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W τέχνη της υγείας βτην 4£Χ4ΐσεητ4 

Οι πληγωμένοι ττολΓμιστίς 

της Ιλιάόαζ 
Αττο την Mjdiw και την Uiuwira μαθαίνουμε 

ότι ία αρχαίοι 'Ελληνβς γνώριζαν ΟΓΤΟ ανατομία 

κπι χειρουργική και αντιμετώπιζαν αποτϊΑεοματικά 

τπ τραύματα των πολεμιατων. Ι ϊην Μίκ3 

ntpiypiiifοντηι, με μεγάλη ακρίβεια, πάνω ΰΤΓώ 

ISO 5i0ij)O|SitiK.o [ρ:ι<π01ιπτπ απή τόΓη ή οάμυ 

Tit; περισσότερες οορίς. βέβαιο, το uovo nc-u 

έκαναν, όταν κάποιος είχε πληγωθεί. ήταν να τον 

ανακουφίζουν χωρίς να ασχολούνται ιδιαίτερα μι 

ι η ν πληγή του. ΠΰγΤως. αύμφωνα με τον Όμηρο, 

στο ατρπτάπεαο των Ελλήνων υπήρχαν γΗττρ,αί-

παλεμιπτές, m οποίοι ήξεραν νο οέν^ίΐν 

τις πλάνες «Ό ι να χρηοιμοπηιαμν βότΰνο μί 

eipuiiLULiKLt; lOTutrjm;. Ο mo γνωυτός un' 

αυτούς ήταν ο Μοχάονας. ο γιος του Ασκληπιού. 

Ερευνητές, 1/3/2003 
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ΜΕ σύστημα και μέθοδο 
Ο IniiOxptKrjt,, rjn^ijkur, όπως HUI 

οι σύγχρονοι γιατροί, έπαιρνε πάντοτε 

το ιστορική ττ>υ ασθενή. Στη auvi ino, το» 

Ι-ξύΐυζί npOOCK UH(i ϊ>0 V(J *Ουυλήξΐ.Ι (JL ·. |' "ι·::! 

διάγνωση. Δ ι χορηγυύυι μι,γολίΐς ποσότητϊς 

φάρμακων. γιατί γνώριζε οτι η πολυφαρμακία 

είναι επικίνδυνη (ουτό κΐτποιοι σύγχρονοι γιατροί 

Φαίνεται οτι το έχουν ς^εχοοει!). E-nci;. είχε 

κατανοήσει τη αημασία της σωστής δίαιτας. 

της καθαριότητας «οι της υγιεινής. Ο Ιπποκράτης 

και οι μαθητές του έγραψαν περιοοοτερο 

οπό 60 κιΐμκνσ για την κιτρική, 



1. Διαβάστε το άρθρο και βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις: 

• Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήξεραν να δένουν τις πληγές. Σ Α 

• Ο Ιπποκράτης ήταν ο θεός της ιατρικής. Σ Α 

• Το σύμβολο του Ασκληπιού ήταν ένα φίδι τυλιγμένο γύρω από ένα ξύλο. Σ Α 

• Ο Ιπποκράτης έδινε στους αρρώστους πολλά φάρμακα. Σ Α 

Το οριστικό άρθρο ο, η, το το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε 

ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που το γνωρίζουμε, 

ενώ το αόριστο ένας, μία, ένα όταν θέλουμε να δηλώσουμε κάτι αόριστο και όχι γνωστό. 

Ενικός αριθμός 

Πληθυντικός αριθμός 

Πίνακας άρθρων 

Οριστικό άρθρο, απλοί τύποι 

Ενικός αριθμός Ονομαστική 0 η το 

Γενική του της του 

Αιτιατική το (ν) τη (ν) το 

Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι οι τα 

Γενική των των των 

Αιτιατική τους τις τα 

Οριστικό άρθρο, σύνθετοι τύποι 

Ονομαστική 

Γενική 

Αιτιατική 

Ονομαστική 

Γενική 

Αιτιατική 

στο υ 

στο (ν) 

στων 

στους 

στης 

στη (ν) 

στων 

στις 

στο υ 

στο 

στων 

στα 

Αόριστο άρθρο 

Ενικός αριθμός Ονομαστική ένας μια ένα 

Γενική ενός μιας ενός 

Αιτιατική ένα(ν) μια ένα 
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2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα άρθρα που ταιριάζουν. 

• Στα αρχαία χρόνια, άνθρωποι πίστευαν ότι αρρώστιες έρχονταν 

από θεούς. 

• Όταν ο Αλί μπήκε νοσοκομείο, πήγαν όλοι φίλοι του να δουν. 

εννιά έφαγε πρωινό του. Μετά άκουσε φωνή από αυλή 

και βγήκε να δει ποιος ήταν. 

τέχνη υγείας αρχαιότητα προχώρησε πολύ. 

• Μπήκα σε φαρμακείο και ζήτησα αλοιφή για κουνούπια. 

• Όλοι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν υγεία τους. 

3. Βρείτε πληροφορίες για έναν άλλο γνωστό γιατρό (για παράδειγμα τον Αλβέρτο 

Σβάιτσερ) από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Κρατήστε σημειώσεις και παρουσιάστε 

τις στην τάξη. 
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Διαβάστε όσα μας λέει η Μαριάννα και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

• Η ιστορία έγινε ... 

α. χειμώνα 

β. καλοκαίρι 

γ. άνοιξη 

• Τα παιδιά δεν έπρεπε να πάνε κοντά στη βρύση γιατί... 

α. το νερό δεν ήταν καθαρό 

β. ήταν κάτω από μια παλιά σκάλα 

γ. ήταν εκεί ένας σκύλος 

• Ο σκύλος δάγκωσε τη Μαριάννα... 

α. στο χέρι 

β. στο πόδι 

γ. στο σώμα 

• Η Μαριάννα αμέσως μετά από εκείνη τη μέρα ... 

α. μίσησε για λίγο καιρό τα σκυλιά 

β. δεν ξαναπήγε ποτέ κοντά σε σκυλιά 

γ. φοβόταν για πάντα τα σκυλιά 

Φανταστείτε ότι είστε στη θέση της Μαριάννας. Βάλτε τις φράσεις όπου ταιριάζουν 

στον παρακάτω πίνακα: 

• στέλνω την αγάπη μου στον Έκτορα 

• όλα έδειχναν τέλεια 

• ούρλιαζα και έκλαιγα 

• τα σημάδια είναι χαραγμένα στην καρδιά μου 

• μίσησα τα σκυλιά 

• φοβόμουν τα σκυλιά 

• δέχομαι τη συγνώμη του Έκτορα 

πριν από 

το ατύχημα: 

την ώρα που έγινε 

το ατύχημα: 

αργότερα: σήμερα: 
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3. Να βρείτε τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα στο παρακάτω κείμενο. 

Ενα γεγονός που σίγουρα μοιάζει εφιάλτης και δε θα ήθελα να ξαναζήσω είναι ένα 

ατύχημα που είχα πριν από δύο χρόνια σε μια εκδρομή που είχα πάει με τους γονείς μου. 

4. Ο Έκτορας συνάντησε μετά το ατύχημα έναν άλλο σκύλο, το φίλο του τον Αχιλλέα. 

Μπορείτε να σκεφτείτε τι του είπε; Αρχίστε με τα παρακάτω λόγια. 

Άκου, βρε Αχιλλέα, τι έγινε σήμερα Ι ΚαΒόμοον κάτω από ΤΗ σκάλα και ξαφνικά ... 

Μετά από λίγο το κορίτσι ... 

%το τέλοε ... 

euTUxus ... 

5. Θα θέλατε να πάρετε κι εσείς μέρος σε αυτόν το διαγωνισμό; Περιγράψτε ένα ατύχημα 

που πάθατε εσείς ή κάποιος δικός σας. Γράψτε λοιπόν για ένα ατύχημα. 

Πρέπει να πείτε: 

• Τι ακριβώς έγινε; 

• Πώς έγινε; 

• Πού; 

• Πότε; 

• Ποιος ή τι έφταιγε; 

• Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, δηλαδή τι πάθατε; 

• Τι έγινε μετά, τι κάνατε εσείς; 

• Πώς αισθάνεστε τώρα γι' αυτό που έγινε; 
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Η μύτη οου μυρίζει το φαγητό στο τραπέζι, 
Η μυρωδιά είναι όμορφη και ο εγκέφαλος 
σου στέλνει μήνυμα στο στόμα σου και λέει: 
«Σε λίγο θα έρθει το φαγητό! Ετοιμάσσυ να 
το μαλακώσεις και να το μασήσεις και να το 
στείλεις στο στομάχι που περιμένει». Και το 
στόμα σου αρχίζει να παράγει σάλιο κι έτοι 
καταπίνεις κι αυτό συγκινεί πάλι το στομάχι 
σου κι εκείνο σφίγγεται. Κι εσύ νιώθεις το 
σφίξιμο και καταλαβαίνεις πόοο πολύ πεινάς. 

Τώρα το φαγητό είναι μπροστά σου και ο 
εγκέφαλος σου έχει πολλή δουλειά: λέει στα 
διάφορα μέρη του σώματος σου τι να κάνουν 
και πότε να το κάνουν. Kt όλα τα μέρη σου 
κάνουν διαφορετικά πράγματα συγχρόνως, 
Τα μπράτσα σου κινούν τα χέρια οου και 
παίρνεις το μαχαίρι και το πηρούνι σου. Τα 
χέρια σου κινούνται και κόβουν το φαγητό, 
Τα μπράτσα σου μεταφέρουν το φαγητά στο 
στόμα σου και το βάζουν μέσα. Αρχίζεις να 
μασάς με τα δόντια σου ενώ η γλώσσα σου 
γεύεται το φαγητό και το στριφογυρνάει 
ώστε να μασηθούν όλα τα μέρη του. 
Ο οισοφάγος μεταφέρει το φαγητό στο 
στομάχι που αρχίζει να το σφίγγει και να το 
αναδεύει, να το αναδεύει και να το σφίγγει κι 
έτσι το φαγητό διασπάται σε μικρά μικρά 
κομματάκια για να μπορέσει να περάσει στο 
έντερο oou κι ύστερα να σταλεί, με το αίμα, 
α' όλα τα μέρη του σώματος σου για να 
τραφούν. 

ακούς και να βλέπεις καθώς η φωνή σου και 
τα αυτιά σου και τα μάτια οου εξακολουθούν 
να λειτουργούν. Και τα πνευμόνια σου 
εισπνέουν και εκπνέουν τον αέρα και η 
καρδιά σου χτυπά ώστε το αίμα σου να 
ταξιδεύει σ* όλο σου το σώμα και να κάνει 
τη δουλειά του κι όλα τα μέρη του σώματος 
σου συνεχίζουν σιωπηλά τη δουλειά του 
έξυπνου αυτού οργανισμού σου. 
Είναι οαν μια μεγάλη ορχήστρα με πολλά 
διαφορετικά όργανα που όλα μαζί συνθέτουν 
μια άμορφη μουσική. 

Τι συμβαίνει όμως όταν δεν επιτρέπεις σ' 
ορισμένα μέρη του σώματος σου να 
λειτουργήσουν όπως πρέπει; Αυτό μπορεί να 
εμποδίσει ολόκληρο το σώμα να 
λειτουργήσει σωστά. ' Οπως κι όταν ένα 
όργανο σε μια ορχήστρα παίζει άσχημα κι η 
μουσική αλλάζει και δεν ακούγεται πια 
ευχάριστα. 

Και τα σώματα μπορεί ν ' αλλάξουν, ακριβώς 
όπως κι η μουσική, και να μη λειτουργούν πια 
σωστά. 

Κι όλη την ώρα που κάνεις αυτά τα πράγματα 
και τα απολαμβάνεις, μπορείς να μιλάς και ν ' 

οξ2<£2$ 
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Μην καταστρέφεις το σώμα σου, 
Κ. Ράινερ, Εκδόσεις ΑΣΕ 
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Το κ<\Κο 6ου βώμα 

1. Διαβάστε το κείμενο και συνεχίστε τις παρακάτω προτάσεις: 

• Το σώμα μας είναι σαν μια που παίζει 

• Το κάθε μέρος του σώματος μας είναι σαν 

Ο είναι σαν το διευθυντή της ορχήστρας που δίνει οδηγίες. 

• Όταν ένα μέρος του σώματος μας δε δουλεύει σωστά είναι σαν το όργανο 

της ορχήστρας που 

2. Το κείμενο λέει πώς δουλεύουν τα όργανα του σώματος μας. Φτιάξτε προτάσεις με λέξεις 

της Α, της Β και της Γ στήλης. Μην ξεχάσετε να βάλετε άρθρα όπου χρειάζονται. 

Α Β Γ 

1. μάτια Α. ακούνε α. τροφή 

2. στομάχι Β. αναπνέουν 6. ήχους 

3. μύτη Γ. μασάνε γ. μυρωδιές 

4. δόντια Δ. βλέπουν δ. εικόνες 

5. καρδιά Ε. στέλνει ε. φαγητά 

6. πνευμόνια ΣΤ. μυρίζει στ. αίμα στο σώμα 

7. αυτιά Ζ. χωνεύει ζ. αέρα 

3. Να βάλετε τα επίθετα στο σωστό τύπο. 

Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για 

λόγους. Αν χρησιμοποιούνται στη 

(πολύς) και (σοβαρός) 

(σωστός) ποσότητα, είναι 

(πολύτιμος) για την υγεία μας. Αλλά, αν μερικά από τα φάρμακα χρησιμοποιηθούν σε 

είναι πια 

(υπερβολικός) ποσότητες και για 

(χρήσιμος) αλλά 

(λανθασμένος) αιτίες, δεν 

(επικίνδυνος) για την υγεία μας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

ΝΕΡΟ: Μην αμελείτε να το πίνετε 

, 

* -

Μερικές φορές εύκολα ξεχνάμε μια από τις πιο σημαντικές 

θρεπτικές ουσίες για το σώμα μας, το νερό. Για να έχετε καλή 

υγεία πίνετε 6 ως 8 ποτήρια νερό την ημέρα. 

• Πιείτε ένα ποτήρι νερό με το πρωινό ξύπνημα. Μετά τον 

νυχτερινό ύπνο το σώμα σας χρειάζεται νερό. 

• Όταν γυμνάζεστε πιείτε νερό πριν διψάσετε. 

• Πονοκέφαλοι και κούραση είναι σημάδια 

αφυδάτωσης. 

• Θυμηθείτε να πίνετε νερό και χυμούς όταν 

ταξιδεύετε. Το αεροπορικό ταξίδι αφυδατώνει το 

σώμα σας. Μην πίνετε καφέ, τσάι στα αεροπορικά 

ταξίδια, επειδή βοηθούν στην αφυδάτωση. 

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ (διασκευή), 31/12/2002 

Θα ξεβουλώνατε ποτέ τη |ΐυΤΓ) σας 

όπως το Υεροχύΐη σας; 
Η μύτη μας είναι ένα από τα πιο χρήσιμα όργανα του σώματος μας και 

χρειάζεται μεγάλη προσοχή. To PHYSIOMER είναι θαλασσινό νερό, χωρίς 

χημικά. Πολύ καλό για όσους καπνίζουν, έχουν προβλήματα με τη μύτη 

τους, εργάζονται σε χώρους με σκόνη, για αθλητές αλλά και για καθέναν με 

βουλωμένη μύτη λόγω κρυολογήματος. 

Και επειδή δε θα ξεβουλώνατε τη μύτη σας όπως τον νεροχύτη σας... το 

PHYSIOMER είναι η φυσική, ακίνδυνη και αποτελεσματική λύση. 

?ΗΪ1Ιί,Μ:Κ 

^ -

PIIVSPOKFI ,, ,.: 

Διαφήμιση (διασκευή) 

PHYjIQMEft PHYSIOHtK 

Mt Hornui 3τ< tor: 

/: 



£}ci ξεβουλώνατε ποτέ τη μύτη 6<χς όπως το νεροχύτη 6<χς; 

1. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη αφυδάτωση, Αν όχι, ψάξτε στο λεξικό τη σημασία της. 

2. Διαβάστε τις οδηγίες στο κείμενο 1 και βρείτε πώς συνεχίζονται οι προτάσεις της 

αριστερής πλευράς του πίνακα στη δεξιά: 

1. Κάθε μέρα χρειαζόμαστε... α. ...το σώμα μας θέλει νερό μετά 

τον ύπνο. 

2. Πίνουμε νερό πριν διψάσουμε όταν... 6. ...έχουμε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή 

λείπει νερό από το σώμα μας. 

3. Οι πονοκέφαλοι και η κούραση γ. ...γυμναζόμαστε. 

δείχνουν ότι ίσως... 

4. Με το ξύπνημα πίνουμε ένα ποτήρι δ. ...6 έως 8 ποτήρια νερό. 

νερό γιατί... 

Το κείμενο 2 είναι μια διαφήμιση. Τι διαφημίζει; 

θα ξεβουλώνατε ποτέ τη μύτη σας όπως το νεροχύτη σας, Τι σημαίνει αυτή η ερώτηση 

της διαφήμισης; Πώς την καταλαβαίνετε; 

Από τι είναι φτιαγμένο το υγρό που διαφημίζεται; 

Γιατί σύμφωνα με τη διαφήμιση πρέπει να προσέχουμε πώς ξεβουλώνουμε τη μύτη μας; 

Φτιάξτε μια διαφήμιση για το νερό. Πρέπει να πείσετε τους συμμαθητές σας να πίνουν 

περισσότερο νερό γιατί κάνει καλό στην υγεία τους. Βρείτε λοιπόν μια φωτογραφία 

σχετική με το νερό ή ζωγραφίστε εσείς κάτι. Μετά γράψτε μια φράση - σύνθημα που θα 

τραβάει την προσοχή και ένα μικρό κείμενο που θα λέει πόσο ωφέλιμο είναι το νερό και 

τι μπορεί να πάθει κάποιος αν δεν πίνει όσο νερό πρέπει (διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

του 1ου κειμένου). 

3. 
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Τρόπος ζωής ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

Το γέλιο 
προσφέρει 

ccon... 
•Ό Δημιουργός έφτιαξε ιον άνθρωπο 

ικανό για καθέν. Μπορουοε να βλέπει, 

να ακούεit να μιλάει, να τρέχει 

Ο δημιουργός όμως δεν ήταν ικανο

ποιημένος, μέχρι ο άνθρωπος να μπορεί 

να κάνει ακόμα ένα πράγμα: νο μπορεί 

να ^Αΰ£Γ 

Κι έτοι ο όν8ρ(ύπος γελούσε, χελούοε, 

γελονοε. Και ο Δημιουργός έίπ€!"Τωρα, 

μπορείς να ζήαεις"». 

(Μύθος ιωνΑπάιοι} 

Μ
πορείτε να φανταστείτε έναν 

κόσμο χωρίς χελιοι Ξαφνικά. 

να μην μπορούμε να γελάσου

με. ούιε να καταλάβουμε ένα αστείο... 

Να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε 

μια ατμόσφαιρα χαράς χυρω μας.' 

Υπάρχει κάνεις που να δελει να ζει έ

τσι; Το γέλιο εινοι το δωρσ της ζωής. 

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, 22/10/2002 



ςωη 

1. Διαβάστε το άρθρο από ένα περιοδικό και διαλέξτε τη σωστή απάντηση. 

0 μύθος των ινδιάνων Απάτσι λέει ότι 

α. ο θεός ήθελε να γελάει πολύ. 

β. ο άνθρωπος στην αρχή δε γελούσε. 

γ. ο θεός δεν ήθελε να γελάει ο άνθρωπος. 

Το γέλιο 

α. δεν έχει σχέση με την υγεία. 

β. βοηθάει τον άνθρωπο να ζει καλύτερα. 

γ. είναι καλό μόνο για τους υγιείς ανθρώπους. 

2. Σκεφτείτε μερικά πράγματα που μπορούν να σας κάνουν να γελάσετε και γράψτε τα 

στα κενά: 

α. 

6. 

γ. φέρνουν γίλιο. 

δ. 

ε. 

3. Πείτε στην τάξη μια αληθινή ιστορία που ζήσατε ή ακούσατε και σας έκανε να γελάσετε. 

6 



4. Βρείτε στο κρυπτόλεξο δέκα πράγματα που κάνουν καλό στην υγεία μας. 

Α Γ Ε Λ Ι 0 Ε Ρ Τ Υ Θ 

Γ Φ Φ Γ Η Ε Ρ Τ Υ 0 Π 

Υ Σ Φ Μ Β 0 Τ Α Ν Α Κ 

Μ Χ Α Κ Ζ Ζ Χ Ω Β Η Μ 

Ν Α Ρ Ι Α Τ Υ Θ Ι 0 Π 

Α Ε Μ 0 Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η 

Σ Ψ Α Λ Θ Σ Δ Φ Γ Η Η 

Τ Γ Κ Η Υ Ν Ε Ρ 0 Τ Ξ 

Ι Η Α Γ Η Γ Η Ν Ν Υ Ξ 

Κ Υ Δ Φ Υ Μ Κ 0 Λ Γ Η 

Η Η Β Ι Τ Α Μ Ι Ν Ε Σ 

r 
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R A C E F O R T H E C U R E - Π Ο Ρ Ε Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ζ Ω Η 

ινά 
ΤΡΕΧΕΤΕ για όλους. 

Μήπως πρέπει να κάνετε 
ενα ΒΗΜΑ και για σας; 

Ελάτε την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 11 το πρωί στην Πορεία για τη Ζωή με αφετηρία 

την Πλατεία Συντάγματος. Συμπληρώστε σήμερα κιόλας τη φόρμα συμμετοχής και ελάτε μαζί μας. 

Η συμμετοχή σας και μόνο αρκεί για να νικήσουμε τον καρκίνο του μαστού. Για περισοότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε με τον "Ελληνικό Σύνδεσμο Σουζαν Κόμεν για την Καταπολέμηση του 

Καρκίνου του Μαστού" στα τηλέφωνα 010 7790 913 και 010 7796 225. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 11 π.μ., 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Tho Susan G. Komcn 
Breast Cancer Foundation 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΑ ΤΗ ZflH 
ΕΑΛηνικύι .•'•ι •<'·.<.., ,••. " ΐ ο ύ ζ α ν ΚόμΕν" 

\ΎΙ (Λν Lninimrttyiirtii nw Κίιρ*ι»».· urn HbCTiH 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΥΝ4ΕΕΗΜ " W Z A N W i n Ι - ^ 

I ΙΑ Π [Ν ·.•• i .••.-.-: II: TOY ΪΛΗίΓΗΟΥΤΟΥ ΜΑ3ΤΟΥ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
SUPCRFAST 

FERRIES 
figGaRM ^BUSSED 
^Hr Αμοιβαίο faipuAwa 

Astra Zeneca ι * ώ & Μ Ά 

£*£ 

Q£j? 



1. Το διαφημιστικό φυλλάδιο μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 14 Απριλίου στην πλατεία 

Συντάγματος ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου. Γιατί γίνεται αυτός ο αγώνας; 

2. Συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής για να πάρετε μέρος στον αγώνα. 

d 
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Οδηγίες νια την πρόληψη της διάρροιας των ταξιδιωτών 

> Προτιμάτε φαγηιά τικ a>pas. καλά 
μαγειρεμένα και ζεστά, 

• Πλυνετε καλά ici λαχανικά 
κα\ ξεφλουδίζετε όλα τα φρούτα 

(Λ βραοτε τα). 
ft Πίνετε μόνο εμφιαλωμένο 

(κιιιά προιιμιιυιν αεριούχο) 
ή αποστειρωμένο νερό, 
πολύ ζεστό τσάι ή καφέ. 

% Αποφεύγετε κι πανάκια. 
> Πλύνειε ία δόντια aas 
με εμφιαλωμένο νερό. 

ft Μην ηινειε από το νερό λιμνη$ ιι ποταμού. 
• Τα κονσερβοποιημένα ιροφιμα είναι ασφαλή. 
• Αποφευνειε ξαναζεοταμένεϊ ipotprs 

και τρόφιμα που παρέμειναν εκιόϊ ψυγείου 
ή έχουν εκιεθεί στα ένιομα. 

ft Αποφευνειε τα θαλασσινά, us oailaits, 
κι παγωτά, ιπ μαγιονέζα και οιιδίιποτε 
περιέχει αβγό. μη παστεριωμένο γάλα και 
γαλακιομικά αη~ό μιι παοιεριωμένο γάλα. 

ft Πλύνειε ια χέρια με καθαρό νερό και 
οαποϋνι πριν απο ιο φαγιιιό και πάντοτε 
μειά την τουαλεια. 

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, 18/6/2002 

Οδηγίες γι<λ την πρόληψη της 5ι<*££οι<λς των ταξιδιωτών 

1. Για τι μιλάνε αυτές οι οδηγίες; Τι μπορεί να πάθει όποιος δεν τις προσέξει; 

Αφού διαβάσατε τις οδηγίες, τώρα βρείτε και συζητήστε τα λάθη στο παρακάτω κείμενο: 

Για να μην πάθετε διάρροια των ταξιδιωτών, πρέπει να πίνετε πολύ νερό από τη βρύση ή 

από τα ποτάμια και να πλένετε καλά τα λαχανικά και τα φρούτα. Ακόμα, καλό είναι 

να τρώτε θαλασσινά και σαλάτες. Τέλος, βάλτε παγάκια σε ό,τι πίνετε. 

Επίθετα λέγονται οι λέξεις που μπαίνουν κοντά στα ουσιαστικά και δίνουν σ' αυτά 

ένα γνώρισμα, λένε πώς είναι. Για παράδειγμα: 

άρρωστο παιδί, νέος γιατρός, δυνατή φωνή, μεγάλη κόκκινη μπάλα 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα επίθετα στο σωστό τύπο: 

Το νερό είναι πολύ (χρήσιμος) για τη 

(σωστός) λειτουργία του σώματος μας. Πρέπει όμως το νερό που πίνουμε να είναι 

Δυστυχώς, 

(καθαρός) για να μην έχουμε 

(πολύς) ποτάμια και 

προβλήματα. 

(πολύς) λίμνες 

έχουν (βρώμικος) νερά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί παθαίνουν 

(σοβαρός) αρρώστιες. 

3. Ένας ηλικιωμένος συγγενής σας ξεκινάει για ένα ταξίδι σε μακρινό μέρος. Βοηθήστε τον 

να γράψει απλά και σύντομα τις οδηγίες για να τις θυμάται. Μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι: 

Πρέπει να και καλό είναι να 

Επίσης, πρέπει να 

Ακόμα, δεν πρέπει να 

Καλό είναι να μην 
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ΖΨϊ 

6(>€%t\i ..iXtt βτο Ρέντη! 

1. Το κείμενο μας πληροφορεί για μια εκδήλωση. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με 

τις βασικές πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή: 

Τόπος Χρόνος θέμα Σκοπός Τιμή εισιτηρίου 

2. Ποιος κάνει την εκδήλωση αυτή; Γιατί; 

3. Κοιτάξτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Τι ώρα θα πάτε για να δείτε αυτό που σας 

ενδιαφέρει πιο πολύ; 

4. Να βρείτε τα επίθετα στο παρακάτω κείμενο. Σε ποια λέξη αναφέρεται το καθένα; 

Οι γιατροί θα μας μιλήσουν για ένα θέμα πολύ σημαντικό, για την υγιεινή ζωή και τη 

σωστή διατροφή, κάτι που ενδιαφέρει και τα αδύνατα και τα παχουλά παιδιά. Έτσι, θα 

ξέρουμε τι χρειάζεται για να είναι καλή η υγεία μας και γερός ο οργανισμός μας. Αλλιώς, 

τα προβλήματα μας μπορεί να είναι μεγάλα. 

θέλετε να μάθουν τα παιδιά του σχολείου σας για την εκδήλωση αυτή. 

Γράψτε μια ανακοίνωση για να πείσετε τους συμμαθητές σας να πάνε Μερικές ιδέες: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το ξέρετε ότι την Κυριακή στο Ρέντη 

Βκε'ι, μπορούμε να 

Ακόμα, da υπάρχουν 

OJIOIOS ΰέλει μπορεί ν Α 

Η εκδήλωση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί 

22 
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due μπορώ να περιορίσω 
ιο ΟΊαιροφίκό ninoc: 

IKiic μπορώ να ΡεπΊιώοω 
tic QiaipoipiKEC υου ουνηθειες: 

• Αποφύγετε τα τηγανητά φαγητά 

• Το λάδι είναι λίπος. Περιορίστε το 

• Αποφύγετε τα κρέατα με πολλά λιπαρά, 
την πέτσα από το κοτόπουλο, τα αλλαντικά 

Περιορίστε την κατανάλωση τυριών 

όπως γραβιέρα, φέτα, κασέρι, 

γκούντα 
γιατί περιέχουν πολλά λιπαρά 

Προτιμήστε το ανθότυρο, την άπαχη 
μυζήθρα 

Προτιμήστε ημιαποβουτυρωμένο 
γάλα ή γιαούρτι 

Αποφύγετε το τσιμπολόγημσ 
και το φαγητό μπροστά στην τηλεόραση 

Περιορίστε τις κρεμώδεις και λαδερές σάλτοες 

ζεκινηστε την ημέρα σας με ένα καλό πρωινό 

• Τρώτε 3 γεύματα καθημερινά 

Προτιμήστε φρούτα για τα ενδιάμεσα 
διαστήματα μεταξύ των γευμάτων 

Τρώτε περισσότερο λαχανικά, 
φρούτα, δημητριακά ολικής 
αλέσεως, όσπρια, ψάρι, 
κοτόπουλο 
και λιγότερο κόκκινο κρέας 

• Πίνετε τουλάχιστον 
6-8 ποτήρια νερό την ημέρα 

Οποιαδήποτε μορφή τακτικής 
άσκησης θα σας βοηθήσει 
να μειώσετε ή να διατηρήσετε 
το βάρος σας 

r 
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Επιπποκές roc παχυοαρκίαο 
κοι ίου αυξημένου σωυαιικού Βάρους 

Διαβήτης 

Ασθΐγίκς 

αναπνευστικού 

άπνοια 

τοο ύπνου 

Καρδιαγγειακές 

YOOOt 

Ynipraon 

Οστίοαρθρίτιδα 

Καρδιακή 
avtnapKtta 

ίγκ€φαλικό 
tnttcoS/o 

Ψυχολογικές 
διαταραχές 

Οιοέπη οπό την απώπεια Bapouc 
Μια απώλεια βάρους 5-10%: 

ι/ Μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών που συνδέονται 
με το αυξημένο βάρος 

y/ Μειώνει τη χοληστερίνη και τα τρινλυκερίδια 

</ Βελτιώνει τη ρύθμιση του διαβήτη τύπου II 

γ Βελτιώνει την αρτηριακή πίΕαη 

V Βελτιώνει την ποιότητα της ζωής 

\ 
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1. Διαβάστε το κείμενο από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας 

Παχυσαρκίας και συνεχίστε τις προτάσεις. 

Η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας γιατί προκαλεί 

Αντίθετα, όποιος υπέρβαρος χάνει βάρος 

2. Βρείτε αν είστε υπέρβαροι ή όχι. Κάντε τις πράξεις που θα σας δείξουν το δείκτη μάζας 

σώματος και μετά κοιτάξτε αν ο δείκτης αυτός είναι κανονικός, μεγαλύτερος ή μικρότερος 

από όσο πρέπει. 

Γράψτε τα άρθρα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο. 

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστό βάρος. άνθρωποι με σωστό βάρος 

είναι συνήθως πιο υγιείς από υπέρβαρους. 

παιδιά και έφηβοι πρέπει να προσέχουν πολύ γιατί μεγαλώνουν γρήγορα 

και χρειάζονται καλή και αρκετή τροφή. Ακόμα, είναι μεγάλη σημασία 

άσκησης για νέους ανθρώπους. 

Με λίγα λόγια, ξεκίνημα ζωής πρέπει να προσέχουμε πολύ 

διατροφή μας για να είμαστε υγιείς αργότερα. 

2o 



4. Θέλετε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για την παχυσαρκία. Ετοιμάστε ένα μικρό 

πίνακα χωρισμένο σε δυο μέρη. Στο ένα μέρος θα γράψετε όσα πρέπει να κάνουν και 

στο άλλο όσα δεν πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν την παχυσαρκία. Το κείμενο σας 

θα κολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης ή του σχολείου σας. 

ΤΓροσοχή παχυσαρκία 

ΤΓ ρέπει ν Λ ... Δεν πρέπει ν Λ ... 

1. τρώτε 3 γεύματα καθημερινά 

2. 

1. τρώτε πολλά τηγανητά 

2. 

Β. Β. 

5. Ακροστιχίδα 

Δ την κάνουμε για να αδυνατίσουμε 

η επιστήμη που φροντίζει την υγεία 

Α 

Τ 

Ρ 

Ο 

Φ 

Η 

το φαγητό που δεν έχει πολύ λίπος 

πολλοί σκοτώνονται από αυτά τα ατυχήματα 

έχουμε δύο στη μύτη μας 

τα βλέπουμε στον ύπνο μας 

πρέπει να το προσέχουμε για να μην παχαίνουμε 

δείχνει πόσο μεγάλοι είμαστε 

27 
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1. Πείτε με λόγια αυτό που δείχνει το σήμα. 

2. Η εικόνα δείχνει πόσο κακό είναι να καπνίζουμε κοντά στους άλλους. Γιατί πιστεύετε ότι 

συμβαίνει αυτό; Σκεφτείτε μερικά μέρη όπου είναι πάρα πολύ κακό να καπνίζουμε. 

3. Να γράψετε τα άρθρα που λείπουν: 

Για να κόψει κάποιος τσιγάρο πρέπει να είναι δυνατός, μπορούν όμως να 

βοηθήσουν και οικογένεια του ή φίλοι του. Βέβαια, κόψιμο 

τσιγάρου δεν είναι εύκολο, όμως κάπνισμα είναι κακή 

συνήθεια. 

4. Βάλτε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου στα κενά: 

• Βοηθάνε πολύ στη θεραπεία των ασθενών ο (καλός) γιατρός και 

(γρήγορος) νοσοκόμα. 

• Πρέπει να βρούμε πιο (δυνατός) φάρμακα γιατί ο Αχμέτ 

έχει (ψηλός) πυρετό. 

• Το κάπνισμα είναι (βλαβερός) για την υγεία. 

5. Φανταστείτε και σχεδιάστε και εσείς μια εικόνα και ένα σήμα που θα τοιχοκολληθούν 

στο σχολείο σας και θα δείχνουν ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε. 

η 
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Κάπνισμα και εφηβεία 

C 
Β 

Είστε έφηβος. Εχετε δοκιμάσει ποτέ τσιγάρο; 
Πιθανόν οι φίλοι σος που καπνίζουν να σας 
πρόσφεραν ενα ή πιθανόν να σκεψιήκατΕ: ότι 
θα ήταν θαυμάσια εμπειρία. Παρ όλα αυεά 
η πρώτη ρουφηξϊά ίσως να μην ήταν τόσο 
ευχάριστη. Σας έπιασε βήχας και κάψιμο 
στο λαιμό. Μπορεί να νιώσατε ανακατωσούρα 
στο στομάχι ή ζαλάδα όταν ο καπνός μπήκε 
οια ιινευμόνια σας. Οι αντιδράσεις αυτές 
εξηγούνται, αν λάβετε υπόψη αας 11 προκαλεί 
ο καπνός του τσίνορου στο σώμα σας. 

Προσωρινή 
απόλαυση, μόνιμη ζημΚΓ 

Τ
Ο κΟΤΜΐμΟ ervtn βλρ&ρο γιο την \jftnX  
Οι rupiocronepo! αν&ρωπο< ΐΟ StpOUV OU-
to, αλλά AijOt γνωρίζουν πώς το καπνΰμΰ. 

επηρϊόςϊι την ί«ονπ τους και τη στάση που αλ-
λΰ άνΕρωΤίοι ρψατώνε απέναντι τους. Το κώϊΐνι-
σμσ Γροκαλεί δυοοσμη αναπνοή κσ ΜτρίνΊαμέ' 
να fiovtia ΖΐΛίνά κάνα ι ους όλΑουί; ονβρω-
πους να μη σελϋυγ να: 6|ριοΐ(οντσι καντσ τους 
Ακόμη κοι ον &ev καηνίςεΐε, πιθανών να εχετί 
παραϊηρίΊοΒ on τα ρούχο: μυρίζουν rotvopiAa. 
αν 6ρεΒή*5ατ£ κοντό. ae rufnnuttc.. 

Οι προπονητές απαιτούν οπό tome, αβλητες 
νο μην KorWjcnjvTo κππνίπμα μειώνει την οοαο· 
CrJtO uf.UjiQvCKj nou μιιυρϋ να μΚ[3<ρΕ{3*ι TO CEI-

μσ οτο οώμα.Το αποτΐλεαμα οίνοι ότι ο ο&λητής 
που nanviitf. πι&ονύν να μην μπορεί να κοΛυμπή-
OU η VQ τρε^Εΐ τόσο ϋοιλο οσοο μη καπνιστές α
θλητές. Τα πνευμονία του καπνιστή £•·:•,• μεταίρι • 

ρουν οξυγόνο τόσο αποτΕΛΕομαΕ*ίά 6αο το 
πνευμονία ιων περκΰοτέρων μη «απνιοτών. Αυ-
rb 6ev >,ινοι μόνον sπι&^ίι6ες γισ ifjv υχιισ.σΛλο 
μπορό να έχει αποτέλεσμα κακές αβΛητίκές tm-
fiotJti^ Η νικυϋίνη fίναι μια βλαβερή ουσία που 
περιέχεται στον καπνό ίου lOijOpou. που μπορεί 
να φίρα ζαλαδο και ανακατίΜέιιιρα ΟΙΑ αια-
μΟΜΐ Επίσης. η viKOirvn. κϊΐνξΐ tny κθρ6ώ να χτυ 
πα πιο γρήγορα και να δούλευα ΑινύτφΟ arso-
Ιελξομστικσ 

• Οι κρπνκκί ς ον^τύοσουν *Β^ΚΜ3. ETCQUV &ϊ· 

κΟ φΟρΐς nepflOOtipi^ «8αντ3ΐητ£τ, νο ΙΊίβΟ-

vwv on* καρκίνο HJV πνευμόνων οπό Μυς μη 
nanvHitic, Ο; ηιΒαγύυηΐζς cEU^Ovovtat pa αν
θρώπους που καπνίζουν πολύ «οι yia πολλά 
κούνια και/ή εισπνέουν τον καπνΰ ΰ-ηΰ-α 
• Το κΰπνιομα διπλοσισίει πι; πιθανότητες νια 
*αρ&ιακΐς πο,Βηοΐις 
- Το κάπνισμα είναι η κυρα αιτία της χρόνιας 

Βρογχίτιδας μ<κ^ αοΒορής φλΕγμονής 

twv nvtuyovojv. ΝΜΪΙ w u ίμφνοημοΐος. 
μιας πάβηοης οου καταπφίςώ τα 

S nvEuuovia. Οοο πιο νωρίς ορκιαει 
KOfioioc το καπνκομο ΐύοο μενα-

^ ^ Λύυρος είναι ο κίνδυνος u-coi 
ων πα9ηοτων 

• Το κσπνισμσ κοτσ ιη διορ-
κεια της εγκυμοσύνης ου-
ξρνιι τις πιδανστηΐΐς ηρο-

ι.;.·:.. ΐΟκετοϋ. λιποβο-
pwv νΐοννών και Spequ-
κωνβανατων. 
* Tb 4αΐπνιομα Β^οιτει 
τους μΛ «ΐΓΜοτές οοο κοι 
tout; καπνιοτίζ Οιπν οι 

μη καπνιστές SpiauBvtOi 
ΟΕ χώρο όπου ufiopKOuv 

avSpojnoi που καπνίζουν, α-
Γίορροφουν νβοοίίνη. «ονσξρ&ο ιου άνθρα

κα «ο) άλλα ουοτσίικό του καπνού των τοινό-
ρων ώοο κ » αυτοί nou καπνίςου* Η εΠιβρααη 
nou έχει το καπνιομα στους μη καπνιστές λέγε
ται «ποΒηΐΐκο χίαπνίομοΑ. 

Ποιοι γ ίνονται καπνιστεί,; '•.- •,. • ?τσμσ 
nou μενσλωνονν σε πτρβαΛΛον καπνιστών [νο-
νε< αδίΑφ«ι1 έχύνν πολλές πιΒανοΐηΐίς να γί
νουν κοίΜοτες. Ε«6ον το ^056 των χοπνισιών 
opiatpuv το κώπνιύμύ ως cq>rjftot. 

είναι μια βϋαβερΛ ottoia που 

περιεχειπί αιον winvo 

toil ttityitpoa ntt pnttpet 

να φερετ -tiiltiiHn και 

ttktiiiitmiiHei ant nmjuiM. 

Hftteit5. wtwf ftiv καρδία 

n/ \tiiiifl TItO Ypiiyiifm 

και I'd boudcua tfiyorcpo 
atiaicfltfijitti iKttf 

Ιατρικά, 9/4/2002, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 
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file:///tiiiifl
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"Π^οβω^ινή «πόλαυβη, μόνιμη ζημι4 

ί . Βρείτε στο κείμενο του άρθρου τι κακό μπορεί να κάνει το κάπνισμα στην υγεία. 

Μετά γράψτε αυτά που βρήκατε σε ένα μεγάλο χαρτί και κολλήστε τα στον πίνακα 

ανακοινώσεων της τάξης. Ξεκινήστε έτσι: 

W. L Ι -. I I C C L_J G L_ L C • L3 <_ G 

Δεν καπνίζω, γιατί το κάπνισμα 

L I L. L. • k_ ^ L- L i U U 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ποια είναι η αλήθεια για το κάπνισμα; 
Ο καπνός δεν είναι μόνο ένα γκρίζο 
σύννεφο. Αποτελείται από μικροσκοπικά 
σωματίδια στερεών ουσιών. 
Μερικά ονομάζονται ΝΙΚΟΤίΝΗ. 
Μερικά ονομάζονται ΠΙΣΣΑ. 
Μερικά ονομάζονται ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ. 
Μερικά ονομάζονται ΑΜΜΩΝΙΑ. 
Και μερικά είναι χιλιάδες άλλες χημικές 
ουσίες! 

Η ΝΙΚΟΤΙΝΗ στον καπνό του τσιγάρου 
προκαλεί δυσάρεστα κι επικίνδυνα πράγματα 
μέσα στο σώμα σου. 

Μπαίνει στα πνευμόνια σου. 

' Υστερα μπαίνει στο αίμα σου κι έτσι 
ταξιδεύει σ' όλο oou το σώμα καθώς η 
καρδιά σου χτυπά και στέλνει το αίμα στα 
αιμοφόρα αγγεία. 

Q£j? 
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Και δεν είναι μόνο ο καπνός του τσιγάρου 
που κάνει όλα αυτά τα βλαβερά πράγματα. 
Μερικοί άνθρωποι ρουφάνε καπνό απ" τη 
μύτη. 

"Αλλοι πάλι πιπιλάνε καπνό μέσα αε 
σακουλάκια οαν του τσαγιού. 

Κι άλλοι μασάνε καπνό. 

Είτε όμως τον καπνίζουν, είτε τον ρουφάνε 
από τη μύτη, είτε τον πιπιλάνε είτε τον 
μασάνε, συμβαίνει το ίδια πράγμα. 

Βάζει επικίνδυνα κι αηδιαστικά πράγματα 
μέαα στο σώμα των ανθρώπων. 

Καταστρέφει τη γεύση τους. 
Τους κάνει ν' αρρωσταίνουν πιο εύκολα. 
Κάνει την παρουσία τους στους άλλους 
δυσάρεστη. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν 
καπνό μυρίζουν άσχημα. Μυρίζει η αναπνοή 
τους, τα ρούχα τους, και καθετί δικό τους. 

Τα δόντια τους κιτρινίζουν και χάνουν τη 
γυαλάδα τους. 

Μπορεί να κιτρινίσουν και τα δάχτυλα τους. 

Δε μοιάζουν καθόλου με τους ανθρώπους 
που έχουν υγιή κι έξυπνα σώματα. 
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Διαβάσατε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το κάπνισμα. Να ξεχωρίσετε στον παρακάτω 

πίνακα τις αιτίες του καπνίσματος (γιατί καπνίζουν οι άνθρωποι) και τι προβλήματα φέρνει. 

• Από συνήθεια 

• Η καρδιά χτυπάει δυνατότερα 

• Καπνίζουν όλοι οι άλλοι 

• Μεγαλώνει η πίεση του αίματος 

• Για να φαίνονται πιο μεγάλοι 

• Οι διαφημίσεις λένε ότι το κάπνισμα είναι ευχάριστο. 

• Βήχας 

• Τα κύτταρα παθαίνουν καρκίνο 

Αιτίεε ΤΓροβλήματα 

2. Βάλτε τις λέξεις στη στήλη που ταιριάζουν: 

κακός, χρήσιμος, βλαπτικός, κόβω, υγιεινός, ανθυγιεινή συνήθεια, αρρώστια, υγεία, 

γυμνασμένος, γερός 

Κάπνισμα αίλητισμόε 
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3. Δεν είναι καλό να καπνίζεις. Πείτε αλλιώς αυτή την πρόταση: 

• Το κάπνισμα 

• Είναι 

• Δεν πρέπει 

• Όποιος καπνίζει 

4. Γράψτε τα άρθρα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο: 

καπνός τσιγάρου έχει νικοτίνη και πίσσα. πίσσα είναι πολύ 

επικίνδυνη ουσία που μπορεί να καταστρέψει πνευμόνια καπνιστή. Αυτή 

κάνει καπνιστή να βήχει και να αναπνέει με δυσκολία. 

Οταν γυναίκα που καπνίζει έχει μέσα της μωρό που προσπαθεί να 

μεγαλώσει για να γεννηθεί, τότε μωρό θα πάρει όλες βλαβερές ουσίες 

καπνού. 

5. Μάθατε ότι ένας συμμαθητής σας καπνίζει συχνά. Τι θα του πείτε για να σταματήσει αυτή 

την κακή συνήθεια; Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να σας βοηθήσουν: 

Εμαθα ότι 

και ένιωσα πολύ 

νομίζω πως δεν πρέπει 

διότι το κάπνισμα 

επίσης, σκέψου ότι 

κάθε μέρα ακούμε πως το κάπνισμα 

δεν είναι λοιπόν σωστό να 
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• Μετά από ένα σεισμό πολλές 

φορές γίνεται ηιακοππ ηλεκτρικού 

ρεύματος, ΓΓ αυτό μπορεί να αποκλει

στείτε οτο ασανσέρ. 

• Η έξοδος πρέπει να 

γίνεται από ι ις σκάλες 

πολύ προσεκτικό. 

.άκου IOUS yov/efs σου! μείνε ψιοφαιμο$! 



Καμιά φορά και οι ήρωε$ φοβούνιαι 

κρωιιάπσε Ιέ? ιυζήν m σελίδα 

ΕίΤίϊ ΚΑΙ ΦΟΒΙίΜΝΟί: ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 

ΤΗΝ QPA TOY ItJlMOV. 

ΦΟΒΑΜΑΙ. ΣΟΦΙΑ! 

• 



ει 

Συζήτησε το με την οικογένεια σου 

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ Λ1ΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΑΑί ΠΝΠ ΣΕΙΕΛΛΟΙ AW ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ 5ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟ 

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΤΕ. 

Κόνευε οικογενειακό σχέδιο έκιακιφ ανάγκη 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ 
Μετά ΙΌ σεισμό 9α καταφύγουμε 

Συζήτησε το με rous φίλουϊ σου 

ΑΥΤΗ Η ΣΟΦΙΑ, ΕΕΡΕΙ 

ΠΟΛΛΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ! 

ΕΓΩ ΜΠΗΚΑ ΚΑΤβ ΑΠΟ 

ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΟΠΟΣ 

ΜΑΣ ΕΙΠΕ Η ΣΟΦΙΑ! 

ΓΕΓί) ΕΜΕΙΝΑ ΗΡΕΜΟΣ, ΠΑΤ! 

ΕΙΧΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ! 

) 

ΦΟΒΗΘΗΚΑ, ΑΛΛΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΝΑ 

ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 
ΠΑ ΝΑ ΒΓΩ ΕΞΟ! 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 

^ κ | 
m* 



f\ m Τι πρέπει να κάνετε από ΤΩΡΑ: 
• Πρέπει να ξέρετε από πού και πώς κλείνει ο 

γενικός διακόπτης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το 
γκόζι και για το νερό 

• Να ξέρετε τα τηλέφωνα που είναι χρήσιμα σε 
ώρα ανάγκης 

Σπιτικός κατάλογος έκτακτης ανάγκης. 

• Να έχετε προμηθευτεί μερικά πράγματα που εί
ναι απαραίτητα οε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: 
Φάρμακα, ψορητό ραδιόφωνο μπαταρίας, φακό 
κλπ, 

• Να βάλετε σε χαμηλές θέσεις τα μεγάλα και 
βαριά αντικείμενα και Οσα μπορούν εύκολο να 
σπάσουν. Να στερεώσετε γερά τα ράφια. Να 
στηρίξετε καλά τα ψηλά ή βαριά αντικείμενα ή 
έπιπλα. Να μη κρεμάσετε βαριά πράγματα στους 
τοίχους γύρω από κρεβάτια. 

• Να έχετε συζητήσει και να ξέρετε όλοι στην 
οικογένεια σας τι πρέπει να κάνετε στην περί
πτωση του σεισμού. 

S Τι πρέπει να κάνετε την ΩΡΑ 
• του σεισμού: 

Μπείτε κότα από ένα γερό τραπέζι 

Σταθείτε κατά οπό την κάσα εσωιερικής πάριας. 

• Αν βρεθείτε έξω από κτίριο, μείνετε έξω. Αν 
βρεθείτε μέσα, μείνετε μέσα. Στους σεισμούς οι 
περισσότεροι Tpau ματισμοί γίνονται την ώρα που 
μπαίνουμε στα κτίρια ή που βγαίνουμε από αυτά. 

• Αν βρεθείτε μέσα. σταθείτε μακριά από έπιπλα ή 
αντικείμενα που μπορεί να πέσουν. 

Μη χρησιμοποιείτε το ασανσέρ 

Μπείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι ή κάτι ανά
λογο, 
Σταθείτε κάτω από την κάσα εσωτερικής πόρτας, 
Μείνετε μακριά από τα παράθυρα, 
Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια. 
Μη τρέχετε προς την έξοδο. 

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ασανσέρ. Κινδυνεύε
τε να εγκλωβιστείτε στην περίπτωση που θα 
κοπεί τα ρεύμα. 

• Αν βρεθείτε έξω, μείνετε μακριά από κτίρια. 
δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια Μεγάλος εί
ναι ο κίνδυνος έξω από τις εισόδους των κτιρίων 
και κοντά στους εξωτερικούς τοίχους οπό τα 
γκρεμίσματα που πέφτουν. 
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• Μη μπαίνετε μέσα σε κτίρια για να προστατευτεί
τε. Μείνετε σε ελεύθερους χώρους. 

• Μη πλησιάζετε στις ακτές. Ύστερα από σφοδρό 
σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν κύματα με με
γάλη ταχύτητα και ύψος. 

• Αν κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο σταματείστε και 
μείνετε μέσα α' αυτό. 

Μείνετε μακριά από τα γκρεμϊσμαια 

Γ Τι πρέπει να κάνετε ΜΕΤΑ το 
• σεισμό: 

• Αν Kanou πιάσει φωτιά, σβήστε την αμέσως. 

• Εξετάστε προσεκτικά τις παροχές του ηλεκτρι
κού ρεύματος, του γκαζιού και του νερού. Αν 
παρατηρήσετε θλάβη, κλείστε τους κεντρικούς 
διακόπτες. 

• Προοπαθείστε να μη χρησιμοποιήσετε το τηλέ
φωνο σας και το αυτοκίνητο σας, για να μη 
δημιουργηθεί«τηλεφωνικός πανικός» και «μπο
τιλιάρισμα» στους δρόμους. Έτσι διευκολύνετε 

Σβήστε αμέσως τις φωτιές. 

Μη χρησιμοποιείτε ίο αυτοκίνητο σας. 

την κίνηση των ομάδων διάσωσης και την κυκλο
φορία των αυτοκινήτων που προσφέρουν βοή
θεια, 

• Μη δοκιμάζετε να μετακινήσετε Θαρειά τραυμα
τισμένα άτομα, παρά μόνο αν Βρίσκονται σε άμε
σο κίνδυνο να τραυματιστούν περισσότερο. 

Μην αγγίζετε πεσμένα καλώδια 

• Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα καλώδια πεσμένα 
στο έδαφος, ούτε τα αντικείμενα που ακουμπούν 
στα καλώδια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Μετά από έναν ισχυρό σεισμό ακολουθούν και 
άλλοι μετασεισμοί που πολλές φορές είναι αρκε
τά δυνατοί και μπορούν να προξενήσουν ζημιές. 
ΓΓ αυτά μείνετε μακριά από κτίρια που έχουν 
πάθει βλάβες ή αν είναι απαραίτητο να μπείτε 
μέσα σ' QUTU, μη μένετε πολλή ώρα. Οι μετασει
σμοί μπορεί να προξενήσουν μεγαλύτερες βλά
βες ή και την κατάρρευση τους. 

• Να είσαστε προετοιμασμένοι και για άλλες σει
σμικές δονήσεις. 
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1. Διαβάστε τις οδηγίες από τα φυλλάδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

για την προστασία από τους σεισμούς και βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω 

προτάσεις: 

• Πριν από το σεισμό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε τα χρήσιμα τηλέφωνα. 

Σ Λ 

• Στους σεισμούς οι περισσότεροι άνθρωποι χτυπάνε μέσα στα σπίτια. 

Σ Λ 

• Πρέπει να στεκόμαστε κοντά σε παράθυρο όταν γίνεται σεισμός για να μπορούμε 

να βγούμε γρήγορα. 

• Την ώρα του σεισμού πρέπει να τρέξουμε αμέσως να πάρουμε το ασανσέρ. 

Σ Λ 

Σ Λ 

• Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κτίρια αλλά να μένουμε σε ανοιχτούς χώρους όταν 

γίνεται σεισμός. 

• Μέσα στο σπίτι μπορεί να μας χτυπήσουν αντικείμενα που πέφτουν. 

Σ Λ 

Σ Λ 

• Ποτέ δεν πιάνουμε πεσμένα καλώδια. 

% Λ 

2. Να βρείτε και να συζητήσετε τα λάθη στο παρακάτω κείμενο: 

Οταν καταλάβουμε ότι γίνεται σεισμός, πρέπει αμέσως να μπούμε μέσα σε κάποιο κτίριο. 

Αν είμαστε ήδη μέσα σε κτίριο, πρέπει να μπούμε κάτω από ένα τραπέζι ή να σταθούμε 

κοντά σε κάποιο παράθυρο. Ο σεισμός είναι επικίνδυνος και είναι καλό να φοβηθούμε και 

να τρέξουμε αμέσως στο μπαλκόνι. Επίσης, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, καλό είναι να 

σταθούμε στην ακτή και να περιμένουμε το τέλος του σεισμού. 
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3. Να βάλετε τα επίθετα στο σωστό τύπο: 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με (αρκετός) σεισμούς. Παλιότερα έγιναν 

(δυνατός) σεισμοί με (πολύς) ζημιές. Γι' αυτό 

το λόγο, τώρα φτιάχνουμε τα κτίρια πιο (γερός). Όλοι μας όμως 

είναι καλό να προσέχουμε γιατί οι σεισμοί είναι πάντα (ξαφνικός) 

και μπορεί να γίνουν (καταστροφικός). 

4. Ετοιμάζετε μια ανακοίνωση για την περίπτωση σεισμού. Γράψτε σύντομα τι συμβουλές 

θα δώσετε στα παιδιά του σχολείου σας για να ξέρουν τι να κάνουν. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αν γίνει σεισμός, πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Την ώρα του σεισμού δεν πρέπει να 

αλλά να 

Ακόμα, καλό είναι να μπούμε αμέσως κάτω από 

καινά 

Αν είμαστε έξω, δεν πρέπει να 

Να ξέρουμε ότι ο σεισμός δεν κρατάει πολύ και, αν είμαστε προσεκτικοί, δε θα πάθουμε 

τίποτα. 
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Οι ζώνες <Χ6((<\λεί<\ς έαο&λν τ<χ παιδιά 
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ί L ι υ Ι ι ϋ C U C U ϋ U LJ 

/> * ι • 

^ U L ί L k i.'L ί L 3 c L-

• ^ ι ζώνες ασφαλείας 

\ J που φορούσαν τα 

Περαστικοί έβγαλαν τα • ^ ι ζώνες ασφαλείας 

\ J που φορούσαν τα παιδιά από το λεωφορείο. 

επτά παιδιά στο λεωφορείο Μεταφέρθηκαν στο 

που τα μετέφερε από τον Ιπποκράτειο νοσοκομείο 

παιδικό σταθμό στα σπίτια και, αφού τους έγιναν 

τους τους έσωσαν τη ζωή. οι απαραίτητες εξετάσεις 

Το σχολικό λεωφορείο του και τους δόθηκαν 

παιδικού σταθμού οι πρώτες βοήθειες, 

«Συννεφούλα» επέστρεψαν στα σπίτια 

συγκρούστηκε νωρίς το τους. 

απόγευμα στην οδό 

Κηφισίας της Καλαμαριάς Ελαφρά τραυματίστηκε ο 

Θεσσαλονίκης με φορτηγό οδηγός του σχολικού 

αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα λεωφορείου Παναγιώτης 

το σχολικό λεωφορείο να Βερνάρδος, 

ανατραπεί και τα παιδάκια, 36 ετών από τη 

ηλικίας τεσσάρων έως Θεσσαλονίκη, ενώ ο οδηγός 

εννέα χρόνων, να του φορτηγού Στυλιανός 

κινδυνέψουν σοβαρά. Θεοδοσάτος συνελήφθη. 

(Διαδίκτυο, 07/2002) 
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1. Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε: 

• Ποια είναι η είδηση (το νέο που μαθαίνουμε); 

• Πού και πότε έγινε το γεγονός που μαθαίνουμε; 

• Για ποιους μιλάει η είδηση; 

• Γιατί είναι σημαντική η είδηση; Τι μαθαίνουμε από αυτήν; 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει από τις παρακάτω: 

ζώνες, συγκρούστηκε, εξετάσεις, βοήθειες, τραυματίες, ατύχημα, σύγκρουση, 

οδηγός, νοσοκομείο 

Για άλλη μια φορά είχαμε ένα σοβαρό στους δρόμους της πόλης μας. 

Λεωφορείο με επιβατικό αυτοκίνητο διότι ο του 

αυτοκινήτου οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα. Ευτυχώς όλοι φορούσαν 

ασφαλείας και δε χτύπησαν σοβαρά. Μετά τη 

μεταφέρθηκαν στο 

οι 

και αφού τους έγιναν οι απαραίτητες 

και τους δόθηκαν οι πρώτες γύρισαν στα 

σπίτια τους. 

3. Στο ραδιόφωνο ακούτε τον τίτλο «Τρελό λεωφορείο μπήκε σε είσοδο σπιτιού» αλλά 

δεν προλαβαίνετε να ακούσετε όλη την είδηση. Φανταστείτε και γράψτε εσείς αυτή 

την είδηση απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις της άσκησης 1. 
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Δείτε τα δεδομένα: Κάθε χρόνο 

Σ τ η ν Ευρώπη: χάνονται 5 0 . 0 0 0 άνθρωποι και τραυματίζονται 5 0 0 . 0 0 0 

1 5 0 . 0 0 0 μένουν μόνιμο ανάπηροι 

Σ τ η ν Ελλάδα: χάνονται 2 . 5 0 0 άνθρωποι και τραυματίζονται 3 2 . 0 0 0 

ΙΊΟΟΟΙ μένουν ανάπηροι; 

Σκεφθείτε τις επιπτώσεις 
Πίσω από κάθε άνθρωπο που χάνεται, πίσω από κάθε ανάπηρο από τροχαίο ατύχημα βρίσκεται μία 

ΟΙΚΟγένεΐα που: 

νιώθει απέραντη και διαρκή δυστυχία 

@ περνάει από εφιαλτικές διαδικασίες 

φτωχαίνει 

υποφέρει για χρόνια από σωματικές και ψυχικές διαταραχές 

@ πέφτει δραματικά η ποιότητα ζωής της 

Το τροχαίο ατύχημα δεν είναι πια κάτι μακρινό, κάτι που συμβαίνει στους άλλους! 

Ό π » ς έχουν σήμερα τα πράγματα 
Ι στους 80 ευρωπαίους πολίτες θα χάσει τη ζωή του από τροχαίο ατύχημα 
Ι στους 3 θα νοσηλευθεί εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος 

Γ ι α ν α β ε λ τ ι ω θ ο ύ ν πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά στους δρόμους! 

Η Ε Υ Θ Υ Τ Α είναι μία κ ί ν η σ η π ο λ ι τ ώ ν (μεταξύ τους και θύματα τροχαίων ατυχημάτων) 

© γ ι α την υποστήριξη των θυμάτων 

© γ ι α τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς 

Τα περιθώρια υπάρχουν, χρειάζεται δραστηριοποίηση 

® 

® 
© 

Ενδιαφερθείτε 
για την πόλη που ζείτε 

για την περιοχή που κυκλοφορείτε 
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Η οδική <xe(fd)\Ei<x eivdi «λνδ^ώπινο 5ικ<ύωμ<λ! 

Το κείμενο της διαφήμισης μιλάει για την οδική ασφάλεια, δηλαδή τι να κάνουμε για να 

μην έχουμε ατυχήματα στο δρόμο. Συμπληρώστε τα κενά με τους σωστούς αριθμούς: 

Τα ατυχήματα είναι πολλά. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο σκοτώνονται άνθρωποι 

κάθε χρόνο και τραυματίζονται άνθρωποι. Σκεφτείτε ότι ένας 

στους Ευρωπαίους θα σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα και ένας στους 

θα πάει στο νοσοκομείο από ατύχημα! Σε όλη την Ευρώπη, 

άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από τροχαία ατυχήματα και 

τραυματίζονται. 

Ξεχωριστέ τις παρακάτω φράσεις σε δύο στήλες. Στη μια γράψτε τι φταίει για 

τα τροχαία ατυχήματα και στην άλλη τι παθαίνουμε από τα ατυχήματα: 

• πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται 

• η οικογένεια νιώθει μεγάλη δυστυχία 

• πολλοί οδηγοί πίνουν οινόπνευμα πριν οδηγήσουν 

• πολλοί άνθρωποι μένουν ανάπηροι 

• πολλοί οδηγούν με τεράστια ταχύτητα 

• οι δρόμοι μας δεν είναι πολύ καλοί και δε φωτίζονται καλά 

• η οικογένεια μετά το ατύχημα είναι πιο φτωχή 

• πολλοί οδηγούν απρόσεχτα 

• πολλοί οδηγοί δε φορούν ζώνη ασφαλείας 

• μερικοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους 

Τι φταίει για τα ατυχήματα Τι παγαίνουμε από τα ατυχήματα 
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3. Να γράψετε τα άρθρα που λείπουν: 

Χτες το βράδυ έγινε ξαφνικό ατύχημα στο κέντρο της πόλης. Ηταν 

τραγική σύγκρουση μοτοσικλέτας και φορτηγού. ατύχημα έγινε γωνία 

των οδών Μαυρομιχάλη και Μεθάνων 3 και μισή μετά μεσημέρι. 

I 3 J I 4. Γράψτε έναν πεντάλογο της οδικής ασφάλειας για τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου 

σας, δηλαδή πέντε πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε τροχαία 

ατυχήματα. Οι παρακάτω λέξεις μπορεί να σας βοηθήσουν: 

ζώνη ασφαλείας, κράνος, μεγάλη ταχύτητα, προσεχτικά, φανάρια, ποτά με οινόπνευμα. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16 

Κυκλοφοριακές βυμβουλές γ<χ μικρούς πεζούς μαδητες 

1. Για να κυκλοφορείτε σωστά στους δρόμους και να μην έχετε κινδύνους από τα αυτοκίνητα, πρέπει 

να μάθετε τα σήματα της Τροχαίας. Δεν είναι δύσκολο να τα μάθετε και είναι ευχάριστο. 

2. Να ξεκινάτε νωρίς το πρωί για να μην τρέχετε στο δρόμο και να προλαβαίνετε την αρχή 

του μαθήματος. 

3. Να περπατάτε στο πεζοδρόμιο πάντα και προς την πλευρά των σπιτιών. Αν δεν υπάρχει 

πεζοδρόμιο, να περπατάτε στην άκρη του δρόμου και αντίθετα από τα αυτοκίνητα, 

για να τα βλέπετε. 

4. Όταν υπάρχουν φανάρια, να περνάτε πάντα με το πράσινο σήμα των πεζών. 

5. Μην περνάτε με κόκκινο σήμα των πεζών, ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στο δρόμο ή 

τα βλέπετε μακριά σας. 

6. Να περνάτε πάντα από τις διαβάσεις για τους πεζούς. Όταν δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών και 

πρέπει να περάσετε το δρόμο, να προσέχετε πάρα πολύ, να κοιτάτε αριστερά και δεξιά στο δρόμο 

και, όταν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μπορείτε να περάσετε. 

7. Αν από ανάγκη βρεθείτε στη μέση του δρόμου και βλέπετε ένα αυτοκίνητο ή δίκυκλο να έρχεται 

τρέχοντας προς το μέρος σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να σταθείτε εκεί που 

βρίσκεστε, για να διευκολύνετε τον οδηγό να περάσει χωρίς ατύχημα. 

8. Μην περνάτε ποτέ μπροστά από σταματημένο φορτηγό ή λεωφορείο, γιατί δε βλέπετε τα άλλα 

αυτοκίνητα που κινούνται στο δρόμο. 

9. Μέσα στο λεωφορείο να κρατιέστε πάντα από τις χειρολαβές και να μην κατεβαίνετε ποτέ από 

το λεωφορείο πριν σταματήσει, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε και να χτυπήσετε. 

10. Ποτέ μη βγάζετε το κεφάλι σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή λεωφορείου όπου βρίσκεστε. 

11. Μην τρέξετε να ανεβείτε στο λεωφορείο όταν έχει ξεκινήσει, γιατί κινδυνεύετε. 

12. Μην παίζετε σε δρόμο όπου περνούν αυτοκίνητα. 

13. Όταν παίζετε στην παιδική χαρά ή αλλού και σας φύγει η μπάλα στο δρόμο, μην τρέξετε 

να την πάρετε, γιατί κινδυνεύετε. 

14. Μην οδηγείτε ποδήλατο σε δρόμους με μεγάλη κίνηση. 

15. Στα διαλείμματα και όταν σχολάτε, μη βγαίνετε στο δρόμο τρέχοντας. 

16. Το βράδυ με το σκοτάδι πρέπει να προσέχετε περισσότερο, γιατί δε σας βλέπει ο οδηγός. 

17. Να ακολουθείτε πάντα τα σήματα του τροχονόμου. 

18. Μην ξεχνάτε ότι η καλύτερη διαδρομή για το σχολείο δεν είναι πάντα η πιο γρήγορη αλλά αυτή 

που έχει τους λιγότερους κινδύνους για τη ζωή σας. 

Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
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1. Διαβάστε προσεκτικά τις συμβουλές της Τροχαίας προς τους μαθητές και απαντήστε 

τις ερωτήσεις. Ποιες συμβουλές δίνονται για: 

• τα παιχνίδια στο δρόμο 

• τα φανάρια 

• τα λεωφορεία 

• το περπάτημα στο σκοτάδι 

2. Διαβάστε τις οδηγίες και βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις: 

• Πρέπει να βαδίζουμε αντίθετα με τα αυτοκίνητα. 

• Δεν πρέπει να περνάμε ποτέ με κόκκινο. 

™ 

™ 

Λ 

Λ 

• Πρέπει να κοιτάμε μόνο από την πλευρά που έρχονται αυτοκίνητα 

και όχι και τις δύο πλευρές. ™ 
Λ 

• Πρέπει να περνάμε πάντα μπροστά από σταματημένο 

λεωφορείο ή φορτηγό. ™ 
Λ 

• Πρέπει να προσπαθούμε να ανεβούμε στο λεωφορείο ακόμα 

και αν έχει ξεκινήσει. ™ 
Λ 
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3. Να γράψετε στον ενικό αριθμό τις οδηγίες 5, 6, 11, 16 και 18. 

• Μην περνάς με κόκκινο σήμα πεζού, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει αυτοκίνητο στο δρόμο ή 

το βλέπεις μακριά σου. 

4. Έξω από το σχολείο σας περνάνε πολλά αυτοκίνητα και το μεσημέρι είναι δύσκολο και 

επικίνδυνο να περάσετε το δρόμο. Γράψτε ένα γράμμα στην Τροχαία για να τους ζητήσετε 

να βάλουν ένα φανάρι (φωτεινό σηματοδότη). Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να σας βοηθήσουν: 

Κύ^ιε Αιοικητ-Π της T^oxcucu;, 

Εψ^6τε μ^ο*ητές 

και 6(χς 6τέλνουμε άντό το ^<ίμμ^ L̂CVCL 

Το 6χολείο μ^ς 

6LVcU πολύ επικίνδυνο ν<3 

Φελούμε λοιπόν vci 6^ς ζητήσουμε 

KcU 

/Αε τψη 
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Έντυπο για την Ημέρα Οδικής Ασφάλειας 



1. Οι παρακάτω οδηγίες μιλάνε για τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο. Γράψτε τις 

στο δεύτερο πρόσωπο, σαν να δίνετε οδηγίες στους συμμαθητές σας: 

• Ξεκινάω νωρίς για το σχολείο, για να μη βιάζομαι στο δρόμο, και διαλέγω 

την πιο ασφαλή διαδρομή. 

• Ξεκινήστε νωρίε για το σχολείο, για να μη βιάζεστε στο δρόμο, και 

διαλέξτε την πιο ασφαλή διαδρομή. 

• Για να περάσω απέναντι, σταματάω και κοιτάζω αριστερά, δεξιά και πάλι αριστερά. 

• Δε διασχίζω ποτέ διαγώνια μια διασταύρωση! Χρησιμοποιώ, όπου υπάρχουν, τις 

διαβάσεις πεζών. 

• Βαδίζω στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου. 

• Στα φανάρια με πράσινο περνάω, με κόκκινο σταματάω, πάντα όμως προσέχω. 

2. Βρείτε ποια λέξη δεν ταιριάζει με τις άλλες δύο: 

( περπατάω ^ ( στέκομαι ^ προχωράω J 

( στάση ^ σταμάτημα ) ( κίνηση ^ 

C λεωφορείο } ( καφενείο J C φορτηγό J 

( διάβαση ^ ( μοτοσικλέτα ^ ( ποδήλατο ^ 

{χώνη ασφαλείαε\ ( κράνοε ^ ( κάίισμα ^ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18 
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Οδηγώντας με 46φάλεΐ4 ποδήλατο 

1. Διαβάστε τις οδηγίες για το ποδήλατο και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Οταν οδηγείτε ποδήλατο, είναι καλό να φοράτε ... 

α. μαύρα ρούχα 

6. ανοιχτόχρωμα ρούχα 

γ. πέδιλα 

Δεν είναι καλό να οδηγείτε ... 

α. στο δρόμο 

6. στο πεζοδρόμιο 

γ. στην άκρη του δρόμου 

Οταν οδηγείτε πολλοί ποδηλάτες μαζί... 

α. να είστε ο ένας δίπλα στον άλλο 

6. να είστε ο ένας πίσω από τον άλλο 

γ. να είστε μακριά ο ένας από τον άλλο 

Για να κάνετε σήμα στους άλλους οδηγούς ... 

α. χρησιμοποιήστε τα πόδια σας 

6. χρησιμοποιήστε τα χέρια σας 

γ. φωνάξτε 

2. Ένας φίλος σας θέλει να αγοράσει το πρώτο του ποδήλατο. Τι θα τον συμβουλέψετε; 

Τι πρέπει να προσέξει; 
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3. Το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη που ακολουθεί μιλάει για μια ποδηλάτισσα. 

Αφού το διαβάσετε, να υπογραμμίσετε τις λέξεις που έχουν σχέση με το ποδήλατο, 

π.χ. τιμόνι. 

I L L Ζ ί L £ j C L2L25 L 2 L 2 L1 L Ζ U L U L ί 1 L- 5 £ I 

Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 

Στο δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα 

που 'κάνε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα. 

Βρήκα τα φρούτα που ’χε στο πανέρι της 

το δαχτυλίδι που ’πέσε απ’ το χέρι της. 

Βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της 

τις ρόδες, το τιμόνι, το πετάλι της. 

Βρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε μιαν άκρη 

μια πέτρα διάφανη που ’μοιάζε δάκρυ. 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα κράτησα 

κι έλεγα πού ’ναι, πού ’ναι η ποδηλάτισσα. 

Την είδα να περνά πάνω απ’ τα κύματα 

την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα. 

Την τρίτη νύχτωσ' έχασα τ’ αχνάρια της 

στους ουρανούς ανάψαν τα φανάρια της. 

4. Βάλτε τα επίθετα στην παρένθεση στο σωστό τύπο: 

Μια βόλτα με το ποδήλατο είναι πολύ (ευχάριστος) αλλά μπορεί 

να γίνει και πολύ (επικίνδυνος). 

Χρειάζεται (μεγάλος) προσοχή. 

Καλό είναι να πηγαίνουμε με (μικρός) ταχύτητα και να είμαστε 

πολύ (προσεχτικός). Ακόμα και ένα 

(μικρός) ατύχημα μπορεί να μας φέρει (σοβαρός) προβλήματα. 
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