκτός των ορίων), σε πορτοκα

λί (δεν πάρθηκαν δείγματα και δεν υπάρχουν πληροφορίες) και σε μαύρες (απαγορεύε

ται η κολύμβηση, επειδή υπάρχει κίνδυνος για την υγεία). Η έκθεση δημοσιεύεται κάθε 

χρόνο και το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έβαλε στο Διαδίκτυο. 

Πηγή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Περιβάλλον, υπηρεσία επίσημων εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων, Λουξεμβούργο. 

Καθαρές είναι οι ακτές 

με γαλάζια σημαία. 
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Πηγή: Ημερολόγιο 1999 με τον ΚΥΡ, εκδ. Καστανιώτη 
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2 . Σκ£τ6ο του KVP 

1. Ποιο σκοπό έχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «γαλάζια σημαία για τις ακτές»; 

2. Ποιες ακτές βραβεύονται με τη γαλάζια σημαία; Ύστερα από ποια διαδικασία; 

3. Σε πόσες κατηγορίες κατατάσσονται οι ακτές ανάλογα με την καθαρότητα των νερών τους; 

4. Σε ποιες ακτές προτιμάτε να κάνετε μπάνιο; Σε ακτές με γαλάζια σημαία, με πράσινη, 

με κόκκινη, με πορτοκαλί ή με μαύρη; Για ποιο λόγο; 

5. Μπορεί κάποιος να κολυμπήσει σε ακτή με μαύρη σημαία; Γιατί ναι; Γιατί όχι; 

6. Από άποψη περιεχομένου τι είναι όλες οι προτάσεις του κειμένου 1; Κρίσεως, επιθυμίας, 

ερωτηματικές ή επιφωνηματικές; Γιατί; Τι εκφράζουν; 

7. Δείτε προσεκτικά το σκίτσο (κείμενο 2). Σ' αυτό εικονίζεται μια μηχανή. Τι φαίνεται να κάνει 

αυτή η μηχανή; 

8. Στο κείμενο 2, τι χρώμα σημαία νομίζετε πως θα είχε η ακτή στο πάνω μέρος της εικόνας, 

πριν δηλαδή την απορροφήσει η μηχανή; Γιατί; 

9. Σε τι μεταμορφώθηκε η ήσυχη παραλία μετά την απορρόφηση της από τη μηχανή; 

10. Γιατί ο άνθρωπος προκάλεσε αυτή τη μεταμόρφωση; Τι περίμενε ότι θα κερδίσει; Τελικά 

κέρδισε ή έχασε; 

11. Πώς σας φαίνεται το ύφος του ανθρώπου στο σκίτσο; Τι νομίζετε ότι σκέφτεται; 

12. Βρείτε τα σημαντικότερα λιμάνια και παραλίες του νομού σας. Συζητήστε στην τάξη ποια 

από αυτά αξίζουν τη γαλάζια σημαία. Υπάρχουν παραθαλάσσιες περιοχές στο νομό σας που 

να έχουν πάθει αυτό που δείχνει το σκίτσο; 

13. Προτιμάτε να επισκέπτεστε ήσυχες παραλίες ή πολυσύχναστα τουριστικά μέρη; Βρείτε από 

περιοδικά φωτογραφίες, εικόνες και σκίτσα από ήσυχες παραλίες της Ελλάδας και από 

παραθαλάσσια μέρη με μεγάλη τουριστική κίνηση. Συνοδέψτε τις εικόνες με σχόλια δικά σας 

και δημιουργήστε έτσι μια αφίσα, πάνω στην οποία μπορείτε να συζητήσετε με 

τους συμμαθητές σας στην τάξη. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30 

θέμος Ποταμιάνος 

Τα δελφίνια 

Είναι μια ευχάριστη διασκέδαση στο μονότονο ταξίδι, στο μονότονο πέλαγος, η εμφάνιση 
των δελφινιών. Καθώς το πλοίο διασχίζει το πέλαγος, παρουσιάζονται ξαφνικά στην 
επιφάνεια και προχωρούν με κυματοειδείς κινήσεις ακολουθώντας την πορεία του 
καραβιού, φαίνονται, χάνονται, ξαναφαίνονται, ανεβοκατεβαίνουν, ψηλώνουν, χαμηλώνουν, 
όσο που εξαφανίζονται ολότελα. Οι επιβάτες δεν χορταίνουν το θέαμα. 

Το δελφίνι είναι κήτος, δηλαδή ζώο θηλαστικό με αίμα θερμό και πνευμονική αναπνοή. 
Έχει σώμα παχουλό, μαύρη ράχη και λευκή κοιλιά. Δυο ματάκια μικρά, που μόλις 
φαίνονται. Μια ουρά μεγάλη και δυνατή, που μοιάζει σα μισοφέγγαρο. Ρύγχος μακρύ και 
μεγάλο, που μοιάζει σα ράμφος, με σαγόνια γερά οπλισμένα με αμέτρητα δόντια μικρά και 
πολύ κοφτερά. Στη γρηγοράδα έρχεται πρώτο. Κανένα ψάρι δεν αποφασίζει να παραβγεί μαζί 
του στο τρέξιμο. Το δελφίνι έρχεται επίσης πρώτο και στην εξυπνάδα. Σε διάφορα ενυδρεία 
διατηρούνται δελφίνια σχεδόν ημερωμένα, που γνωρίζουν το φύλακα τους και τροφοδότη τους 
και δέχονται τροφή από τα χέρια του και παίζουν μαζί του κι εκτελούν διάφορα νούμερα. 

Από τα παλιά χρόνια οι ναυτικοί θαυμάζουν και αγαπούν το δελφίνι. Είναι γι’ αυτούς μια 
ζωντανή παρουσία, μια συντροφιά στο απέραντο πέλαγος κι ένα πλάσμα ξένοιαστο κι ελεύθερο, 
που καλπάζει στα κύματα σαν άλογο και χαίρεται τη θάλασσα. Ταξιδεύει κι αυτό όπως το καράβι 
τους κι έρχεται κοντά τους και πλέει στο πλευρό του καραβιού, σαν 
να παραβγαίνει μαζί του στο τρέξιμο, ή προχωρεί κάνοντας γύρους, 
πλάι, μπροστά, δεξιά, αριστερά και φαίνεται και χάνεται και φεύγει 
και ξαναέρχεται. Τώρα το βλέπεις μπροστά σου να προσπερνάει το 
καράβι, σε λίγο το έχεις στο πλευρό σου ή το αφήνεις πίσω, σε λίγο 
πάλι να το μπροστά να διασταυρώνεται με την πλώρη ή να 
βραδυπορεί σαν να σε περιμένει. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά, μια 
θάλασσα γεμάτη από ράχες μαυροπράσινες που αναδύονται και 
βυθίζονται κάθε στιγμή. 

Οι θαλασσινοί τα καμαρώνουν. Περνούν την ώρα τους μαζί τους. 
Τους αρέσει πολύ αυτό το παιχνιδιάρικο θαλασσινό θηρίο, που δεν 
πειράζει άνθρωπο ποτέ, που κολυμπάει σαν γοργόνα και ταξιδεύει με χάρη και με λεβεντιά. Το 
βλέπουν σα στοιχειό, που βγαίνει μέσα από τα κύματα κι έχει πάνω του όλη τη δύναμη και όλη 
την ομορφιά της θάλασσας. Ξέρουν πως είναι ένα πλάσμα δυνατό κι ελεύθερο κι έχουν ακούσει 
πως αγαπά τη μουσική και πως δίνει βοήθεια στους ναυαγούς, πως τους παίρνει στην πλάτη του 
και τους βγάζει έξω στην ξηρά. 

Από εδώ ακριβώς ξεφυτρώνει ο μύθος του Αρίωνα. Μουσικός ήταν ο Αρίωνας και μάγευε 
με τη μουσική του ανθρώπους και ζώα και πουλιά, και τα δελφίνια πήγαιναν κοντά του, 
όταν τον άκουγαν να παίζει άρπα ή κάποιο άλλο όργανο μουσικό. Και μια μέρα τον 
έπιασαν οι πειρατές, καθώς ταξίδευε, και τον απογύμνωσαν και τον πέταξαν στο πέλαγος. 
Κι ένα δελφίνι έτρεξε αμέσως και τον πήρε στην πλάτη του και τον έβγαλε στο Ταίναρο. 

Πηγή: Ζωή Σπυροπούλου & Αντώνης Δελώνης, Ανθολόγιο Νεοελληνικών Κειμένων, εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2000. 
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1. Γιατί είναι ευχάριστη στους επιβάτες ενός πλοίου που ταξιδεύει στο πέλαγος 

η εμφάνιση δελφινιών; 

2. Μπορείτε να περιγράψετε ένα δελφίνι με τα στοιχεία που σας δίνει το κείμενο; 

3. Ποιες ιδιαίτερες αρετές το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα ψάρια; 

Γιατί οι ναυτικοί από τα παλιά χρόνια θαυμάζουν κι αγαπούν το δελφίνι; 

5. Το δελφίνι είναι εχθρικό ή φιλικό απέναντι στον άνθρωπο; 

6. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μύθο του Αρίωνα; 

7. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα 

γράφονται στο κείμενο: 

α. Τα δελφίνια έχουν μακρύ ρύγχος και γερά σαγόνια με πολλά και κοφτερά δόντια. 

6. Το δελφίνι είναι ψάρι μοναχικό. Το βλέπουμε να ταξιδεύει συνήθως μόνο. 

γ. Το δελφίνι αγαπάει τη μουσική και σώζει ναυαγούς.  

δ. Το δελφίνι μπορεί να ζήσει στο ενυδρείο και σχεδόν να εξημερωθεί. 

8. Εσάς σας αρέσουν τα δελφίνια; Βρείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά και 

φωτογραφίες και παρουσιάστε τα στοιχεία σας στην τάξη σας. 

9. «Έχει σώμα παχουλό . . . μικρά και πολύ κοφτερά»: να χωρίσετε το απόσπασμα 

σε προτάσεις. Πολλές από τις προτάσεις αυτές είναι ελλειπτικές, τους λείπουν, δηλαδή, 

βασικά συστατικά. Μπορείτε να εντοπίσετε τις ελλειπτικές προτάσεις 

του αποσπάσματος και να τις συμπληρώσετε με τα βασικά συστατικά που τους λείπουν. 

Διαβάστε τώρα το απόσπασμα με τις συμπληρωμένες προτάσεις. Ποια εντύπωση σας 

δημιουργεί; Ποια εκδοχή του προτιμάτε; Αυτήν που φτιάξατε μετά τις συμπληρώσεις ή 

αυτήν του Ποταμιάνου; Γιατί; 

10. «Η θάλασσα ήταν γαλήνια και όλοι καθόμαστε ξένοιαστοι στο κατάστρωμα. 

Εκείνη την ώρα κάποιος επιβάτης φώναξε: Δελφίνια. Κοιτάξτε στα δεξιά! Δελφίνια. 

Μεμιάς όλοι μας . . .». Μπορείτε να συνεχίσετε την ιστορία; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31 

iDViT 

.οΑικιί Mfiioycip κοι 

hi φοβούνταν να~ 
ifcugyvjkai 
ριά, στα 

Γα ς. Π" 

Αυτά ιτου λέ 

Πόλο c t μικρπ ηλίθια E«aoi τη μητέρα του. 

υανΰτ, «οι βϊηβνϊβς. t 6 t i i < t i t ικπνΟΙηΐΕς του. 

ο ποτέρας του και ο Α ( κ κ του βποψβοϊββϊ vfl 

tow ridpouv )»Ci I O U C στο 6Ε»ιερο ταξιϋ· τους στην Ktvti, 

ο*«ν (tto* μόλις IT xpovuv' Atio μκρος στο Jlcwa-n 

Ε, λέμε να - ' Π Ε Ι όχτου με» 
μ ο φ ι την Κίνα... 

Ι Γ* Οημειΰ guTO, t l p t l t n K J L * να ΟΠς βϋμΙΟΟιιμί 

ύΐι Εκείνη Την tflgnfl 1 U tniifira i t v ητΑν Kill T W O 

εύκολα n i v μπορούσε κανείς I D fupi.i 

i n πιρομλώνο ούτε το τρένο, γισ να ΠΟΕΡ 

otqv A n u Ανατολή Αντιθττο. enpt™c νο rpocm 

μ[ πλβιβ μ ι * β ι πι Μικρά Aum. HUI p r t o mo 6ιοοι«β(ΐ ^Αιη 

την ΐΗτισπκη ήπειρο με καραβάνια, ακολουθώντας το Δρόμο 

Π ψ Μ< inr.i.iu Koh i>r μιλάμε νιο εύκολη {χαορομη' τεράστιες 

ti-T^IEU,, y t p d l t < έρημους, ψηλτς 0(50σηρ£<; KQI n,f>,nUL- rrolfiiiOTEt. 

ΰτΟμ<*1 ατην ΠϊίΚΙιιΙ, TO ΑργανιΟΐΟν. ΐη MuyvnAjq «οι Xrfv Κ'νο. 

Δεν είναι uixalo, άλλωστε. o n ο Μάρκο Πόλο τρ£>ασιηκ( πιρίηου 

τρ<Ομιοι κρονια γ η να ψτυχτςι στο Πεκίνο 

ηγή: εφημ. Ερευνητές, 25-01-03 
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Μάρκο Πόλο συναντά 
χο μ ίγαλο 

αυτοκράτορα 
Τ θ ΙΐΟΟΗιτνο, 0HOOV 

θλη η Acta άνηκε 

στους Μσγγσλους, 

Ο) οποίοι ••'•:. 

φνΰξΐι Τη 

μεγαλύτερη 

ο ε Εκταση 

αυτοκρατορία 

στην (στορίο. 

Την Κίνα 

κυβερνούσε 

D Κουμπλαι Χαν, απόγονος του μεγαλοο 

μογγολον κατακτητή Ύξίνγκις Χον Μ ί λ ι ς 

eytirifnot t o u t jJtTirmui ταξιδευτές, 

α μεγάλος Χαν συγκινήθηκε πολύ. νιατι 

ο Ν<κολά «αι ο Μοτέο τσο TJKOV 

ΙΠΤΟΟΧΕΘΕΙ On 0 0 ΕΠιστρίψΐ" 

lOicuttpo ίιμίιΐς εντυπωσιώστιμιε απο 

το νεαρό Μάρκο Πσλο, γ η το Εραρρος 

και την ε£υπνο&α του. Απο τ ο τ ι . 

tOv Η.ράΙηΟΤ «JvtO tOU Km lOU 

εμπιστεύτηκε οιοφορο αξ·ωμστσ. 

Νοσταλγία; 
Πς γνηοιος Ιταλός, ο Μάρκο Π ύ λ ο ένιωσε νοσταλγία 

νιο την ππτριοα τον και αποφάσισε να επιστρέφει 

στη βτνετιο Πρντα ε-nprflt Ομως να παρ*ρ tp(v οοειο, 

σπΟ t o p t v o l o Χα* - κάτι που οεν ήταν και ι α ο ο 

απλΰ Ο μ υ ς . ΓΙ ευκαιρία βρέθηκε. και ο Κσιιμπλοι Χ α ' 

επέτρεψε στον Μάρκο Πσλο νσ φύγει, αν και c'Mc 

npuotptptf πολλίς «fli πολύτιμες υπηριοκς 

οτην αυτοκρατορία Ο Χον του εμπιστεύτηκε 

μια νεαρή πριγκΓΠιοοα, την οπα π έπρεπε 

να ουνο&Εψεί μέχρι την Περσία 

Τ ο ταξίδι της επιστροφής 
Ο Μυμκο Πόλο και η όμορφη πριγκίπισσα ΚοκεπσΙν 

πήραν τ ο αραμο της επιστροφής, μς ouvoocia 14 

πλοία και πλήρωμα 600 σντρςς Τ ο Ε>αλθσα>ο ταξί ί ι . 

πάντως. 4 m ηΐΰν ΠΡΟ (ϋκολο σπΐ σ> xtooafo. tow 

ΟΓ συνάντησε έρημους και παγιωμένες οροσειρές. 

εικε αμως να αντιμετωπίσει άγριες Ααλασσις. 

αρρωστιις κοι πειρστις Ύσΐΐρο απΟ τρία >ρ*νισ. 

ίχΟνΐας παραμονή μσνύ με tvq πλοίο και λιγοστοϋς 

υντρες, κατάφερε νο πάει την Κοκοτσρν στην Περσία 

Ο γαμπρός όμως εικε η6η πεθάνει, και η πριγκίπισσα 

παντρεύτηκε πλικο το γιο τ ο υ γΰμτίροο! 

Evac άλλος, ρκπΑρκτικός 

f πολιτισμός 
Ο Μάρκο Πόλο 

e t a 17 ϊρονιπ ΤιΊ ι, 
^ • Ρ παρέμεινε 

εττην Κίνα 

εικε την ευκαιρία να γνωρίσει 

το σπου&αιο κινεΐικΟ πολιτισμό 

Eibi μΕ to uaTid ίου πρύγμστρ 

oniOTtvta. επιτεύγματα που υκομα ητβ» 

άγνωστα στους Ευρωπαιυυς πέτρες που 

καίγονται (κάρβουνα), κρημα οπο ν,αρτί 

(χορτςτγομίπματο) avti γιο ipudO 

t\ ασημί, άφλεκτα υψαοματσ (απο αμίαντο), αλλΰ 

και απέραντα παλάτια με κρύους και λίμνες 

και ι.^πληκτικίς πΰλίΐι; pr εκατομμύριο κάτοικους 

Τ « απίστΕΐ/τΒ ταξίδια του 
στην Ανατολή 
Ο Μάρκο Πσλο Οίν κασοΤάν π ο κ ο ί ο <οκ> σημείο 

Ταξιδΐψε ετ* βλρκληρη οχε&ς™ την Ανατολή. 

απο τα εσωτερικά της Κίνας μετ,ρ· τα Οιβετ, ·,η 

6μμσν ; ο κο> την Ιγ£ο«.ινα Διηγήθηκε n u t ΐ σ ρ ε υ α ν 

μοργοοπβοιο « η ν Κειλήνη (Bvjivttoi On γνωρ·ζι για 

τη ΜαοαγοςπΕαρη, αφού περιγράφει t a γιγάντιο πουΑίΟ 

που ζούσαν τότε στο παράξενο αιπο νηαίί Ακο,ιη. 

περιέγραφε την τκατραττια του μεγάλου Χον 

εναντίον nflv νησιών Ζιπάνγιιον, Οπως λεγΟίαν η 

lanuwa εκείνο τον καιρό. Ο κινέζικος στάλος, ι ιλικα. 

ηττήθηκε και οι Ιάπωνες γλίτωσαν την υποοούλωοη. 

oitjicHijibf και κατέληξε οε μια γενοβέζικη φυλακή 

Οπως όλοι οι φυλακισμένοι, εικε Βέβαια πολύ 

ελεύθερο νράνο, και αποψάοκιτ 

να αιηγηοΕί τα ΤαςιΟια του ατσ ουγκρατΟτίμΐνο tou 

ΡθμΟΤι»ελα 

T o pipAio t o y Μάρκο ΠοΑο 
Τ ο β<μλίσ που προέκυψε, το Ί ΛΑΙΑΠΠΓ, ίγινε παρο 

πσλυ 6ημσφ<λες οτην Ευρώπη ΛίγΕΤΟι. μΐλιοτα, 

OH οκΟμο κ » ο Χριεττοφοροΐ Κολόμβος το πήρε 

μο-ζι του "ριν ξεκινήσει το ταξίοι τσυ στην Ινοία 

Πολλοί, βέβαια, αμφιοβήτηοσν σσα Cyptupt. μΟρπ 

Π0υ οι ε^ρ1«νΓ|Τές ΤΟυ Ι Βοκ HOi 19αν, π,ωνπ 

επιβεβαίωσαν τις περισσότερες οιηγησεις τον, 

SOD κρανία αργότερα. 

f} ΐ ) ι a m o r a i Θωμάδες 
Ακομο κοι αήμερα, άμνΚ. κάηο*β< npoeTwBwiv πόση 

θΐισια να οποοίΐξουν On D Μάρκο ^ Α Πολα δεν 

ΟΛΟ)Υ ΙΌ)Υ C 0/X03V 
ία)1οθ( rtort σϊην ρ,ΐνο! Κι Ομυς, ο Μάρκο Πόλο πο· 

Ι - τ η t p U A O K f ] και ε^ησε περισσότερα πράγματα απ' οπαιανοηηοτε 

Επιστρέφοντος ατη ΰενετια. ο Μάρκο Ι ί ο λ ο νουΐΰε ΰνθρωπα στον κοομα Λίγα πρ«ν πεθάνει, στα 70 τετυ. 

οτι Οσ ηρεμήσΕί Που τίτοιο τυκη. Ομως, Ι τ ο ν πόλεμο ειπχ; n i t σας διηγήθηκα ούττ τα μιοα απ" οοο εΐοο, 

βνομοοο οτη Btvrtio κ»ι ν\ rtvoPc, ο Π ύ λ ο η ι ο β ΐ η « Υ'οτι ηξέρΐΐ n t n i t ϋη μι; n u m u o w n . 
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Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών 

1. Ποιος θεωρείται στο κείμενο ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών; 

Πότε και πού γεννήθηκε; 

2. Από τι οικογένεια καταγόταν; Η καταγωγή του τον βοήθησε να αναπτύξει 

την επιθυμία του να ταξιδεύει; 

3. Πόσο χρόνο έκανε ο Μάρκο Πόλο να πάει από τη Βενετία στο Πεκίνο; 

Με τι μέσα ταξίδεψε; Βρείτε στο χάρτη τις θάλασσες και τους τόπους από όπου πέρασε. 

4. Ποια επιτεύγματα (δημιουργήματα) του κινέζικου πολιτισμού εντυπωσίασαν το Μάρκο Πόλο 

και ήταν άγνωστα ακόμα στους Ευρωπαίους; 

5. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε ο Μάρκο Πόλο στο θαλάσσιο ταξίδι της επιστροφής; 

Πώς ο Μάρκο Πόλο κατέληξε στη φυλακή; 

7. Τι έγραψε στο βιβλίο του ο Μάρκο Πόλο; Όσα αναφέρει αποτελούν αλήθεια ή ψέματα; 

8. Γιατί θεωρείται ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών; 

9. «Ο κινέζικος στόλος ηττήθηκε και οι Ιάπωνες γλίτωσαν την υποδούλωση». 

Βρείτε την περίοδο στο κείμενο. Χωρίστε την σε προτάσεις. Πώς συνδέονται οι προτάσεις 

αυτές μεταξύ τους; Είναι προτάσεις κύριες ή δευτερεύουσες; 

10. Δώστε έναν τίτλο σε κάθε παράγραφο, όπως είναι χωρισμένες στο κείμενο. 

11. Γράψτε μια περίληψη της ιστορίας του Μάρκο Πόλο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα 

του σχολείου σας. Υπογραμμίστε μόνο τα κύρια σημεία κάθε παραγράφου και γράψτε μία 

ή δύο φράσεις για καθεμία παράγραφο. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 32 

Γαλάζια ραψωδία 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ 

Προικισμένη με τον 

ιδανικό συνδυασμό του 

πεντακάθαρου γαλάζιου 

και του πράσινου τοπίου, 

με την απέραντη ποικιλία 

των ακτών της, η 

Χαλκιδική αποτελεί μία 

εντυπωσιακή δαντέλα 

παράλιων. Σε απόσταση 

αναπνοής από τη 

Θεσσαλονίκη αρχίζει να 

ξεδιπλώνεται η 

γαλαζοπράσινη 

χερσόνησος. Τα πρώτα 

παραθαλάσσια χωριά της 

Χαλκιδικής (Νέα Ηράκλεια, 

Νέα Καλλικράτεια) τα 

συναντά κανείς μόλις μισή 

ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 

λίγα λεπτά μετά το 

αεροδρόμιο «Μακεδονία». 

Το τοπίο ανάγλυφο, η 

φύση άγρια και ήμερη, τα 

πυκνά πευκοδάση σχεδόν 

αγγίζουν τις ακρογιαλιές. 

Αν, πάντως, διαθέτετε 

αρκετό χρόνο 

(τουλάχιστον 15 ημέρες) 

δεν έχετε παρά να 

ακολουθήσετε μερικές από 

τις πιο ενδιαφέρουσες 

διαδρομές τόσο στην 

παραθαλάσσια όσο και 

στην ορεινή Χαλκιδική. Και 

οι δύο όψεις γοητευτικές 

και αποκαλυπτικές... 

Κασσάνδρα - Πρώτο πόδι 
Λίγο πριν φτάσουμε στα 

Ν. Μουδανιά, συναντάμε 

δύο παραδοσιακά χωριά 

στις ακτές Διονυσίου και 

Ζωγράφου που φημίζονται 

για τα πέτρινα εξοχικά με 

τα κεραμίδια και τις 

ασυνήθιστες καμινάδες 

τους. Προτείνουμε να 

ακολουθήσετε τον 

παραλιακό δρόμο, που 

οδηγεί στα Ν. Μουδανιά, 

για να απολαύσετε τη 

διαδρομή. Από εκεί 

γραμμή για Νέα Ποτίδαια, 

που είναι χτισμένη στα 

ερείπια της αρχαίας 

κορινθιακής αποικίας. 

Μπορεί το έργο της 

διώρυγας να 

ολοκληρώθηκε, αλλά το 

μποτιλιάρισμα της 

Κυριακής ... δεν το 

γλιτώνει κανείς. Μόνη 

παρηγοριά η θέα από τον 

Ισθμό. Μια στάση στη Νέα 

Φώκαια, ένα γραφικότατο 

ψαροχώρι. Συνεχίζουμε 

για την Άφυτο ή Άθυτο, το 

χωριό που έχει εμπνεύσει 
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τους εικαστικούς 

καλλιτέχνες λόγω της 

σπάνιας αρχιτεκτονικής 

φυσιογνωμίας του. Οι 

βόλτες στα στενά σοκάκια 

με θέα τα αρχοντικά 

δύσκολα θα σας αφήσουν 

ασυγκίνητους. Αριστερά 

και κάτω από τον γκρεμό 

της Αθύτου το γραφικό 

λιμανάκι της Πούντας είναι 

σημείο κατάλληλο για 

χαλάρωση. 

Αφήνοντας την ειδυλλιακή 

Άφυτο φτάνουμε στην 

κοσμοπολίτικη Καλλιθέα -

όνομα και πράγμα. 

Απαραίτητος σταθμός το 

«Σπιτάκι», το πέτρινο 

καφενείο - προσεχώς και 

εστιατόριο με 

αστακομακαρονάδες - απ 

όπου η εντυπωσιακή θέα 

σου κόβει την ανάσα. Και 

μην ξεχνάτε ότι βρίσκεστε 

στη βορειοελλαδίτισσα 

βασίλισσα της νύχτας και 

η διασκέδαση στα στέκια 

της Καλλιθέας δεν 

πρόκειται να σας αφήσει 

ανικανοποίητους. 

Σε ένα τέταρτο της ώρας 

βρισκόμαστε στο 

Πολύχρονο και από κει 

δυτικά στη Μαυρόμπαρα, 

μια λιμνούλα με τεράστιο 

οικολογικό ενδιαφέρον. 

Αποτελεί έναν πανέμορφο 

υγροβιότοπο διεθνούς 

αναγνώρισης, όπου 

συναντά κανείς δύο είδη 

σπάνιων νεροχελωνών, 

που είναι υπό εξαφάνιση 

και βρίσκουν καταφύγιο 

στα ήρεμα νερά της. 

Σε απόσταση αναπνοής 

από το Πολύχρονο 

συναντάμε τη Χανιώτη, 

την έδρα του δήμου 

Παλλήνης, η οποία, 

σύμφωνα με την 

παράδοση, πήρε το όνομα 

της από τον πρώτο 

κάτοικο της, ο οποίος 

καταγόταν από τα Χανιά. 

Χαρακτηριστικό της 

Χανιώτης οι άφθονες 

πηγές και η πλούσια 

βλάστηση. Η καταπράσινη 

κεντρική πλατεία, ένα 

βήμα πριν από τη 

θάλασσα, είναι σημείο 

χαλάρωσης και κλασικός 

τόπος συνάντησης. 

Συνεχίζοντας την 

κατάβαση της ανατολικής 

πλευράς του «πρώτου 

ποδιού» φθάνουμε στο 

Πευκοχώρι ή αλλιώς 

Καψόχωρα. Δεν χρειάζεται 

συστάσεις. Έχει και το 

όνομα και τη χάρη λόγω 

του πευκόφυτου δάσους 

του. Σοκάκια, πανέμορφοι 

ανθισμένοι κήποι, 

ζωηρόχρωμες αντιθέσεις 

αλλά σίγουρα όλοι οι 

δρόμοι οδηγούν στη 

βελούδινη αμμουδιά, 

ιδανική για μια βόλτα με 

ρομαντική φθινοπωρινή 

διάθεση... 

Πηγή: Ταξιδεύοντας, 
ένθετο της εφημ. Καθημερι

νής, 29-09-02 
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MEI3 

1. -εκινώντας ο επισκέπτης από τη θεσσαλονίκη για τη Χαλκιδική ποια χωριά 

της Χαλκιδικής συναντά πρώτα; 

2. Γιατί φημίζονται τα δύο παραδοσιακά χωριά στις ακτές Διονυσίου και Ζωγράφου; 

3. Γιατί το χωριό Άφυτος έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες; 

4. Γιατί η Καλλιθέα χαρακτηρίζεται από το συντάκτη του κειμένου «όνομα και πράγμα»; 

5. Ποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίμνη Μαυρόμπαρα; 

6. Από πού πήρε το όνομα του το χωριό Χανιώτη; 

7. Από πού πήρε το όνομα του το Πευκοχώρι; 

8. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο: 

α. Η Χαλκιδική απέχει πολύ από τη θεσσαλονίκη 

6. Η Χαλκιδική παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις παραθαλάσσιες αλλά 

και τις ορεινές διαδρομές της. 

γ. Η Καλλιθέα είναι ένα γραφικό και ήσυχο χωριουδάκι της Χαλκιδικής. 

δ. Η Χαλκιδική είναι γεμάτη εναλλαγές και αντιθέσεις. 

9. Ποιο από τα χωριά της Χαλκιδικής που παρουσιάζονται στο κείμενο θα θέλατε 

να επισκεφτείτε; Για ποιους λόγους; 

10. «Συνεχίζοντας την κατάβαση . . . φθινοπωρινή διάθεση»: Να βρείτε την αρνητική 
πρόταση στο απόσπασμα. Η ίδια πρόταση είναι και ελλειπτική. 

Μπορείτε να τη συμπληρώσετε ώστε να έχει όλα τα βασικά συστατικά; 

11. «Σε απόσταση αναπνοής από το Πολύχρονο . . . από τα Χανιά»: να χωρίσετε 
την περίοδο σε προτάσεις. Πώς οι προτάσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους; 

12. Βρείτε στοιχεία για μια παραθαλάσσια περιοχή του νομού σας. Παρουσιάστε τα χωριά, 

τις παραλίες και τα τοπία της σε ένα λεπτομερές άρθρο με σκοπό να πείσετε 

τους αναγνώστες να την επισκεφτούν. Το άρθρο σας θα δημοσιευτεί στο μαθητικό 

περιοδικό του σχολείου σας. 
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