


ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Δύο ppes στο βουνό 
Θα χρειαστείτε σακίδιο, 2 φόρμες, 2 ζευγάρια παπούτσια, 

αδιάβροχο, μπλοκ σημειώσεων. μολύβι, μεγεθυντικό φακό, 

σκούφο, γάντια, κασκόλ. γυαλιά ηλίου- γιο να περάσετε 

ένα π£;ίχππτη διήμερο όταν Παρνασσό με τα ν Ελληνικό 

Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να είστε οπό 7 £ως Ι β χρόγων, άλλα και οι μικρότεροι 

μπορούν να συμμετάσχουν με τη συνοδεία των γονιών τους. Ένα διήμερο 

στη φύση με δραστηριότητες είνυι ο στόχος του προγράμματος. 

&α εξασκηθείτε στη χιονοδρομία, θα γνωρίσετε φίλους, θα ανακαλύψετε 

την ομορφιά της ελληνικής φύσης, θα μάθετε να προσανατολίζεστε, 

θα διασκεδάσετε με θεατρικό παιχνίδι και, το κυριότερο, θα χορτάσετε 

καθαρό αέρα και θα περάσετε ξένοιαστες ώρες. 

Το διήμερο θο πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στους Δελφούς 

και η μεταφορά σας μέχρι εκεί θα γίνει με πούλμαν. Όσοι επιθυμείτε 

να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έως 

τις 31 lovouapiou και να προκαταβάλετε μέρος των χρημάτων που απαιτούνται. 

Τηλϊφι*ν*ι επικοινωνίας: ΐ 10.11*151$ {Εθ£ flxvpvw) και 09?7ΐ124Κ. 

uricuGwOt "ρογμάμμαίΟι;, Κ. ϊυμούΐ ΐ ]^ 

Απο τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή» 
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Αυ ο μέρες eco Κουνό 

1. Διαβάστε το άρθρο από τους Ερευνητές και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

α. Ποιος διοργανώνει την εκδρομή στον Παρνασσό; 

6. Πότε μπορούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή όσοι είναι μικρότεροι 

από 7 χρονών; 

γ. Μπορεί να πάει στην εκδρομή κάποιος που είναι μεγαλύτερος από 18 χρονών; 

δ. Πότε θα γίνει η εκδρομή στον Παρνασσό και με ποιο μεταφορικό μέσο; 

ε. Πότε είναι η τελευταία μέρα για να δηλώσετε συμμετοχή; 

στ. Ποιος είναι ο κύριος Σαμούλης; 

ζ. Τι θα κάνετε αυτές τις δυο μέρες, σύμφωνα με αυτά που υπόσχεται το άρθρο; 

2. Αποφασίζετε με το διπλανό σας να περάσετε το διήμερο στον Παρνασσό αλλά νομίζετε 

ότι λείπουν μερικά χρήσιμα για την εκδρομή πράγματα από τον κατάλογο που διαβάσατε 

στους Ερευνητές. Συζητάτε γι' αυτά μαζί του και μετά συμπληρώνετε τον κατάλογο. 

3. Το σχολείο σας διοργανώνει μια εκδρομή στη θάλασσα κι εσείς πρέπει να γράψετε ένα 

άρθρο 150 περίπου λέξεων στη σχολική εφημερίδα με τίτλο: 

«Δυο μέρες στη θάλασσα» 

Μην ξεχάσετε να πείτε: 

Ποιος διοργανώνει την εκδρομή, πότε και πού θα γίνει, πώς θα πάτε, τι θα κάνετε όσοι θα 

πάρετε μέρος σε αυτή, τι πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας, πόσα χρήματα πρέπει 

να πληρώσετε και σε ποιον. 

Στο άρθρο που διαβάσατε υπάρχουν μερικά επίθετα που δεν έχουν παραθετικά, δεν 

μπορούμε να πούμε δηλαδή: πιο αξέχαστο διήμερο, πάρα πολύ αξέχαστο διήμερο γιατί 

μιλάμε για ένα διήμερο που ή θα ξεχάσουμε ή δε θα ξεχάσουμε, που είναι ή δεν είναι 

αξέχαστο. Μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο κείμενο και να εξηγήσετε γιατί δεν έχει 

παραθετικά το καθένα από αυτά; 

Θυμηθείτε ότι δεν έχουν παραθετικά όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα), 

καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο (Θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα), χρόνο 

(χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί = γεννήθηκε πρώτο), 

μερικά επίθετα που αρχίζουν με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από την αρχική της 

σημασία, της δίνει αντίθετη σημασία, πχ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε). 

5. Βρείτε και κυκλώστε αυτά που θα χρειαστούν τα παιδιά για την εκδρομή τους 

στον Παρνασσό. Οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι 11. 
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A Σ Φ Δ Υ Ι Λ Μ Φ Ψ Ο Α Φ Σ Α 

Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π Λ Κ Ξ Η Γ Κ Φ 

Χ Λ Ι Θ Τ Σ Ε Α Ζ Χ Ψ Ω Β Ο Μ 

Β Ν Θ Μ Σ Ε Ρ Τ Υ φ Θ Ι Π Υ Λ 

Γ Π Α Π Ο Υ Τ Σ Ι Α Η Κ Λ φ Α 

Σ Γ Δ Λ Ο Η Θ Λ Λ Κ Α Σ Κ ο Λ 

Ε Τ Ι Ο Γ Υ Ω Ν Μ Ο Τ Υ Ι Σ Ζ 

Α Σ Α Κ Ι Δ Ι Ο Β Σ Σ Ε Θ Υ Ι 

Σ Υ Β Π Θ Υ Γ Ε Ψ Ω Φ Σ Υ Ι Ι 

Φ ο Ρ Μ Ε Σ Α Ρ Χ Β Σ Δ Σ Ξ τ 
Α Β Ο Ρ Σ Α Ν Τ Ζ Υ Ε Φ Ρ Γ Θ 

Ω Ν Χ Π Γ Υ Τ Υ Α Κ Ρ Υ Σ Δ Υ 

Ε Μ Ο Λ Υ Β Ι Θ Σ Ε Τ Ζ Δ Σ Τ 

Υ Ζ Γ Μ Α Τ Α Ι Δ Ι Φ Ψ Ρ Ζ Γ 

Ι Ψ Δ Π Λ Ε Ω Π Γ Α Υ Κ Τ Ε Η 

Ο Ω Φ Η Ι Δ Ψ Λ Η Λ Ι Σ Θ Ζ Λ 

Π Β Γ Ο Α Γ Ο Κ Ξ Ζ Π Λ Ο Ψ Χ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Νίκος Καββαδίας 
/L(A/- DUC D £ P A £ T 

Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής 
των μακρυσμένων ουρανών και των γαλάζιων πόντων 
και θα πεθάνω μια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές 
χωρίς να σχίσω τη θολή_γραμμή των οριζόντων. 

Για το Μαδράς, τη Σιγκαπούρη, τ' Αλγέρι και το Σφαξ 
θ' αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία 
κι εγώσκυφτός σ' ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς 
θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. 

Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ 
οι φίλοι θα νομίζουνε πως τά'χω πια ξεχάσει 
κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά 
«ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει». 

Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί 
και λόγο, ως ένας δικαστής στυγνός, θα μου ζητήσει 
και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί 
θα σημαδέψει κι άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει. 

Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ 
σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, 
θα'χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ 
και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. 



al du dèpa 

1. Διαβάστε προσεκτικά το ποίημα του Νίκου Καββαδία και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Ο ποιητής ταξιδεύει συνέχεια γιατί αγαπάει πολύ τις γαλάζιες θάλασσες 

6. Ο ποιητής είναι ναυτικός που ταξιδεύει για το Μαδράς, τη Σιγκαπούρη, 

το Αλγέρι και το Σφαξ 

γ. Η μάνα του ποιητή θα είναι πολύ χαρούμενη, αν ο γιος της φύγει 

για μακρινό ταξίδι 

δ. Ο ποιητής θα ήθελε να τον θάψουν σε κάποια θάλασσα στις Ινδίες 

ε. Ο θάνατος του ποιητή θα είναι συνηθισμένος, όπως όλων των ανθρώπων 

2. Στην τάξη σας γίνεται Διαγωνισμός τίτλου. 

Χωρίζεστε σε τριάδες και γράφετε σε ένα χαρτάκι ένα τίτλο για το ποίημα, καθώς και δυο 

λόγια για να εξηγήσετε γιατί δώσατε αυτόν τον τίτλο. 

Μια επιτροπή από πέντε συμμαθητές σας ψηφίζει τον καλύτερο τίτλο. 

3. Στο ποίημα διαβάζουμε για διάφορα μακρινά μέρη. Μπορείτε να τα βρείτε στο χάρτη; 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για μερικά από αυτά, σημειώστε από 

την εγκυκλοπαίδεια μερικές πληροφορίες και παρουσιάστε τις στην τάξη. 

4. Γράφετε ένα γράμμα με 100 περίπου λέξεις για να το στείλετε σε ένα φίλο σας ναυτικό που 

τώρα βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. 

Του λέτε πόσο τυχερός είναι που ταξιδεύει, πόσο σας λείπει εσάς η θάλασσα, πού 

θα πηγαίνατε αν μπορούσατε να ταξιδέψετε και ό,τι άλλο θέλετε. Φυσικά θα κάνετε και σε 

εκείνον κάποιες ερωτήσεις. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε και να τελειώσετε όπως όταν 

γράφουμε ένα φιλικό γράμμα (Αγαπημένε μου φίλε, Σε χαιρετώ, ο φίλος σου...) και 

να γράψετε την ημερομηνία (επάνω δεξιά). 
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5. Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες και βρίσκετε το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό 

των υπογραμμισμένων λέξεων της πρώτης, δεύτερης και πέμπτης στροφής 

(κάθε ομάδα παίρνει μία στροφή). Κερδίζει η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη! 

Προσοχή! Μπορεί να μη βρείτε για όλα τα επίθετα συγκριτικό-υπερθετικό βαθμό. 

Για παράδειγμα δεν έχουν όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα), 

καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο (θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα), 

χρόνο (χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), 

κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί = γεννήθηκε πρώτο), μερικά επίθετα που αρχίζουν 

με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από την αρχική της σημασία, της δίνει 

αντίθετη σημασία, πχ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε). 

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα «φωτεινότερο (πιο φωτεινό) αστέρι» η λέξη «φωτεινότερο 

(πιο φωτεινό)» είναι συγκριτικού βαθμού, γιατί συγκρίνουμε ένα αστέρι με ένα άλλο και βλέπουμε 

ότι το πρώτο είναι πιο φωτεινό από το δεύτερο. 

Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα «φωτεινότατο (πολύ φωτεινό) αστέρι» η λέξη 

«φωτεινότατο (πολύ φωτεινό)» είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι το αστέρι 

είναι τόσο φωτεινό, που δε συγκρίνεται με κανένα άλλο. 

6. Μπορείτε να βρείτε και να κυκλώσετε τους τόπους όπου ταξιδεύει ο ποιητής; 

Πρέπει να βρείτε 5. 

Α Σ Φ Α Ξ Ι Α Α 

Ε Ι Ν Δ Ι Ε Σ Σ 

Χ Γ Ι Θ Ε Ο Ε Μ 

Β Κ Θ Μ Φ Α Ρ Α 

Γ Α Α Γ Ε Ρ Ι Α 

Σ Π Γ Ε Ρ Ρ Ι Ρ 

Ε ο Ι Ο Α Ι Ω Α 

Α Υ Α Κ Σ Σ Ι Σ 

Σ Ρ Β Π Θ Υ Γ Γ 

Φ Η Ρ Μ Ε Σ Α Α 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Το μάζΐ,μα της ελιάς J Παιχνίδια στον πάγο Ο Η οακολότα Ο ΖέΠΪλιν και αερόστατα 0 «Σψιγδαλένιος* 

Απο τους Ερευνητές της εφημερίδας "Καθημερινή" 
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1. Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

α. Ποιοι και πότε ανακάλυψαν το αερόστατο; 

6. Πόσα χιλιόμετρα πέταξε το πρώτο αερόστατο; 

γ. Ποιοι ήταν οι πρώτοι επιβάτες αερόστατου; Γιατί δεν πήγαν άνθρωποι; 

δ. Πώς ένιωσαν οι κάτοικοι του μικρού γαλλικού χωριού, όταν πρωτοείδαν 

το ιπτάμενο αερόστατο και πώς νιώθουμε σήμερα σύμφωνα με το κείμενο, 

όταν βλέπουμε ένα αερόστατο; 

TVi 
2. Στην τάξη σας γίνεται «Διαγωνισμός Φανταστικής Ιστορίας» και πρέπει κι εσείς 

να γράψετε τη δική σας. Φαντάζεστε λοιπόν ότι είστε ένα από τα τρία ζωάκια που 

αναγκαστικά πρωτοταξίδεψαν με αερόστατο. Γράφετε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων, 

όπου περιγράφετε πώς σας έπιασαν και σας έβαλαν στο αερόστατο, πώς νιώθατε 

στην αρχή, στο τέλος και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τι είδατε από ψηλά, πώς 

σας υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του μικρού χωριού όπου φτάσατε, αν θα ξανανεβαίνατε 

σε αερόστατο και ό,τι άλλο θέλετε. 

3. Στο κείμενο βλέπετε μερικές κυκλωμένες λέξεις που δεν έχουν μπροστά τους κανένα 

επίθετο (λέμε δηλαδή πρόβατο και όχι άσπρο πρόβατο, αδύνατο πρόβατο).Μπορείτε 

να βρείτε κι άλλα τέτοια επίθετα για τις λέξεις σε κύκλο; 

4. Η λέξη αερόστατο είναι σύνθετη (αέρας + αρχαία λέξη στατός = αυτός που στέκεται). 

Αν κρατήσετε σταθερό το πρώτο συνθετικό, μπορείτε να βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις; 

Γράψτε ένα κατάλογο με τις λέξεις που βρήκατε εσείς και οι συμμαθητές σας και μετά 

συμπληρώστε τον με τις λέξεις που θα βρείτε σε ένα λεξικό. 
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Απο τους 

Ερευνητές της 

εφημερίδας 

«Καθημερινή» 
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1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι 

Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Οι Ιρλανδοί αγαπούν πολύ τα αερόστατα 

6. Στην Ιρλανδία μπορείτε να κάνετε μόνοι σας μια βόλτα με αερόστατο 

γ. Στην Ιρλανδία μπορείτε να δείτε σκύλους και αγελάδες να κάνουν 

βόλτα με αερόστατο 

δ. Το κακό είναι ότι στο αερόστατο κάνει πολύ κρύο, γιατί βρίσκεστε 

πολύ ψηλά 

ε. Ένας καλός οδηγός αερόστατου μπορεί να το προσγειώσει ακριβώς 

στο μέρος που θέλει 

στ. Πολλές φορές τα πουλιά σκίζουν το αερόστατο 

ί\2 2. Ένας φίλος σας που μένει μακριά σάς γράφει ότι το όνειρο του είναι να ταξιδέψει 

μια μέρα με αερόστατο. Εσείς έχετε μόλις διαβάσει το άρθρο «Ελαφρύτερα από 

τον αέρα» και του γράφετε ένα γράμμα για να τον προετοιμάσετε για τις ομορφιές αλλά 

και τους κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο ταξίδι. 

3. Βλέπετε τις κυκλωμένες λέξεις; Μπορείτε να παίξετε με αυτές, αν βάλετε στη θέση τους 

άλλες που έχουν αντίθετη σημασία. • 

(π.χ. Στη χειρότερη περίπτωση στην καλύτερη περίπτωση) 

Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο θα δείτε ότι έτσι γίνεται πιο αστείο. 
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Απο τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή» 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5 
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άζ<χ\κ\ι Έν<λ κχεςοβι 

1. Σύμφωνα με το κείμενο: 

• Τα μπαλόνια που έχουν αέρα απογειώνονται, όπως ο φελλός-που 

είναι πιο από το νερό - επιπλέει στη θάλασσα. 

• Για να φτιάξουμε ένα αερόστατο χρειαζόμαστε: 

• Για να δώσουμε πιο εύκολα το σχήμα του αερόστατου χρησιμοποιούμε ένα 

• Το καλάθι είναι από 

• Ανοίγουμε τρύπες στις γωνίες του καλαθιού και περνάμε από αυτές μια 

και κλωστή. 

• Γεμίζουμε το αερόστατο με αέρα, χρησιμοποιώντας το πιστολάκι. 

• Το αερόστατο προσγειώνεται μόνο όταν η θερμοκρασία του. 

2. Ένας συμμαθητής σας, που κάθεται σε ένα θρανίο μπροστά σας, θα ήθελε να μάθει 

πώς φτιάχνεται μια σαίτα. Εσύ και ο διπλανός σου θέλετε να του εξηγήσετε, γΓ αυτό 

του γράφετε και του δίνετε με προσοχή ένα σημείωμα με όλες τις οδηγίες. Μην ξεχάσετε 

να του πείτε τι υλικά θα χρειαστεί, και να του εξηγήσετε βήμα βήμα, όσο πιο απλά 

μπορείτε, τι πρέπει να κάνει για να πετάξει μακριά η σαίτα του. 

3. Μιλάτε με ένα φίλο σας για το πείραμα με το αερόστατο που διαβάσατε στους Ερευνητές 

της Καθημερινής. Εκείνος ενθουσιάζεται και σας ζητάει να του εξηγήσετε αμέσως τι πρέπει 

να κάνει. Ευτυχώς έχετε την εφημερίδα με το πείραμα μαζί σας. 

Ξεκινάτε να του εξηγείτε κάπως έτσι: 

«Κόψε ένα κομμάτι χαρτόνι...» 

Ενώ μιλάτε στο φίλο σας, αλλάζετε τις υπογραμμισμένες λέξεις, όπως στο παράδειγμα: 

«Στις επάνω γωνίες άνοιξε μικρότερες/πιο μικρές τρύπες» (αντί για: μικρές τρύπες). 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6 

δύσκολη Εφηβεία» 
Ο Μάρκο Πσ^σ σ ί Η,κΡΓΐ Τ*"1 1 0 εκαοε ΙΓ| μητέρα του. 

Ο μ * Κ . ήταν ίξίτπνο^ και ανήσυχος, εί>Εii,t i n ικονητητΜ; tow. 

κοι LTOI το 1171 ο πατέρας TOU κσι ο Οίίσς τ ο υ πηΰφαυιαην να 

τον πάρουν μαζί τ σ ι κ στο c i v i r p o tc^i&i το«ς σιην Κίνα, 

όταν Γϊταν μόλις 11 τ.ρύννν\ AtnJ μικρός στα βάαανα_ 

£ , λ έ μ ε να "πεταχτούμεη 
μ£κρ( Tf|v Κίνπ... 

Ετο <7ημ(ίο ονΐό. πρίπει ίσως να οος θυμίσουμε 

Ατι εκείνη την εποχή τα τσ&οια 6εν ήταν και τορο 

εύκολα. Δεν μπορούνε ΚΠΪΓ Ι Γ. νια πόρίι 

τ ο αεροπλάνο own. t o τ ρ " α \ γιπ να π tit ι 

οτπν A n u Α ν α τ υ Ι ή AvtiCit i i , άπρεπε να φτάσει 

μ ϊ πλοίο prxpi « ι Μικρά Ααίο, και μετά να διασχίσει όλη 

την αβιοτική ήπειρο με καραβάνια, ακολσυϋωντος ί ο Αρομπ 

του Μεταξιού.. Και ο ε μιλάμε ν>α ευκοΑη διαδρομή: τεροοΐΐες 

εκτοοεις. γεματις ΐρήμους. ψηλίς ttptrfjtijicc και άγριους πολεμισΐίς, 

ανρμΐ<Ηΐ οτην Περσία, το Αφγανιστάν, τη Μ ο γ ν ο ϋ ο κοι την Κίνα. 

Δεν είναι τυχαίο, όλλυπτι. ότι α Μάρκα Πώλο χρειάστηκε περίπου 

τριάμισι ν,ρονιο γ " να iptOoei o r e Πεκίνο. 

wmmmm^mmmmem 
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H I H M p Μάρκο Πόλο συναντά 
• ^ • ^ . . το μεγάλο 

αυτοκράτορα 
Το Ι 3ο αιώνο. ουδών 

ολη η Ααίο ανήκε 

στους Μσγγόλους. 

ο< οποίοι είχαν 

φτιάξε· τη 

μεγαλύτερη 

σε έκταση 

αυτοκρατορία 

στην ιστορία 

Την Κίνα 

κυβερνούσε 

Ο Κβυμπλάι Χαν, απόγονος του μεγάλου 

μογγάλου κατακτητή Τζένγκις, Χαν. Μόλις 

αντίκριβε τους (Ιενετούς ταξιδευτές. 

ο μεγάλος Χαν συγκινήθηκε πολύ, γιατί 

ο Νικολό και ο Ματέο ταύ είχαν 

υποσχεθεί άτι θα Επίστρεφαν 

ΙδιπίτΓ.ρο όμως εντυπωσιάστηκε ana 

το νεαρά Μάρκο Πίλο, για το θάρρος 

και την (ξυπναοο του. Απά τότε. 

τον κράτησε κοντά του ΚΟΓ του 

Εμπιστεύτηκε διάφορα αξιώματα. 

Ενας άλλος, εκπληκτικός 
r Τΐολιτίσμος 

• ~ t L j f l · £^* ΟΜόρκοΠόλα 

I IH»i""pi"" 
^^β παρέμεινε 

στην Κίνα 

είχε την ευκαιρία να γνωρίσει 

TO σπουδαίο κινητική ηαλιτιΟμό 

Είδε με τα μάτια του πράγματα 

απιατευτο, ΕίτττΕύγμοτ.Ο που ακόμα ήταν 

άγνωστα στους Ευρωπαίους πέτρες που 

καίγονται (κάρβουνο), Χρήμο από καρτί 

(ταρτονομιομυτα) αντί για χρυσό 

ή ασήμι, άφλεκτα υφάσματα {από αμίαντο). σλλα 

και απέραντα ππλάτισ μΕ κήπους Kfli λίμν«; 

και εκπληκτικέ; πάλεις με εκατομμύριο κατοίκους 

{ 
fliJIS HCVFiJl) 

Νοσταλγία: 
ΐΐς γνηοιος Ιταλός, ο Μάρκο Πόλο ένιωσε νοσταλγία 

για την πατρίδα του και αποφώο>οε να επιστρέψει 

·ΐ'\\ Ρ,ΐίίΐ-ιι Πρώτα έπρεπε όμως να πάρει την άώε>0 

απώ το μεγάλο Χαν - κον που δ£ν ήταν και τάσο 

όπλο Ομως. η ευκαιρία βρέθηκε, και ο Κουμπλύι Χαν 

επέτρεψε στον Μάρκο Πόλο να φύγει. Ον κπι είχε 

προσφέρει πολλές κοι πολύτιμες, υπηρεσίες. 

στην αιιτοκρατορία. Ο Χαν του εμπιστεύτηκε 

μια νεαρή πριγκίπκισσ, την οππίι·. fiipcm; 

νσ ουνοδίψπ μέχρι την Περσία. } 
Το ταξίδι της επιστροφής 
Ο Μάρκο Πόλο κσι η άμορφη πριγκίπισσα Κοκαταίν 

πήρσν το δράμΟ της επιστροφής, με συνοδεία Μ 

πλοία και πλήρωμα 600 άντρες. Το οσλάοοιΟ ταξίδι. 

πάντως, δεν ήτπν πιο Εύκολα απύ το χερσαίο. Εαω 

δι. συνάντησε ερήμαυς και παγωμένες σμσΟΐιρες. 

είχε όμως νσ σντψΕΤίιπτίοΕί άγριες Βάλαοοες, 

αρρώστιες και πειρατές. Ύστερο σπο τρίο χρόνιο. 

έχοντας παραμείνει μονό μ* ένα ηλσία ΚΟΓ λιγοστούς 

όντρίς, κατάφερε να πάει την ΚακατσΙν στην Περσία. 

Ο γαμπρός όμως είχε ήοη πεθόνπ, και η πριγκίπισσα 

παντρειπηκτ τίλικώ ΤΟ γΊΟ ταυ γαμπρού! 

αιχμάλωτος κοι κατέληξε σε μια γενοβέζικη φυλακή 

Οπως ολθΓ οι φυλακισμένοι, είχε βέβαια πολύ 

ελεύθερο χρόνο. κΟι οπςχροοιαε 

να διηγηθεί τα ταξίδια του στο συγκροτούμενο Του 

Ρουστίκ έλο. 

Το βιβλίο του Μάρκο Πόλο 
Το βιβλίο που προέκυψε. το Κ MAane. έγινε πάρα 

πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη. Λέγεται, μάλιοίσ, 

άτι ακόμα και ο Χριστόφορος Κολόμβος το πήρε 

μαζί του πριν ξεκινήσει το ταξίδι του στην Ινδία, 

Πολλοί, βέβαια, αμφίσβήτηοσν όσο Εγραφε. μέχρι 

που οι εξερευνητές του ΙΒαυ και 19ου οιώνο 

πτιβίβοΪΜοαν τ·ς περισσότερες διηγήσεις του. 

Η Β χρονιά αργότερα 

Skm των 
Τα απίστευτα ταξίδια του 
στην Ανατολή 
Ο Μάρκο Πόλο δεν καθόταν ποτέ οτο ίδιο σημείο, 

Ταξι'οεψΓ ΟΕ ολόκληρη στιΕδών την Ανατολή, 

οπό το εοωίερικό της Κίνας μέχρι το Θιβέτ, τη 

Βιρμανία και την Ινδοκίνα Διηγήθηκε πώς ιμόρευον 

υοργσρΓτάρια οτην Κειλάνη Φαίνεται άτι γνώριςε γ η 

ι η Μοδογϋοκορη, ας«ου περιγράφει τα γιγάντιο πουλιά 

που ζούσαν τάτε στο ποράξςνο ΟΙΤΤΟ νησΜ Ακόμη, 

περιέγραψε την εκστρατεία ταυ μεγάλου Χαν 

εναντίον των νηοιύν ΐπτονγκού. ώπως λεγόταν η 

Ιαπωνία εκείνο τον καιρό. Ο κινεζικός στόλος, τελικά. 

ηττήθηκε και οι Ιάπωνες γλίτυοσν την υποδούλωοη-

Ι τ η φυλακή 
Επιστρέφοντας στη Βενετία, ο Μάρκο Πόλο νόμισε 

ότι θα ηρτ.μήαιι. Πού τέτοια τύχη, όμως. £τσν πόλεμο 

ανάμεσα ατη Βενετία και τη Γένοβα. 0 Πόλο πιάστηκε 

j <Dt antoroi Θωμάδες 
Ακόμο κσι σήμερα, ώμως. κΛπτΜοι προσποβοϋν πάση 

ί · ( θυσία να οπαοείςουν άτι ο Μάρκο jm Πώλο δεν 

οχων 
έφτασε ποτέ στην Κίνα! Κι όμως, ο Μάρκο Πάλα είδε 

κπι ίζηοΕ περισσότερα πράγματα anL οποιονώηηαΐί 

άνθρωπο στον κόσμο Αίγο flpcv πεθάνει, στα 70 του, 

είπε: «Δε σας διηγήθηκα ούτε τα μισά απ" όοο είοΟ. 

γιατί ήξερα πως οε βο με- πιοΌΓύοτει>, 

Απο τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή» 
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1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις 

είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Α). 

α. Ο Μάρκο Πόλο γεννήθηκε το 13ο αιώνα και ήταν Ιταλός 

6. Για το πρώτο ταξίδι του στην Κίνα χρειάστηκε τρεισήμισι ολόκληρους μήνες γιατί 

τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα ή τρένα 

γ. Ο Κουμπλάι Χαν συγκινήθηκε πολύ όταν είδε για δεύτερη φορά το Μάρκο Πόλο 

δ. Ο Μάρκο Πόλο έμεινε στην Κίνα 17 χρόνια και γνώρισε το σπουδαίο 

κινεζικό πολιτισμό 

ε. Ο Μάρκο Πόλο κατάφερε να πάει την πριγκίπισσα Κοκατσίν στην Περσία 

με συνοδεία 14 πλοία και πλήρωμα 600 άντρες 

στ. Ο Μάρκο Πόλο φυλακίστηκε στον πόλεμο της Βενετίας με τη Φλωρεντία 

ζ. Τα περισσότερα από όσα γράφει στο βιβλίο του ο Μάρκο Πόλο είναι ψέματα 

2. Στο άρθρο διαβάσατε τα ονόματα πολλών περιοχών του πλανήτη. Μπορείτε να τις βρείτε 

στην υδρόγειο σφαίρα ή σε έναν παγκόσμιο χάρτη; 

3. Στο κείμενο διαβάσατε μερικά πράγματα για τις χώρες της Περσίας, του Αφγανιστάν και 

της Κίνας. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να χωριστείτε σε τρεις ομάδες και 

να βρείτε πληροφορίες από μια εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία, τον πληθυσμό, 

τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία της κάθε χώρας. 

Μπορείτε για μεγαλύτερη ευκολία να συμπληρώσετε με τα αντίστοιχα στοιχεία 

τον πίνακα που ακολουθεί. 

ΧΩΡΑ: 

Πληθυσμός Γλώσσα Θρησκεία Πολιτική 

κατάσταση 

Οικονομική 

κατάσταση 

Στοιχεία για 

την ιστορία 
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4. Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι του άρθρου των Ερευνητών 

«Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών» και γράψτε, όπου μπορείτε, τον απόλυτο 

υπερθετικό βαθμό των επιθέτων. 

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα: Ο Μάρκο Πόλο ήταν πολύ μεγάλος ταξιδευτής το επίθετο 

πολύ μεγάλος είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι ο Μάρκο Πόλο είναι 

τόσο μεγάλος ταξιδευτής που δεν τον συγκρίνουμε με κανέναν άλλο. 

Στο παράδειγμα: Η Βενετία ήταν σπουδαιότατη εμπορική δύναμη 

δε συγκρίνουμε τη Βενετία με καμιά άλλη πόλη, λέμε μόνο ότι αυτή ήταν 

σπουδαιότατη/πάρα πολύ σπουδαία. 

5. Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί; 

1. Χάρτινο χρήμα 

2. Μεγάλος Μογγόλος κατακτητής 

3. Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών 

4. Η χώρα καταγωγής του Μάρκο Πόλο 

1 

2 

4 

16 



ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΑ ΤΑΞΊΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΌΜΒΟ ν ιτο Νεο ΚΟΙΜΟ 

Τυ ϋοώτο ταξϊυΐ < 1492-93) 

Η tuuxitaXj) τσυ Κολόμβου, ΠΟν 
-οτάη^οχ» γη τον Ωχΐώβοιο too 

1402, έψτααΐ ντνΣανΣνλβαδόο. 

fA τΑξιόί/άϊες iTiji'ijfJoKiu yiA 

να αννκαλιίψονν την 
Κίτ\ψπ χαι καχόχιν 
την Ισχανιόλα (το 
Ισπανικό νψ/ί), 
SOU ΛναμΑΛτηκΐ 

Οτυί αττό ττρν 
KaljSufla. 

To T/TUOTU 
n g C a i . 15«2-ΓΜ-

Ξεκινώντας το 
Mcitn τον 1502. ο 
Κολόμβος 

αν&κάλνψΕ Γέ· vrjoi 
ιης Μαρτινίκας. 

Ταξίδεψε jf«ra jojxtf 
tvul·1 ακ ιών rnx; fJfoOEifrĵ , 
της Νιχασαγοοας κα ι π?υ 
Παναγιά από to 1502 αις ίο 1503. 
Ο Κολόμβος πάλ.ΐψί έναν ακόμη 

χρόνο, uvrdi/rTd^ îffiVTHi τις ίννχολτς 
ανίϋήκεζ και τι/ν Γχβοότητα τιιΐν γηγενών 

jar W ΜΠΑΧΑ 

Πρώτα τπςΤαί 
Δευτέρα τοξίοΊ 
TBtTOTOOil 
Τύταμιο τσΓ,βι 

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 

^ζ \ ,ΙονΙολβαϊώη 

BAvreJifl'Naflivi Α ΤΛΑΗΤΙΚΟΣ 
ΩΚΕΑΝΟΣ 

Τα αευϊεΟΛ ταξίΛ* <Ι4«-°ή> 

Ξεκινώντας το Σΐπτέμβοιο τον 14Q3. ο 
Κολίίμβης ανπχόλνψΐ ΐ(ΐ νηο'ά ιης 

Γουαδελούπης και τον Ιίσνίρτο 
Piko. 2την ίσπανιύλυ 

δημιούργησε τον οιχίομό 

I'jv$eX).(t -τον STOWO 
fjiQMXfiinQ otxtupo 

στο Νέο Κόσμο. Το 
Mdto τ [π? 1494, ι 

ΚοΙΛμφας 

Άναχάλνψτ την 
Τζπμήιχα. 

Το τσίτα ταξίδι 
(149»-1 Η») 

Σαλπάροντας το 
Μώο τον 1498, ο 

Κολόμβος εντόπισε τα 
Τρινι^ϊόντ και οταμιίτφΐΐ 

/Ttijv ijjztiputzixi) Νότια 
AfiaiNyj (Βενεζνυέλ-α). αλλά, 

ΛϋίϊΕίϋσνίϊτε; ότι rjtQOxziTO για 
ένα ακόμη ΐΊπσί αα> ίμίΐνζ. Μια 

εξέγερση ortfv laii&ytoXn καχά της 
6Ίνχνβιίαγησής τον τον ίριξΐ as ουαμίνΐΐα χαι 

ίπτϊ α Κολόμβος τπέοττ/ΐψΐ onyv i(/7iuW<f. 

ΜΕΓΆΛΟΙ ΕΥΡΟΙΊΑΙΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΌΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΤ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΛΎΨΕΩΝ 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΑΡΚΤΙΚΟΙ ΩΚΕΑΝΟΣ 

ΑΓΓΛΛ 

PQUA 

V <ΓΛΤΛ\ΝΤ 
\$^<ξΐκε£&ι 

ΝΕΑΓΉ 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ οϊΝΕΐΟΥΈΛΑ 
ΩΚΕΑΝΟΣ 

Γ' 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΚΙΝΛ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 
ΩΚΕΑΝΟΣ 

•ίγΛιπτηντος 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΑΣΙΑ 

^ν 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ιΐήριϋ 

Ππμφΰς Μανγπί avoir 

' AKPOTT t̂iXiWli 

•> 

ΗΑΡΟΟΑΟΜΑΙΟΙ ΗΤΙΑ7 (ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ) ( a S M * 
ΒΑΙΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ) Μ97-99 
TZIDSANI ΚΑΜΠΟΤΟ (ΙΤΑΛΟΙ) |«Γ 
ΚΡΙΓΓΟβΟΡΟΙ ΚΟΛΠΗΒΟΙ (ITAACKfJ M5C-M 

r-faj-as 
Μΐβ-ijKN) 
fAtt-04 

ΠΗΓΤΏΑΑοΛΡΕΚΑΜίΙΡΑΛίΤΙΟΡΤΟΓΑΛΟΙ) 159? 
AHi-PIKO ΪΗΠΟTTU ίΓΓΑπΟΙ) (*99- (500 

not 
ΦΒΐά1ΝΑΝΔα£ΜΑΐττΛΑΜΟΐ(Γ|α|ΤΓτν'ΑΛ091 riJil-W 

ΖΛΚ ΚΑΡΠΕ (ΓΑΛΛΟΙ) 
BIAEM ΜΠΑΡΕΗΤΙ ( Ο Α Λ Α Η Α Ι Ο Ι ) 15ΒΒ-ΒΓ 

Τ ο 7 £ ε τ ε τ ^ ρ α αηο ί ο * ( ( ΐ π π Μ T f i K t i f f i Ελπώος- ma i fmicft β ηιν I j ^ K ^ Q r j i i v i i 

npaorvvwt mv hjb'n μευω T«y AMfmTrjuitu t f K Kaiai!; Είπιύας 

f l t u H j i w i s * τη H i d Γη οτη |1αρβΛβν3ταΛιβΙ οκπί της Βίρειας Αμερικής V 1^<φ«ιιμύ ίου U V / I L T C U ατι,^μοΐυΐ; 

ώίσχιοΐ τον ΑτΙανΊΓϋ u n nwMdljmue τβ Jov laVooJif l ( M W D r t m ) , την Χαύρα κ ϋ πΐΜ kuitnulHii ( ί ι ΐ μ κ ω ή 

Aai.mnwi iigoi|KjTLO m ΑίττΊ ys iBvapuwiia w u m 5 ¥ ^ * L ' T ' ' i * ' r n t 

A w a K u i f r ΊΓ| Γ ϋ υ α & τ ^ ι π ι ^ TD flnfjmy Pfiui HQJ rnv ^fjCjOJlja 

Avt9uahm)e IB TpnmAvl •.ti IK t n l i ^ [ης Βο.τίαιπν,Γΐ.-; 

uEE«Lvnai: ^ u αττέε της Q A c i ^ a ; . ΐης Ηηορύνουοι; H I I TTJU Παναμά. 

ίίγύθιΐκι TCU i tuTitK-j ϋΟρτΐ ίοΛ^ίν TotySuu ατη^ Ί ο ύ m i riqpln προπίγγκτΕ πι Βραζιλία 

n » C t V r i « <Φ I f l W l i t " W i u i y C i -Itfi SopkiCVOVehMiiY ϋι ιών ir|ij ΝΛτιπς ι^ιτοκής (Tuuaiv). 

*rt<avjt:c τΐί n r t t i ; τβμ *p:(avv5u 

i ^ E K n T j o r την ανατα*ιΐή onfl π κ Νι>ΤΜς AutftoV; BH; τ ο νότια του Λ m ; Jia njuim 

AunxnJuyi μ α βατΛσίΜ c « μ ε ™ ταιι ατίνοΐ ττλι Μ α γ γ τ Α ό ^ 

U o i o i m x i ; μ ί β ^ τον iWunr*flm, ω τ α ρ ε Λ τ ϊ β ν τ ^ τβ μύίο τ κ ι EifiTrtKeO on; χ^οιοϊού Μ Ϊ Ι onfiocii'dAciCTEcrj IUHCJO^OL 

Pir-.'ici.vrirr τπ ν τ π β T O J Μ π ή Ϊ Λ και τβν ππτπμά Αγ;α Λβ^οίνπο β ς το ΜίνιρεοΑ 

AviuiUvnr το m a i i Miirp «at ΓηΓΓοΐΐανη αταν Agnuia [ ϊ β ο ν ΐ . ατην π ί ο ί π 6 θ ι « ™ να μν« » g JsftioavOTWi'it 

ιϋρααμο 

Απο έ ν θ ε τ ο Γί7ς εφημερίδας «Τα Νέα», εκδ. «Ελληνικά Γράμματα» 17 



Αλαλοι &4λ466οπΟ£οΐ 

1. Παρατηρήστε τους δύο χάρτες με τα ταξίδια των θαλασσοπόρων, διαβάστε τα σχόλια 

που τους συνοδεύουν και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Ο Πέντρο Άλβαρεζ Καμπράλ ήταν Ισπανός 

6. Ο Βάσκο Ντα Γκάμα έφτασε στην Ινδία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας  

γ. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ ήταν Πορτογάλος και έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό 

δ. Ο Μαγγελάνος έφτασε τυχαία στη Βραζιλία 

ε. Ο Χριστόφορος Κολόμβος έκανε τέσσερα ταξίδια 

στ. Στο δεύτερο ταξίδι του ανακάλυψε την Τζαμάικα 

ζ. Το τέταρτο ταξίδι του κράτησε από το 1502 ως το 1504 

2. Στο σχολείο σας γίνεται ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Ευρωπαίους θαλασσοπόρους. 

Η τάξη σας χωρίζεται σε τρεις ομάδες, βρίσκει και παρουσιάζει περισσότερες 

πληροφορίες από μια εγκυκλοπαίδεια για τρεις από αυτούς (εκτός από τον Κολόμβο). 

Ο χάρτης με τις πληροφορίες για τον Κολόμβο θα σας βοηθήσει και για τους υπόλοιπους. 

3. Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου και αποφασίστε αν έχουν παραθετικά, 

δηλαδή αν μπορείτε να πείτε: Ινδικός Ωκεανός, πιο Ινδικός Ωκεανός, πολύ Ινδικός 

Ωκεανός. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; 

4. Μπορείτε να βρείτε τα εθνικά ουσιαστικά (δηλαδή αυτά που δείχνουν την πόλη, τη χώρα, 

τον τόπο), αντρικά και γυναικεία, από τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 21 

1. Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Ο διάδοχος του Μανουήλ λέγεται Ιωάννης Β' 

6. Οι τρεις καραβέλες ονομάζονται «Άγιος Γαβριήλ», «Άγιος Ραφαήλ» 

και «Σάντα Μαρία» 

γ. Μερικές μέρες πριν από το ταξίδι ο βασιλιάς ανακοινώνει επίσημα 

την αρχηγία του στόλου στο Βαρθολομαίο Ντιάζ 

δ. Ο Βάσκο Ντα Γκάμα ήταν 26 χρονών 

ε. Το 30% του πληρώματος ήταν άνθρωποι των φυλακών που τους έβαζαν 

να βγαίνουν πρώτοι και να εξερευνούν τα άγνωστα μέρη 

στ. Τα τρία πλοία ξεκίνησαν για την Ινδία στις 7 Ιουλίου 1497 

: 2. Γράφετε ένα μικρό κείμενο 150 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου σας 

για τις περιπέτειες των δύο Πορτογάλων θαλασσοπόρων, παίρνοντας πληροφορίες από 

την εικονογραφημένη ιστορία που διαβάσατε αλλά και από μια εγκυκλοπαίδεια. 

3. Σχεδιάστε στον παγκόσμιο χάρτη τα ταξίδια του Βαρθολομαίου Ντιάζ και 

του Βάσκο Ντα Γκάμα και συζητήστε στην τάξη γι' αυτά. 

4. Κοιτάξτε τα κυκλωμένα επιρρήματα στις δύο εικονογραφημένες ιστορίες και δώστε 

το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό τους. 

Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό 

με δύο τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -τατα, -έστερα, -έστατα και περιφραστικά με το: 

πιο+επίρρημα, (πάρα) πολύ+επίρρημα 

π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα - Είναι πιο καλά σήμερα 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10 

In Case of Emergency 
Ze Πίρίπτωαη Ανάγκης 

Please da not remove card from aircraft. 
Παρακαλούμε μην αφαιρείτε την κάρτα από το αεροσκάφος. Τ AEGEAN AIRLINES 

22 



ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

Από φυλλάδιο με οδηγίες για ασφαλή πτήση της Aegean Airlines 

23 



ΚΕΙΜΕΝΟ 12 

Πώς συμπεριφερόμαστε στη διάρκεια evos ταξιδιού. 

Καλοί ή κακοί επιβάιεβ; 
Για να ταξιδεύουν τα παιδιά με ασφάλεια πρέπει να 

κάθονται στα παιδικά xous καθίσματα, να δένουν us 

zcbves ασφαλείαΞ TOUS, να είναι ήρεμα, να μην βγάζουν 

ποτέ τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο και 

φυσικά,να μην ενοχλούν τον οδηγό. Παρατηρούμε τι 

κάνουν ο Πολ και η Λίζα oris παρακάτω εικόνες. 

Ζωγραφίζουμε χαμογελαστό το πρόσωπο του πατέρα, 

όταν είναι eyxggiOTnyevOS από τη συμπεριφορά των 

παιδιών και απογοητευμένο, όιαν είναι δυσαρεστημένοΞ 

από τη συμπεριφορά TOUS. 

Από φυλλάδιο της ΒΡ για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
24 



Οδηγίες <\6<faAu<\q 

1. Παρατηρήστε τις εικόνες και τα σχόλια που τις συνοδεύουν και απαντήστε 

με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Στο αεροπλάνο που βλέπετε στην κάρτα της Aegean (κείμενο 11) υπάρχουν 

έξι έξοδοι κινδύνου, δύο μπροστά, δύο στη μέση και δύο πίσω 

6. Όταν καθόμαστε, η ζώνη μας πρέπει να είναι δεμένη 

γ. Πρώτα φοράμε τη δική μας μάσκα οξυγόνου και μετά των μικρών παιδιών 

που συνοδεύουμε 

δ. Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, της πτήσης και της προσγείωσης 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές 

2. Ας πούμε ότι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο και δίπλα σας κάθεται μια ηλικιωμένη κυρία που 

δε βλέπει αρκετά καλά ώστε να διαβάσει τα μικρά γράμματα της κάρτας της Aegean. 

Εσείς της εξηγείτε με απλά λόγια τι θα πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανάγκης. 

3. Ετοιμάζετε ένα φυλλάδιο για παιδιά με οδηγίες ασφάλειας, δηλαδή τι πρέπει και τι δεν 

πρέπει να κάνουν, σε ένα ταξίδι με αυτοκίνητο. Θα σας βοηθήσει το φυλλάδιο της ΒΡ 

«Πώς συμπεριφερόμαστε στη διάρκεια ενός ταξιδιού (κείμενο 12). 

4. Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επίθετα του φυλλαδίου της ΒΡ (κείμενο 12) και γράψτε 

το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό τους. 

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα 

«ηρεμότερο (πιο ήρεμο) παιδί» η λέξη «ηρεμότερο (πιο ήρεμο)» είναι συγκριτικού βαθμού, 

γιατί συγκρίνουμε τα δύο παιδιά και βλέπουμε ότι το ένα είναι πιο ήρεμο από το άλλο. 

Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα 

«ηρεμότατο (πολύ ήρεμο) παιδί» η λέξη «ηρεμότατο (πολύ ήρεμο)» είναι απόλυτου 

υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι το παιδί αυτό είναι τόσο ήρεμο, που δε συγκρίνεται 

με άλλα παιδιά. 
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Σε περίπτωση που χρειάζεσθε πληροφορίες ή βοήθεια, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Εθνικές Οργανώσας-μέλη της FEVR, Ο κατάλογος των Οργανώσεων και 
οι χώρες τους αναγράφονται παρακάτω. Οι πλήρεις διευθύνσεις τους υπάρχουν στην ιστοσελιδα της FEVR. 

Association de Parents 

pour la Protection des 

Fnfants sitr ia Route 

CAPPER) Β 069 344518 

Association de Parents 

pour la Protection des 

Enfants sur la Route 

CAPPER Regions 

Wallonnes) Β 042 502782 

Association des Families 

des Victimcs de ia Koute 

(AFVTO CH 022 7769747 

Association des Families 

des Victimes des Accidents 

de la Circulation (AFVAC) 

F 0247370735 

Associazione Italiana deile 

Famiglie delie Vittime 

delta Strada (AIFVS) 

I 0187 833278 

Association nationale des 
Vicrlmes de la Route 
(AVR)L 352 26432121 

Campain Against Drinking 
and Driving (CADD) 
UK 0191 2657147 

Comitate Italia no familiari 

vittime della strada 

I 0 6 44170242 

Deutsche 

Interessengemeinschaft fur 

Verkehrsu nfallopffer 

(DIGNITAS) 

D-02162 20032 

Drive-Alive 

ZA 011 7889789 

"ΕΥΘΥΤΑ"Γ Ελληνική 
Εταιρία Υποστήριξης 
Θυμάτων Τροχαίων 
Ατυχημάτων. 
GR 01 7780295 

Familiares y Victimas de 

Accidentes de Transitu 
(FAVAT) 
ARG 011 48124097 

Fondation Anne Cellier 
Ρ 01 45009535 

GAMBIT Fundacion 

PL 058 3471147 

Ligue contrc la violence 
routiere F 01 4532 9100 

Parents d'Enfants Viclimes 
de la Route CPEVR) 
Β 02 7782211 

PAT - Prevencion de 
Accidentes de Trafico 
SP 093 301 3778 

Red Light Accident 
Research and Prevention 
Society 
T K 090 2122925486 

RoadPeace 

UK 020 88385102 

Rotes Dreieck - Initiative 
O.steireichischer Unfallopfer 
A 01 5442502 31 

• RTF - The Swedish 
Organisation of Persons 
Disabled by Accidents and 
Polio S 020 258000 

StradaAmica I 095 438113 

' StradaAmica, Associazione 
per la Sicurezza degli 
Utenti Deboli della Strada 
I 030 361456 

Union des Accidentes de 
la Circulation (UNAC) 
F 0160104668 

Vereniging 

Verkeersslachtoffers (WS) 
NL 035 6215110 

Vereinigung Fur Familien 

der Strassenopfer (VFS) 

CH 01 3101311 

Yad Haniktafim 

IL 02 5847512 

• ANWBNL 070 3147766 

' Center for Research and 
Prevention of Injuries 
Among theYoung 
(CEREPRT) 
GR 01 7773840 

In collaboration with 

Centra Studi Cittd Arnica 

University of Brescia 

I 030 3715419 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας (FEVR) 
είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση, αναγνωρισμένη απο το Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι της είναι νο συμβάλει στην οδική ασφάλεια, νο 
βελτιώσει τη θέση των θυμάτων των οδικών ατυχημάτων και να τους παρέχει βοήθεια. 

P.O. Box 2080 - CH-1211 GENEVA 2 DEPOT - SWITZERLAND 

http://www.fevr.org fevr@worldcom.ch 
Από φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας 

^ F E V R 

FEVR 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΓΙΑ 

3 
Β, 

Μ-

Ηνωμέ™ Έθνη 
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 

Μάιος 2000 

ΜΕ την υποστήριξη 
της Επιτροπής της Ευρωιιαϊκής Ένωσης 

http://www.fevr.org
mailto:fevr@worldcom.ch








1. Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο και διαλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Κάθε χρόνο τραυματίζονται 

α. περισσότεροι πεζοί και λιγότεροι ποδηλάτες 

6. λιγότεροι πεζοί και περισσότεροι ποδηλάτες 

γ. τόσοι πεζοί όσοι και ποδηλάτες 

Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν εύκολα στο δρόμο γιατί 

α. δεν είναι πολύ καλά τα οικονομικά τους 

6. δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια 

γ. οι ηλικιωμένοι τα κλείνουν στο σπίτι 

Για να περάσετε το δρόμο όταν είστε πεζοί πρέπει 

α. να ακούσετε και να κοιτάξετε από την πλευρά που έρχονται τα αυτοκίνητα 

6. να ακούσετε και να κοιτάξετε δεξιά και αριστερά 

γ. να περάσετε τρέχοντας 

Αν είστε ποδηλάτες, πρέπει 

α. να γνωρίζετε τους κανόνες της κυκλοφορίας 

6. να πηγαίνετε από το πεζοδρόμιο 

γ. να οδηγείτε ανάμεσα στα αυτοκίνητα 

Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι 

α. κάτω από τον ώμο 

6. μεταξύ του ώμου και του λαιμού 

γ. κάτω από το χέρι και πάνω στην κοιλιά 

Σύμφωνα με το φυλλάδιο ευάλωτοι στους δρόμους είναι 

α. οι πεζοί 

6. οι ποδηλάτες 

γ. οι πεζοί και οι ποδηλάτες 

Οταν οδηγείτε αυτοκίνητο πρέπει 

α. να προσέχετε πολύ και να τρέχετε λίγο 

6. να προσέχετε λίγο και να τρέχετε πολύ 

γ. να προσέχετε και να τρέχετε πολύ 
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2. Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας θα γίνει μια εκδήλωση στο σχολείο σας 

κι εσείς θα παρουσιάσετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων με μερικά στοιχεία για 

τα ατυχήματα στην Ευρώπη και μερικές χρήσιμες συμβουλές προς πεζούς και 

οδηγούς. Στο κείμενο σας θα πρέπει να μιλάτε χωριστά για τους πεζούς και 

ποδηλάτες, τα παιδιά, τους γονείς και τους ηλικιωμένους, τους οδηγούς 

αυτοκινήτων και τους μοτοσικλετιστές. Θα σας βοηθήσει το φυλλάδιο 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας. 

3. Στο φυλλάδιο βλέπετε μερικά υπογραμμισμένα επιρρήματα. Μπορείτε να πείτε 

ποια από αυτά είναι θετικού, συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμού; Στη συνέχεια, 

μπορείτε να αλλάξετε με τους συμμαθητές σας το βαθμό των επιρρημάτων; 

(π.χ. Πεζοί και ποδηλάτες τραυματίζονται 

σοβαρά, πιο σοβαρά/σοβαρότερα, 

πολύ σοβαρά/σοβαρότατα) 

Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό και 

υπερθετικό βαθμό με δύο τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -τατα, -έστερα, -έστατα 

και περιφραστικά με το: πιο+επίρρημα, (πάρα) πολύ+επίρρημα 

π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα - Είναι πιο καλά σήμερα 
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Ο κύριος Γουώλς προκαλεί αναστάτωση και προβλή
ματα απο τη στιγμή που οι επιβάτες άρχισαν να ανεβαί
νουν στο αεροπλάνο, στο Χήθροου. Πρώτα πρώτα, έκλεισε 
ολο το διάδρομο που οδηγούσε στο αεροπλάνο όταν τον 
έπιασε πανικός την τελευταία στιγμή και αρνήθηκε να 
προχωρήσει. Αρπάχτηκε πεισματάρικα από τη ράμπα, 
ενώ ο γιος του και διάφοροι υπάλληλοι του αεροδρομίου 
τον καλόπιαναν και τον μάλωναν εναλλάξ. Όταν τελικά 
πείστηκε να μπει στο αεροσκάφος και δέθηκε στο κάθισμα 
του, άρχισε να βογκάει και να κλαψουρίζει και να μουρμου
ρίζει προσευχές, σφίγγοντας το φυλαχτό που είχε βγάλει 
μέσα από το πουκάμισο του. Ξαφνικά έβγαλε ένα διαπε
ραστικό ουρλιαχτό αγωνίας, καθώς θυμήθηκε ένα μπουκά
λι αφορολόγητο ουίσκι που αυτός ή ο γιος του είχαν ξεχά
σει κάτω απο ενα κάθισμα στην αίθουσα αναμονής, και 

ΝΤΕΗΒΙΝΤ ΛΟΤΖ • 

χρειάστηκε να τον ακινητοποιήσουν με το ζόρι γιατί ση
κώθηκε για να πάει να το πάρει, ενώ το αεροπλάνο τρο
χοδρομούσε στο διάδρομο. Στη συνέχεια παρακολούθησε 
με μια έκφραση τρόμου το βίντεο, όπου ένας χαμογελα
στός φροντιστής πτήσης έδειχνε πώς φοράει κανείς το 
σωσίβιο, και ταράχτηκε ιδιαίτερα από μια στρογγυλή 
ένθετη εικόνα στην αριστερή γωνία της οθόνης, μέσα στην 
οποία μια γυναίκα έδινε τις οδηγίες στη γλωσσά των κω
φαλάλων. «Τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα;» φώναξε. 
«Νεράιδα είναι ή κανένα φάντασμα;» Καθώς το αεροπλάνο 
άρχισε να τρέχει με εκκωφαντικό θόρυβο στο διάδρομο, 
έκλεισε τα μάτια του σφιχτά, αρπάχτηκε από τα μπράτσα 
του καθίσματος με τέτοια δύναμη, που άσπρισαν οι αρθρώ
σεις των χεριών του κι άρχισε να λέει ασταμάτητα, 
«Χριστός και Παναγία», ξανά και ξανά. Μετά, μόλις το 
αεροπλάνο απογειώθηκε και οι ρόδες μπήκαν στις υποδο
χές τους με έναν υπόκωφο γδούπο, στρίγκλισε πανικόβλη
τος, ((Παναγίτσα μου, τι ήταν αυτό; Βόμβα ήταν; Έσκασε 
βόμβα;» 

Όταν πια το αεροπλάνο πήρε ύψος και ανέβηκε πάνω 
από τα σύννεφα, η καμπίνα φωτίστηκε απο το φως του 
ήλιου και ο ήχος των μηχανών μειώθηκε κάπως, ο κύριος 
Γουώλς σώπασε, παραμένοντας όμως πάντα σε επιφυλα
κή. Κρατιόταν με όλη του τη δύναμη απο τα μπράτσα του 
καθίσματος, λες και νόμιζε ότι κρατούσε ο ίδιος το αερο
πλάνο στον αέρα μ' αυτό τον τρόπο. Τα μάτια του ανοι
γόκλειναν συνεχώς και γύριζαν από τον ένα στον άλλο, 
καθώς άρχισε να προσέχει την αδιάφορη συμπεριφορά 
των άλλων επιβατών και του πληρώματος. Σιγά σιγά 
άρχισε να ηρεμεί. 

«Νέα από τον Παράδεισο», Ντέηβιντ Λοτζ, εκδ. BELL 

ΚΕΙΜΕΝΟ V 
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1. Σύμφωνα με το κείμενο: 

Ο κύριος Γουώλς, από το φόβο του για τα αεροπλάνα, πρώτα πρώτα 

όλο το διάδρομο που οδηγούσε στο αεροπλάνο και να προχωρήσει. 

Οταν τελικά μπήκε στο αεροπλάνο και στο κάθισμα του, άρχισε 

να καινά καινά προσευχές. 

Στη συνέχεια, παρακολούθησε το βίντεο, όπου ένας χαμογελαστός 

φροντιστής πτήσης έδειχνε πώς φοράει κανείς το σωσίβιο. 

Καθώς το αεροπλάνο άρχισε με εκκωφαντικό θόρυβο στο διάδρομο, 

τα μάτια του σφιχτά και από τα μπράτσα του 

καθίσματος. 

Οταν πια το αεροπλάνο ύψος και πάνω από τα 

σύννεφα, ο κύριος Γουώλς και κρατιόταν με όλη του τη δύναμη 

Τα μάτια του συνεχώς. 

Σιγά σιγά άρχισε 

2. Φανταστείτε ότι ταξιδεύετε κι εσείς με το ίδιο αεροπλάνο και κάθεστε δίπλα στον κύριο 

Γουώλς. Δοκιμάστε διάφορους τρόπους για να τον ηρεμήσετε και να του εξηγήσετε ότι 

δε χρειάζεται να ανησυχεί, αφού το αεροπλάνο είναι μάλλον πιο ασφαλές μέσο από 

το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα. 

Ύί 
3. Στη συνέχεια, παίρνετε το ημερολόγιο σας και γράφετε ό,τι είδατε και ακούσατε, 

τι νομίζετε ότι σκεφτόταν και ένιωθε ο κύριος Γουώλς κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

4. Στο κείμενο συναντάμε τις παρακάτω λέξεις: 

αναστάτωση, προβλήματα, φυλαχτό, κάθισμα, τρόμος, φροντιστής, σύννεφα, φως. 

Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων; 

π.χ. δύναμη • δυναμώνω, δυνατός, δυναμικός, δυναμικά 
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Αγαπημένο μου Διάστημα. 
Η Βαλεντίνο Τερεακοβο γεννήθηκε ο-πς 6 Μαρτίου 

Ι 937, στο χωριό Μοσλενϊκοβο της Σοβιετικής Ένωσης. 

Από πολύ ν«ρίς εκδήλωσε τ ο πό&ος της yta ΐ ι ς 

πτήσεις. Τ ο 1959. μάλιστα. ϊ ϊραγμοτοποίηοε την πρώτη 

της πτώοη με αλεξίπτωτο. Μετά τ ο περίφημο ταξίδι 

του Γιούρι Γκαγκάριν στο Διάστημα, οτις 12 Απριλίου 

1961, η Τερέοχαβα έστειλε μια επιστολή οτη Μόσχα. 

εκφράζοντος την επιθυμία της να γίνει κοσμοναύτης. 

Απίστευτο κι όμως αληθινό, βρήκε ανταπόκριση. 

Στις 14 Φεβρουαρίου 1962. αυτή κοι μερικές άλλες 

γυναίκες επιλέχτηκαν νο εκπαιδευτούν γιο ένα ταξίδι 

στο Διάστημα. Η Τερέσκοβα πέρασε με απόλυτη 

επιτυχία τα τ ε σ τ απομόνωσης, τις παραβολικές πτήσεις 

με αεροπλάνο σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 

και τις πτώσεις με αλεξίπτωτο, φορώντας διαστημική 

στολή, κοι εκτόξευσε τα 6ισστημικά της όνειρα 

πολύ πολύ ψηλά... 

Από τη Βαλεντίνο στη Ιβπλάνα 
Η Σβετλάνα Σαβίτοκογια γεννήθηκε 

στις 8 Αυγούστου I94fi, στη Μόαχο. 

1982 ταξίδεψε ως καομονούτης ερευνητής 

με το πλήρωμα του (ίΣογιούζ Τ 7». μαζί με τον 

Λεονίντ Ποττόφ και τον Αλεξάντερ Σερεμπρόφ. 

ho διαστημικό σταθμό «ϊολιοϋτ 7»... 
...ο κοσμοναύτης Ανστόλι Μπερεζοβόί υποδέχτηκε 

τη Σαβίτσκαγια με μια ανθοδέσμη. Ό μ ω ς , λίγο 

αργότερα έκανε κάτι εντελώς αψυχολόγητο: της είπε 

να τους μαγειρέψει τ ο δείπνο.! Η Ιοβίτσκαγισ, χωρίς να 

κάοει καιρό. Του απάντησε ότι 6εν υπήρχε περίπτωση 

να κάνει κάτι τετο ίο. Ήταν δουλειά του ίδιου TOU 

Μπερεζοβόι, αφού εκείνος ήταν ο «οικοδεσπότης»! 

Τ ο πλήρωμα του «Σογιούζ Τ 7» έμεινε μια εβδομάδα 

στο « Ιολ ιούτ 7η εκτελώντας διάφορα πειράματα. 

Επιστρέφοντας στη Γη. η Ιαβιτοκαγια δήλωσε: 

(ίΑνέκαθεν ονειρευόμουν το Διάστημα. Το έβλεπα 

όπως ένας πιλότος που ανυπομονεί να δοκιμάσει ένα 

καινούργιο σύστημα, να κάνει νέα ρεκόρ ΚΟΓ να 

πετύχει υψηλότερες ταχύτητες. Είμαι πιλότος και 

θεωρώ ότι ένα διαστημόπλοιο ή ένας διαστημικός 

σταθμός είναι ένα αεροσκάφος χωρίς φτερό. Ηθελα 

πολύ να νιώσω τη φονταστική τοχύτητα των 20.000 

χλμ. την ώρα..,». Η Σαβίτσκο,ιο ξαναπέτοξε στο 

Διάστημα &ύο χρόνια αργότερα. Στις 17 Ιουλίου 1984 

συμμετείχε ως μηχονικός στο πλήρωμα του 

Στα 16 της αποφάσισε να γήτει κ ι ουτή πιλατος, αλλ* 

;ην απέρριψαν λόγω του νεαρού της ηλικίας της. 

Όμως, δεν πτοήθηκε· αποφάσισε νο γίνει 

σλεξιπτωτίστρια. Μάλιστα, ύστερα από ΙΒ πτώσεις 

έγινε αυθεντία στην πτώση με αλεξίπτωτο. 

Ένα χρόνο αργότερα, επιχείρησε τρεις ΓΠώσετς 

από τη στρστόσφαιρα. καταρρίπτοντας κάΒε φορά 

το παγκόσμιο ρεκόρ. 

Ε τα 18 της έγινε δεκτή ως πιλότος και δύο χρόνια 

μετά πέταξε με μαχητικό σεροοκόφσς 

Το 1972 αποφοίτησε οπό τ ο Ινστιτούτο 

Αεροναυτικής της Μόσχας, με ττγν 

ιδιότητα της μηχανικού μηχανολόγου. 

και τ ο 1974 γράφτηκε σε σχολή 

δοκιμαστών πιλότων. Ως δοκιμαστής 

πιλότος, πέταξε με επτευκία πάνω οπό 

είκοσι τύπους αεροσκαφών και κατέρριψε 

οκτώ παγκόσμια ρεκόρ με υπερηχητικά 

αεροπλάνα. Το 1980 επιλέχτηκε 

να εκπαϊδευτεί ως κοσμοναύτης. 

Η Ιαβίτσκαγια υποβλήθηκε στα 

ί&α σκληρά τ ε σ τ με τους άντρες 

συναδέλφους της. Στις 19 Αυγούστου 

ΐίΣογιούζ Τ f2». Έτσι, έγινε η πρώτη γυναίκα που 

πέταξε δύο φορές στο Διάστημα. Επίσης, έγινε 

κσι η πρώτη γυναίκα που «περπάτησε» στο Διάστημα 

τρεισήμισι ολόκληρες ώρες. 

Αλλά και από τι\ Σάλι Ράιντ 
Τον Αύγουστο του 1978, η Σάλι Ράιντ. μια 27χρονη 

αστροφυσικός, πρόσεξε μια αγγελία για εθελοντές 

Βύμε Ιικιί 
αστροναύτες. Χωρίς να ΧΟΟΈΕ καιρό; 

6ήλωσε συμμετοχή κοι. τελικά. 

επιλέχτηκε. Είναι αξιοσημείωτο ότι για 35 θέσεις 

παρουσιάστηκαν 1.000 γυναίκες υποψήφιοι και 

περισσότερΰ-ΐ από 7.000 άντρες! Ανάμεσα στοσς 

35 νΕύΟύλλε^Γους ΟστΰΟναύϊες Συμπεριλαμβανόταν 

και άλλες πέντε γυναίκες. ΣτΓς IS louviau !9Β3. 

η Σάλι PaiVC πέταξε με t o αΤσάλεγτζερι>, 'Εξι μέρες 

μετά, ήταν έτοψοι να προαγε ί ί ^ρύν στο ακρωτήριο 

Κονοβΐρολι άπου Βάσους υποδεχόταν ο πρόεορος 

PciyKOVn ο οποίος εκτός όλων των άλλων βρισκόταν 

ΕΚΕΊ γιο νσ τιμήσει τη Σάλι Ράιντ ως την πρώτη 

Αμερικσνιοσ που ταξίδεψε στο Διάστημα. Ομως, 

οι κακές καιρικές συνθήκες δεν τ ο Επέτρεψαν κσι 

το *ίΤσόλεντζερ>ι αναγκάστηκε νο προσγειωθεί στην 

αεροπορική βάση ΕντΟϋαρντς. στα Ν έ ο Μεξικό. 

Σΐις. 5 Οκτωβρίου I9S4. η Σάλι Ράιντ έγινε η δεύτερη 

γυναίκα που πραγματοποίησε 6υο διαστημικές πτήσειςΓ 

Την πρόλαβε η Σβετλάνα Σαβίτοκανιπ για μερπκούς 

μόνο μήνες. 

Στην Τζούηιθ,την Κρίστα. την Καλπάνα 
κοι τη Λποιιρπ 
Η Τζούντιθ Ρέσνικ είχε ήταν η πρώτη νεκρή γυναίκα 

κοσμοναύτης στο Διάστημα. Τον Ιανουάριο του 1986 

σκοτώθηκε όταν εξεράγη το- «ΤσάλεΥΐζερί?. Μαζί της 

βρισκόταν και η πρώτη γυναίκα Επιβάτης σε ο^αατημίκή 

υποστολή, η Κρίστο MOKQAICJL η οποία είχΕ την Γ5ια 

τραγική κατάληξη. Στις 16 tavouapiou 2003, στο 

5[αστημόπλοιο «Κολοϋμπ,ο STS 107» επέβαιναν 6ύσ 

γυναίκες' η ΐνοή Κσλπάνα Τσάουλα κοι η Αμερικανίδα 

Λΰουρσ Κλΰρκ. Δυστυχώς, όμως. ένα οντι&ερμικό 

πλακί&οΗ rrou αποκολλήθηκε την ώρα της εκτόξευσης, 

έγινε η αιτία να θρηνήσουμε νέα θύματα οτην 

προσπάθεια εξερεύνησης του Διαστήματος 

Το «Κ,σλοϋμτιισ» ανατινάχθηκε μπαίνοντας 

στην ατμοοτροιρσ της ΓηςΤ στις Ι Φεβρουαρίου. 
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Σβυτλανπ Τ-πβπσΗΕίγισ Τζουντιβ Ρέσνικ Λάονρβ ΚΑορκ (ηρκπχρο), ΚαΛτιιτνο Tcrawta (έτξκι) 



Η JJdtavttVdi, η Σάλι ΚΟΙ η ZfecMva 

1. Διαβάστε με προσοχή το άρθρο και διαλέξτε τη σωστότερη απάντηση. 

Η Τερέσκοβα επιλέχτηκε να εκπαιδευτεί για ένα ταξίδι στο Διάστημα 

α. στις 6 Μαρτίου 1937 

6. στις 12 Απριλίου 1961 

γ. στις 14 Φεβρουαρίου 1962 

Η Σαβίτσκαγια έγινε δεκτή ως πιλότος 

α. στα 16 της 

6. στα 18 της 

γ. στα 20 της 

Η Σαβίτσκαγια πέταξε στο Διάστημα 

α. το 1982 και το 1984 

6. το 1982 

γ. το 1984 

Η Σάλι Ράιντ πέταξε στο Διάστημα 

α. το 1983 

6. το 1984 

γ. το 1983 και το 1984 

Το «Κολούμπια» ανατινάχτηκε 

α. Τον Ιανουάριο του 1986 

6. Τον Ιανουάριο του 2003 

γ. Το Φεβρουάριο του 2003 

2. Στην τάξη σας γίνεται ένας διαγωνισμός με τίτλο «Φανταστικές Διαστημικές Ιστορίες». 

Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και γράψτε πώς σας διάλεξαν για ένα διαστημικό ταξίδι, 

τι προετοιμασίες κάνατε, πού ταξιδέψατε, με πόσα χιλιόμετρα έτρεχε το διαστημόπλοιο, 

τι είδατε, πώς νιώσατε, πώς σας υποδέχτηκαν στην επιστροφή και ό,τι άλλο θέλετε. 

Μια επιτροπή από 5 συμμαθητές σας ψηφίζει για την καλύτερη ιστορία. 

3. Η επιτροπή που ψήφισε την καλύτερη ιστορία γράφει και παρουσιάζει στην τάξη ένα μικρό 

κείμενο 150 περίπου λέξεων, όπου θα εξηγεί γιατί νομίζει ότι αυτή η ιστορία είναι η καλύτερη. 

4. Στο κείμενο συναντάμε τις παρακάτω λέξεις: 

ταξίδι, επιτυχία, όνειρα, πειράματα, εξερεύνηση 

Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων; 

π.χ. δύναμη • δυναμώνω, δυνατός, δυναμικός, δυναμικά 

5. Η λέξη αεροσκάφος είναι σύνθετη (αέρας + σκάφος). 

Προσπαθήστε με τους συμμαθητές σας να βρείτε κι άλλες, κρατώντας σταθερό το πρώτο 

συνθετικό. Θα βρείτε ακόμα περισσότερες με τη βοήθεια του λεξικού. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18 

Το χελώνα η κυΜσφορΐαιινάμεσο στο χωριά γίνεται πάνω στις παγωμένες λίμνες και τα ποτάμια | 1  

Τα μικρά έλκηθρα 

αντικαθιστούν 

τα καροτσάκια 

την περίοδο του 

χειμώνα 

Με σκούτερ κι έλκηθρα μεταφέρονται εύκολα άνθρωποι κοι προϊόντα πάνω στους πάγους 

Το καραβάνι έχει 

σταθεί νο 

ξαποστάσει. Οι 

καμήλες που 

χρησιμοποιούνται 

ως μεταφορικά 

μέσον, το γνωστά 

«πλοία της ερήμου», 

είναι οι αρσενικές. 

Κάθε πάτε πίνουν 

νερά οι καμήλες; Το 

καλοκαίρι κάθε δύο 

εβδομάδες και το 

χειμώνα μία φορά 

ΤΟ μήνη! 

n ο πΰδΛλατο-ταςΊ είναι ένα 
μέσο μεταφοράς που συνα
ντάται οε αρκετές χώρες 

του κόσμου. Η κουβανέζικη εκδοχή 
του είναι μια ιδιοκαταακευπ απο
τελούμενη απ Ρ ένα τρίκυκλο πο
δήλατο, ο το οποίο έχει προσαρ
μοστεί ένα κάβιομα νια τους επι
βάτες και μια τέντα. 
Η τέντα αυτή είναι απαραίτητη για
τί ο Ηλιος της Κούβας είναι πολύ 
και/τος. ΕηΙοπς είναι πολύ χρήσιμη 
ατην περίπτωση μιας ξαφνικής 
μπάρας. Το κόμιστρο είναι χαμηλό 
και μια μικρή βολτ ο οτα στενά δρο
μάκια της Αβάνας είναι κάτι που α
ξίζει να δοκιμάσει κανείς. 
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1. Στην τάξη σας έχετε μια συζήτηση με θέμα «Μεταφορικά μέσα σε διάφορα μέρη του κόσμου». 

Εχετε βρει μερικές φωτογραφίες και σχόλια που τις συνοδεύουν αλλά δυστυχώς 

μπερδεύτηκαν με τα πράγματα του διπλανού σας. Τις τακτοποιείτε ξανά, γράφοντας 

τον αριθμό των σχολίων στα άδεια κουτάκια των φωτογραφιών. Συμπληρώστε, αν θέλετε, και 

με άλλες δικές σας φωτογραφίες. 

2. Για την ίδια συζήτηση, χωρίζεστε σε δύο ομάδες και βρίσκετε πληροφορίες από 

την εγκυκλοπαίδεια για τους Λάπωνες των πάγων και τους Βεδουίνους της ερήμου και 

τις συνήθειες τους. Τις πληροφορίες αυτές η κάθε ομάδα τις παρουσιάζει και προφορικά 

στην τάξη. 

: * 

3. Στο κείμενο συναντάμε τις λέξεις παγωμένος, καυτός. 

Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων; 

π.χ δυνατός • δυναμώνω, δύναμη, δυναμικός, δυναμικά 

4. Στα σχόλια που συνοδεύουν τις φωτογραφίες διαβάζουμε: 

Ο ήλιος της Κούβας είναι πολύ καυτός 

Η τέντα είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση μιας ξαφνικής μπόρας 

Δοκιμάστε να βάλετε τη λέξη (πάρα) πολύ μπροστά και στα υπόλοιπα επίθετα και επιρρήματα 

και ξαναδιαβάστε τα σχόλια. 
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Κ Α Λ Ι Φ Ο Ρ Ν Ι Α - Κ Ο Υ Β Ε Ι Τ 
Σαν διαφημιστικές μπροσούρες δύο διαφορετικών κόσμων που συνυπάρχουν στον 

Ιδιο πλανήτη στέκονται πλάι πλάι οι φωτογραφίες των πολυτελών αυτοκίνητων της 

Καλιφόρνια και η παρέα καμηλών από το Κουβέπ που κοΕτάνε με καμάρι τον φακέ. 

Αυτοκίνητο και καμήλα αποτελούν άλλωστε αμφότερα μεταφορικά μέσα. Τα μεν 

κλιδάτα, άνετο, αλλά ρύπο νάνο και συχνά αναποτελεσματικό στους μποτιλιαρισμέ

νους δρόμους, τα 6ε άβολα και ταπεινά, αλλά αφοσιωμένα, ανθεκτικά και φιλικά 

προς τα περιβάλλον. Αφήστε που δεν χρειάζονται και service,,. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 19 

Από το περιοδικό 
«ΟΙΚΟ» 

της εφημερίδας 

«Καθημερινή» 
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ΤίΤι" ν ι·ΐί±Ί f· ^ 9 kTJlll.T?F 

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα πλεονεκτήματα (τα καλά στοιχεία) και 

μειονεκτήματα (τα κακά στοιχεία) των δύο μεταφορικών μέσων που βλέπετε 

στις φωτογραφίες. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

1ο μεταφορικό μέσο 1ο μεταφορικό μέσο 

2ο μεταφορικό μέσο 2ο μεταφορικό μέσο 

2. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και διαλέξτε δύο διαφορετικά μεταφορικά μέσα η καθεμία για 

να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

1ο μεταφορικό μέσο 1ο μεταφορικό μέσο 

2ο μεταφορικό μέσο 2ο μεταφορικό μέσο 
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3. Βρείτε στο χάρτη την Καλιφόρνια και το Κουβέιτ και γράψτε από μια εγκυκλοπαίδεια 

λίγες πληροφορίες για τα μέρη αυτά (πληθυσμός, γλώσσα, οικονομία, θρησκεία και 

ό,τι άλλο θέλετε να θυμάστε). 

4. Μπορείτε να βρείτε το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό των υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου; 

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα 

«Οι καμήλες είναι ανθεκτικότερο (πιο ανθεκτικό) μεταφορικό μέσο» η λέξη 

«ανθεκτικότερο (πιο ανθεκτικό)» 

είναι συγκριτικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι συγκρίνουμε τις καμήλες 

με ένα άλλο μεταφορικό μέσο και βλέπουμε ότι αντέχουν περισσότερο. 

Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα 

«Η καμήλα είναι ένα ανθεκτικότατο (πολύ ανθεκτικό) μεταφορικό μέσο» η λέξη 

«ανθεκτικότατο (πολύ ανθεκτικό)» είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι 

η καμήλα αντέχει τόσο πολύ, που δε συγκρίνεται με άλλα μεταφορικά μέσα. 
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Γ Το Εκουοδόρ φιλοξενεί περισσότερο από 20.000 είδη φυτών. Στο δάοη ταυ ζουν 1.700 διαφορε

τικά πουλιά, όσο για τα θηλαστικό... υπάρχουν 100 είδη μόνο νυχτερίδας. Ολόκληρο το ανατολικό 

τμήμα του καλύπτεται από τη ζούγκλα της άνω κοιλάδας ταυ Αμαζονίου. 1 

Από το περιοδικό «ΟΙΚΟ» της εφημερίδας «Καθημερινή», 14/12/02 
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i M t l * · * *ΎίΝΓ5τ·Τ57* 

1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Στο Εκουαδόρ υπάρχουν περισσότερα από 1700 είδη φυτών 

6. Εκεί ζουν 100 νυχτερίδες 

γ. Στο Εκουαδόρ δεν μπορεί να πάει κανείς απευθείας 

δ. Είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς εισιτήρια με την Iberia 

ε. Στο Εκουαδόρ πρέπει να έχετε μαζί σας φιλμ και εντομοαπωθητικό 

στ. Το εθνικό νόμισμα του Εκουαδόρ είναι το σούκρε 

ζ. Ο φόρος για να μπει και να βγει κάποιος από τη χώρα είναι 20 δολάρια 

η. Στο Εκουαδόρ μπορεί κάποιος να κολλήσει κίτρινο πυρετό και ελονοσία 

2. Βρείτε στο χάρτη το Εκουαδόρ και παρουσιάστε στην τάξη μερικές πληροφορίες γι' αυτό. 

3. Χωρίζεστε σε δύο ομάδες, βρίσκετε στην εγκυκλοπαίδεια και παρουσιάζετε πληροφορίες 

για τον κίτρινο πυρετό και την ελονοσία. 

Αποφασίζετε να ταξιδέψετε σε ένα μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και φτιάχνετε 

ένα κατάλογο όπου σημειώνετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες. 

Μην ξεχάσετε να γράψετε πώς θα πάτε, τι θα πάρετε μαζί σας, πόσα χρήματα 

θα χρειαστείτε, τι πρέπει να προσέξετε για την υγεία σας και ό,τι άλλο νομίζετε σημαντικό. 

5. Στις χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι στο Εκουαδόρ συναντάμε επίθετα όπως τα παρακάτω: 

αεροπορικές εταιρείες, ορειβατικά παπούτσια, εμφιαλωμένο νερό. 

Μπορείτε να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας αν έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό 

και γιατί; 

Θυμηθείτε ότι μερικά επίθετα δεν έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό. 

Για παράδειγμα δεν έχουν όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα), 

καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο (θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα), 

χρόνο (χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), 

κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί=γεννήθηκε πρώτο), 

μερικά επίθετα που αρχίζουν με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από 

την αρχική της σημασία, της δίνει αντίθετη σημασία, 

π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε). 

6. Στο κείμενο βλέπετε λέξεις σε κύκλο που δεν έχουν μπροστά τους κανένα επίθετο 

(λέμε δηλαδή σαγιονάρες και όχι λαστιχένιες σαγιονάρες, άνετες σαγιονάρες). 

Μπορείτε να βρείτε κι άλλα τέτοια επίθετα για τις λέξεις σε κύκλο; 
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CD Gill!) CUV fySMUl 
ΚΕΙΜΕΝΟ 21 

• 

T
o καλοκαίρι που μας πέρασε, ενώ ήμουν δκίχσπές 

στην Κρήτη. μου συνέΡη κάτι συνορττοστίικό. 

Κατέβηκα μ? ένα ειδικά διαμορφωμένο οκόφονδρσ 

στο puS6 της θαλαοοος! 

Ημασταν στην παραλία όταν η γιαγιά μου 

με πληροφόρησε ότι είχε έρθει στο νησί ένας 

μακρινός μου Βείος. Το απόγευμα ήρθε στο σπίτι μος 

κΐΐι μαμ είπε on Είχε φέρει μαζί του to κόιχρό του και 

το σκάφανδρο του, Μου υποσχέθηκε να με ικιει μια Ρόλτα 

στο ρυθό της θάλασσας το επόμενο πρωί. Εγώ, φυσικά, 

άλλο που δεν ήθελα. 

Το επόμενο πρωί ξύπνησα πολύ νωρίς. Είχαμε κανονίσει 

να έρθίΐ νο με ιιΰρει ΰ θείος μου ατις 7 τρ πρωί. Όλο ΤΟ 

βράδυ δεν είχα κοιμηθεί καθόλου απο τον ενθουοιαομό. 

Σε λίγο φτάσαμε στη θάλασσα. Το κότερο μό; περίμενε 

εκεί. Ξεκινήσαμε το μεγάλο ταξίδι μας. Μόλις φτάσαμε 

στο ανοιχτοί ο θείος μου αποφάσισε πως ήρθε η άρα να 

. βουτήξουμε. Κατεβάσαμε τσ σκάφανδρο στη θάλασσα. 

Εγώ είχα οκούοει και διαβάσει πολλά για το ρυθό 

της αάλασσος, σλλά οντό nou είδυ μ' έκανε 

νο τρίβω τα μάτια μου. Στην αρχή έβλεπα πολλό 

μικρό ψαράκια που κινούνταν κατά ομάδες. Ι ε πιο 

μεγάλο ράθος αρχίσαμε να βλέπουμε πιο ενδιαφέροντα 

πράγματα. Είδο πολύχρωμο ψάρια να περνάνε από 

μπροστά μου, ψάρια Που διέφεραν σε μέγεθος και 

σχήμα. Όμως αυτό που τράβηξε την προσοχή μου 

ή-tov το εκθαμβωτικό τοπία Τα βρόχια είχαν διάφορα 

σχήματα. Αλλα είχαν τρύπες, άλλα μεγεϊλες 

μυτερές άκρες και άλλα είχαν πάνω πολλά φυτά 

που σου τραβούσαν την προσοχή. Όοο πιο πολύ 

κατεβαίναμε τάαο το ταξίδι μας αποκτούσε «άγρια» 

ομορφιά. Τώρα μπορούσαμε να δούμε λογιών λογιών 

ψάρια, όπως σαλάχια, ιππόκαμπους, ξιφίες... 

Ξαφνικό νιώσαμε ένα δυνατό χτύπημα. Με τις ειδικές, 

ενσωματωμένες κάμερες του σκάφανδρου ανακαλύψαμε 

ότι ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας μάς είχε βάλει ατο 

μάτι Ευτυχώς καταφέραμε να τον διώξουμε. Συνεχίσαμε 

το ταξίδι μας. Μετά είδαμε κάτι που 

* έμοιαζε με σπίτι. Το είπα στο θείο 

r 1 μου αλλά δε με πίστεψε, Όμως εγώ 

επέμενα και_ δεν είχα άδικο. Είχαμε 

Ονοχσλΰψει μια υποβρύχια πόλη! Ή|ΐουν σίγουρος πως 

ήταν η Ατλαντίδα. Δεν πιστεύαμε ατα μάτια μας! Μόλις 

ανεβαίναμε στην επιφάνεια, θα έλεγα αυτή την ιστορία 

οε όλους τους γνωστούς μου. 

Όμως. ή φωνή του θείου μου' 

με επονέφερε στπν 

πραγμοΐΐκοτητο: &Η μηχανή 

6ε δουλεύει)!, μου είπε. 'Επειτα από ώρα 

ανακαλύψαμε ότι ένα γιγάντιο Καλαμάρι είχε 

κολλήοει στην προπέλα μας- Ωστόσο. 

ο βείος μου ε/χε τη λύοη και ο* αυτό 

το πρόβλημα. Με το πάτημα ενός κουμπιού όλο 

το πλοίο διαπεράστηκε απά ηλεκτρικά ρεύμα. 

Το καλαμάρι αποκολλήθηκε αμέσως. 

Συνεχίσαμε να προχωράμε προς τα κάτω. Βλέπομε ψάρια 

που δεν είχε δει τιατι. κανένα ανθρώπινο μάτι. Ααχημα και 

αποκρουστικά, με κοφτερά δόντια και αλλόκοτο οχήματα 

Όμως, είδα κοι κάτι άλλο. Ένα υποβρύχιο! 

Ήμουν σίγουρος ότππ είχα χάσει. «Υποβρύχιο εδώ». 

συλλογίστηκα. Αλλά το πιο περίεργο ήταν ότι πάνω ταυ 

έγραφε με άσπρα, ξεθωριασμένο γράμμστα «NAUTILUS». 

Αποφασίσαμε σα έπρεπε να ανέβουμε... Μας τράβηξε 

την προσοχή όμως ένα τεράστιο μύδι που μέσο του είχε 

ένα μοργαρπάρι. ©ο άξιζε άπειρο ευρώ! Με μια ειδική 

δαγκάνα προσπαθήσαμε να το μαζέψουμε, όμως το μύδι 

έκλεισε ξαφνικά και έσπασε τη δαγκάνα. 

Αρχίσαμε ν' ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Και τότε είδα 

το πιο συναρπαστικό, το πιο μυστηριώδες απ' ολσ 

Ήτπν ένα πελώριο τέρας. Το μόνο που πράλορσ να δω 

ήταν t o γλοιώδες κεφάλι του. Ήταν αποίαιο και είχε τρίο 

κόκκινα μάτια. Το είδα να εξαφανίζεται ο ι μια σπηλιά. 

Πετάχτηκα πίσω. Καθώς ανεβαίναμε τα είπα στο θείο μου 

αλλά δε με πίστεψε. Μου είπε άτι ύστερα σπ αυτό 

το ταξίδι ήταν φυσικά να βλέπω τέρατα. 

Είχαμε ταξιδέψει πολύ μακριά. Ήμουν 

σίγουρος πως μόλις ανεβαίναμε δε θα 

σταματούσα να μιλάω γι' αυτή 

Την καταπληκτική 

ιστορία. Όμως. 

θα βγαίναμε ποτέ 

έξω; Μήπως δε θα 

μπορούσα να το πω 

σε κανέναν; Μήπως 

ήταν ένα όνειρο; 

Ποτέ δε θα μάθω... 

Στάθης Δόρος, 13 χρόνων 



1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που έγραψε ο δεκατριάχρονος Στάθης Δάρας και 

διαλέξτε τη σωστότερη απάντηση. 

Ο Στάθης πήγε μια βόλτα στο βυθό της θάλασσας 

α. με έναν ιππόκαμπο 

β. με τη γιαγιά του 

γ. με ένα θείο του 

Το δυνατό χτύπημα που ένιωσαν ήταν από 

α. ένα καρχαρία 

β. ένα τεράστιο σαλάχι 

γ. ένα γιγάντιο καλαμάρι 

Καθώς ανέβαιναν προς τα πάνω είδαν 

α. άσχημα ψάρια με κοφτερά δόντια 

β. ένα πελώριο τέρας με τρία κόκκινα μάτια 

γ. ένα υποβρύχιο 

Στο τέλος της ιστορίας ο Στάθης αναρωτιέται 

α. αν όλα αυτά ήταν ένα όνειρο 

6. αν ανακάλυψε την Ατλαντίδα 

γ. αν θα έβλεπε κανέναν όταν θα έβγαινε από τη θάλασσα 

2. Χωρίζεστε σε δύο ομάδες. Η πρώτη βρίσκει από μια εγκυκλοπαίδεια και παρουσιάζει 

στην τάξη πληροφορίες για τη χαμένη Ατλαντίδα και η άλλη κάνει το ίδιο με δύο από 

τα ψάρια που συναντάμε στο κείμενο. 

3. Έχετε εξερευνήσει ποτέ το βυθό της θάλασσας, μια σπηλιά στο βουνό, ένα ερειπωμένο 

σπίτι ή κάτι άλλο; Μπορείτε να μιλήσετε στην τάξη για τις εμπειρίες σας, να γράψετε 

τις ιστορίες σας, να τις συγκεντρώσετε και να φτιάξετε ένα βιβλιαράκι με τίτλο 

«Παράξενες ιστορίες». Τρυπάτε τις σελίδες με τις ιστορίες και τις ενώνετε γερά με ένα 

κομμάτι σπάγκο. Για το εξώφυλλο ζωγραφίστε εσείς οι ίδιοι κάτι που να έχει σχέση 

με τις ιστορίες που γράψατε. 

4. Βλέπετε τις υπογραμμισμένες λέξεις; Μπορείτε να παίξετε με αυτές, αν βάλετε 

στη θέση τους άλλες που έχουν αντίθετη σημασία 

(π.χ. Ευτυχώς καταφέραμε να διώξουμε τον καρχαρία • Δυστυχώς καταφέραμε 

να διώξουμε τον καρχαρία) 

ζαναδιαβάζοντας το κείμενο θα δείτε ότι μερικές φορές γίνεται πιο αστείο. 
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ιο ψένο δενέφαε 

Τύχη βουνό 
Ε 

υτυχαις υ» ι ι 

το ψ έ ν ο Λεν 

I έ τ ρ ε χ ε , ευτυχώς 

που ο μηχανοϋανύς cute 

άριστα αντονακπ αστικά. 

ευτυχώς που τα Βαγόνια 

υταμάτπααν στα πρώτα 

70 μέεμα τάς Βάθους 

300 μ, v;tijnif.i[)tKj, 

ευτυχώς ι ι m i j i e u i απ' 

u H O u i d o j γ ι α ψ ο ί 

διέγνωσαν μόνο 

κατάγματα. 
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Μπόινγκ «έμεινε» από Πόατιχο 

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε 
χθες το πρωί τα ταξίδι νια τους 42 

επιβάτες κοι TD βμελές πλήρωμα του 
Μπόινγκ 7371 ης Ολυμπιακής που 
εκτζΑουοε mv πτποη ΑΒήνα-Βιεννπ. Κστό 
την απογείωση του αεροσκάφους οιιύ το 
"Ελευθέριος Βενιζέλος», Λίγα πριν απο τις 
10 ΤΟ πρωί, υπέστη ζημιά ένα από τ ο 
λόοπχα των τροχών, με αποτίλεσυο ο 
πιλότος να επικοινωνήσει με τον πύργο 
ελεγχαυ του αεροδρομίου ζητώντας να 
πραγματοποιήσει προσγείωση ασφαλείας. 
Αμέαως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του αεροδρομίου, οι οποίες 
όμως $ev χρειόατπκε να επέμβουν, οφού το 

<Λ-ραυματισμέντ> Μπόινγκ προσγειώθηκε μκ 

ασφάΛκίο σης 10.10. 
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στα ν προορισμό 
τους με όλλο αερσσκόφσς, χωρίς άλλα 
απρόοπτα. Σύμφωνα με μηχανικούς της 
Ολυμπιακής, π οισαϋ/ιξη του ελαστικού σε 
έναν από τους τροχούς είναι συνηθισμένο 
συμΒαν και Βεν βέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του αεροσκόφους. 
Αντίθετα,τΟ πράγματα γίνονται πολύ πιο 
ουσκολα στην περίπτωση πΰυ υποστούν 
ΒλαΒη περισσότεροι τροχοί, αφού σε ένσ 
τέτοιο κνΕεχάμκνο είναι πιο δύσκολο γιο τον 
πιλότο να ελεγξεί απολύτως τ ο αεροσκάφος 
και a την τροχοδρόμηση του. 

* * 

Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 04/12/02 

Ευτυχώ); 
τα βαγόνια 
σταμάτησαν στο 
πρώτα 7Q μέτρα 
της βάθους 
3GQ μέτρων 
χαράδρας, 
Από τους 19 
επιβάτες που 
μεταφέρθηκαν 
ατο νοσοκομεία 
παρέμειναν για 
νοσηλεία οι δ ί κο 



1. Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Στη σελίδα αυτή της Ελευθεροτυπίας διαβάζουμε για ένα ατύχημα με τρένο 

6. Το ατύχημα με το τρένο έγινε στην Πελοπόννησο 

γ. Ο οδηγός του τρένου έτρεχε αλλά είχε πολύ καλά αντανακλαστικά 

δ. Τελικά οι τραυματίες είχαν μόνο σπασίματα 

ε. Το μπόινγκ που «έμεινε» από λάστιχο πήγαινε από την Αθήνα στη Βιέννη 

στ. Οι επιβάτες μαζί με το πλήρωμα ήταν 737 

ζ. Το πρόβλημα με το μπόινγκ ήταν ότι έπαθε λάστιχο σε δύο τροχούς του 

η. Τελικά οι επιβάτες πήγαν στη Βιέννη με άλλο αεροσκάφος 

2. Στην τάξη σας θα γίνει μια συζήτηση με θέμα «Λιγότερα θύματα λιγότερα ατυχήματα». 

Γράφετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων για ένα ατύχημα με οποιοδήποτε μεταφορικό 

μέσο που είδατε, ακούσατε ή διαβάσατε και το παρουσιάζετε στην τάξη. Μπορείτε, 

αν θέλετε, να δώσετε κάποιες συμβουλές και να προτείνετε τρόπους που θα μπορούσε 

να μην έχει γίνει το ατύχημα (π.χ. Αν το παιδί καθόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, 

δε θα τραυματιζόταν). 

3. Ευτυχώς που το τρένο δεν έτρεχε 

Ευτυχώς που ο μηχανοδηγός είχε άριστα αντανακλαστικά 

Ευτυχώς που τα βαγόνια σταμάτησαν στα πρώτα 70 μέτρα της βάθους 300 μ. χαράδρας 

Αν το τρένο έτρεχε 

Αν ο μηχανοδηγός 

Αν τα βαγόνια 

Φανταστείτε τι θα γινόταν και συμπληρώστε τις προτάσεις που λείπουν. 
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1 Περιοχή Eni|)atiiWPa«*nger* Area 

| ΠΕΡΙΟΧΠ ΕΛΕύθερης Πρ Strpdflni/*-U t iers Area 

Ί ΠΕρΙ&χη Π(ρΐ(φΤίφί*Πΐ ΤΙρήβΡοπης/Rtiti-lclid Are* 

I EfeYKtnpto Ein»pi«v/Chici-ui Csunttrs 

Ί Enodtiipia Eiottnptuw/Tlclcet Counters 

EcmaiOpia - Cafes/Restaurant* - Cifes 

I KuTfidtniiaTa/Shopr 

• AtBouac^ Ανοροϊής ΔταχΕκριμινπς βίίης/ 

i i i B Business-CI « ι ! Leung» 

I Ynnpiotet./Services 

Ι ."lull on Ε in; flAu6popO;/Tr*veieto| 

rpDftia ninpg^opiuV Information Dvsks 

[Hi Itoon AtwiPpEiDu/Bus Step 

i f l l K(ipo( EtnepiumieTo(t/T*Kti 

ΓΤ1 ΧύρπΛ γιαλτομα μι Εΐ6ΐΚ(ζ Ανογ*ες 

^ Areas for Handicapped Persons 

μ^{ AvronOKplOilt, flTnoeyY/Transfer Desks 

f»fj Σημείο Iuv6vrnuni;/rlttt\n9 Point 

Γ # ΠοραΠοΐ̂  Anooxiuuif/Baggage Rell»tm 

πρι ΕΒεγκίηριοΑμεοης ΕίυππρέίπιίτΐΓ, 

Ι-ί-Ι Express Chock-In Counters 

pr-i ΐΒεγιος ΪΓΕρμΕγίίών Anootifwiv 

LB 

L ID 

Oversee Baggage Check-In 

Au Εύμαιο AvtoBrlcxinpin Euvoilflivu f l T 0i 
Autu matte Exchange Hachines (MMs) 

ΛυίομοΐΕΐ Μη χήνες ΑΐΌίΙπΐίωΐ 
Automatic Teller Hatlitnti ( M M i ) 



Χάρτης Κεντρικού Αεροσιαθμού / Main Terminal Hap 

7 C 3 C 

Επίπεδο/Level U3) 
Γραφεΐπ/Offiees 

Επίπεδο/Level 
Avaxwpnaeiq/Departures 

* USES * is * aifiiEi ^ 

Β 2 7 - 2 8 Β 24 • 26 Β 20 - 2 3 Α 20 - 23 

L ι . ι 

Επίπεδο/LevelQ 

J?T 

. pt •• Ρ 
ήφίξεις/Arrlvals 

Προ ζ ΰορυφορικά Αίροοιαθμό/Το Satellite Terminal 

* * 

Επίπεδο/Level 
Υπόγειο Δτόραση/Llnderground Link L \ - u r j 



VU Ul&OVI fip'iwwXZXfiiEF «LA&UO< Ί Ο ^ ρ & ν ΐ Ι _ & Α Ο » 

1. Παρατηρήστε προσεκτικά το σχεδιάγραμμα, τα σύμβολα και τις επεξηγήσεις τους και 

απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

α. Σε ποιο επίπεδο και σε ποια χρωματισμένα σημεία μπορεί να βγάλει κάποιος 

και να ελέγξει το εισιτήριο του; 

6. Σε ποια επίπεδα λειτουργούν εστιατόρια-καφετέριες στο αεροδρόμιο 

και πώς είναι χρωματισμένα τα σημεία αυτά; 

γ. Πού μπορεί κανείς να ψωνίσει; 

δ. Για ποιο σύμβολο πρέπει να ψάξει κάποιος που θέλει να πάρει τις βαλίτσες του; 

ε. Πού θα πάει κάποιος που θέλει να αλλάξει συνάλλαγμα; 

στ. Πού θα πάει κάποιος που θέλει να πάρει χρήματα από αυτόματο μηχάνημα; 

2. Το λεωφορείο του αεροδρομίου μόλις σας άφησε στις Αφίξεις (επίπεδο 0), γιατί 

περιμένετε ένα φίλο σας που μόλις έχει φτάσει από Αλεξανδρούπολη και σας περιμένει 

στο σημείο συνάντησης που βλέπετε στο σχεδιάγραμμα. Καθώς μιλάτε μαζί του 

στο κινητό τηλέφωνο τού εξηγείτε από πού περνάτε και τι βλέπετε δεξιά 

και αριστερά σας. 

3. Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε τον προηγούμενο διάλογο. 

4. Συνεχίστε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα: 

Στο αεροδρόμιο, όπου βλέπουμε... 

εκδοτήρια εισιτηρίων, μπορούμε να βγάλουμε εισιτήρια 

ελεγκτήρια εισιτηρίων, μπορούμε να 

εστιατόρια, μπορούμε να 

καταστήματα, μπορούμε να 

αίθουσες αναμονής, μπορούμε να 

γραφεία πληροφοριών, μπορούμε να 

στάση λεωφορείου, μπορούμε να 

χώρο στάθμευσης ταξί, μπορούμε να 

παραλαβή αποσκευών, μπορούμε να 

αυτόματα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, μπορούμε να 

αυτόματες μηχανές αναλήψεων, μπορούμε να 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

! 

Γράψτε με κεφάλαια τα κείμενο της αγγελίας σας. 

ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : TAX. ΚΩΔ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Επιθυμώ vg πληρώσω την Μικρή Αγγελία που 
σας στέλνω. ue τον εξής τρόπο: 

Ταχυδρομική επιταγή υ - DINERS CLUB 

Τραπεζική επιταγή 

Πιστωτική κάρτα 

ΕθΝΟΚΑΡΤΑ 

EUROCARD 

MASTERCARD — 
ΕΜΠΟΡϋΚΑΡΤΑ VSA 
ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ uJ 
c m Β A m VISA m 
ALPHACARO VISA 

ALPHACARO 20QO 

XlOStiANK VISA Zf 
IQNUKAPTA VISA 

ERGOCARD VISA 

CRETACARDVISA 

INTERAHEHICAN VISA 

AMERICAN EXPRESS — 

Νο κάρτας 1 1 1 4 ί • ι i • 

Ημ/νία Λήξης: 

Υπογραφή : ι 

ΚΟΠΟΣ 
Κείμενο μέχρι 15 λέξεις : Κυριακές 9 ευρώ 

Κάθε επιπλέον λέξη : 0,10 ευρώ η λέξη. 
Περισσότερες απά 50 λέξεις: 0,50 ευρώ η λέξη. 

Καθημερινές 7 ευρώ 
Κάβε επιπλέον λέξη: 0,10 ευρώ η λέξη. 
Περισσότερες απά 5D λέξεις; 0,30 ευρώ η λέξη. 

Παρακαλούμε να στείλετε το απόκομμα στη Διεύθυνση : 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
Τμήμα Μικρών Αγγελιών 

Βερανζέρου 34 1 ας όροιρος,ΚΜ 32 Αθήνα 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε: 010 5249,539 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Παρακαλούμε όπως Φροντίζετε να στέλνετε το απόκομμα οπωσδήποτε 
5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα πα υ επιθυμείτε να δημοσιευθεί η αγγελία σας. 

Anivn in Περιοχής Δήμου ΑΒήνος 
Αΐίιτηιβ *ινθ I υλικής Περιοχής ΑΒηνος 
Ακίνητο θόρεια; Πίριοχής Αθήνας 
Ακίνητο Νοτιάς Περιοχής Λβήνος 
Ακίνητα Λυτικήίς Περιοχής Α&ήνας 
Ακίνητα Ππρπιπ Α Λήμι.ο1.1 

ΥπδΑριηο Ν, Αττικής 
Λκΐνηΐιι οε Ολη τη Χώρα 
ΠωλήοΛίι; Εξοχκιίν KaTCmHtov 
Ε νοίκια ακίς Εξοχικών Κατοικιών 
Πωλήοιιις Καταστ, £ Επαγγ. χώρων 
ΕνοικιΟΡιιςΊίοιιιυι. £ Επαγγ χώρων 
ΠίυλήΟπς iniitioiiijtujv 
Ενυικυιοΐΐς ΕιιιχέΐϋήοίΜν 
Ενρικιοοϊΐς Λκΐνή itiv 
Ζητούνται Ακίνητο 
Ακίνητα Εντερικού 
ΠωλήπΕίς Οικοπέδων - Κτημάτων 
Πωλήσεις Τηλεφώνων 
Τουριομόί - Εκορομίς - Τπξίοιο 
luvcpvOTCi; - ΙυνίΐαίιΚΑ 
Τροχόσπιτο - Είίη Κάμπινγκ 
Μυθήμπια 
Κομπιούιες 
Πωληθείς AUIUPIIVI|1(UV 
Ενοικιαοςις ΛΐιΤ,0*ινήτ(ιΐγ 
ΚΛιμαΤιομνΐ - ΗΜΟΚή Evcpvcia 
Μοτοσυκλέτες 
Εκάφη 
ΝτίΐίκτιΒ 
Κατοικίδια 2ώο 
Πωλήακις - Αγορές Ειδών 
Οίκοι Ευγηρίας 
Εργα Τέχνης 
Γιατροί 
Επιπλο. 
Επισκευές 
ii]iuuv Εργποίπ 
ΐηίοίνται ΙΐεΑϊχη Ετιιχιφήαχκν 
Ζητοΰ^τοι νπάλΙηλοι Γραφείου 
2ητοΰνΤοι Οικιακοί ΒοηΒοί - Νοοορώμες 
ίητοϋντηι ΕρνβΤοΰΓαΑΑηλοι 
Ζητούνται Διαναρζς Εΐοΐκοτηι« 
Λιίφορα 

Ι 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 25 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

ΑΙΓΤΠΤΟΙ 
Τετραήμερη 3βΰ, οκταήμερη κρουα
ζιέρα Νείλο J 700. Περιλαμβάνονται: 
ξενοδοχείο JJX RAMSES HILTON, 
κρουαζιερόπλοιο lux. πλήρης δια
τροφή, ξεναγηθείς, περιηγήσεις, το
πικές εκδρομές (Αλεξάνδρεια, Νεί
λος, Πυραμίδες. Λσύξορ, EVTIJKJU, 
Κομόμπο, Ασοσυάν, Αμπού Σίμπελ). 
Αναχωρήσεις κάβε Παρασκευή. 
ΙΑΣΩΝ. 210-32.44.S33.IEMM» 

ΑΛΓΕΡΙΑ 
11 μέρες, 24/4.2.024 ευρώ, Μαρόκο -
Δυτική Σαχάρα 15 μέρες, 20/4.1-878 
ευρώ, Λιβύη 10 μέρες, 22/4 1.550 ευ

ρώ, Πόντος - Ανατολία, 15 μέρες, 
20141.780 ευρώ, Καππαδοκία - Λυκία. 
14 μέρες, 20/4, 1.540 ευρώ. Μεγάλη 
Αίγυπτος - Ιΐνά - Οαση της Sifki, 17 
μέρες, 2214,2.250 ευρώ. Μεγάλη Τυ
νησία 10 μέρες, 22/4, 1.000 ευρώ, 
Ουζμπεκιστάν 10 μέρες, 22/4, 1.650 
ευρώ, Πανόραμα Περσίας, 14 μέρες, 
1Θ/4. 1.750 ευρώ, Κλασική Περσία 
26/4, 1.350 ευρώ. Κεντρική Ασία, 22 
μέρες, 1W4 (Τατζικιστάν - Καζακοτάν 
- Κυργιαία - Τουρκμενίστάν - Ουζ-
μπεκιοτάν), 3.500 ευρώ. Πολιτιστικά 
Ταξίδια. Τα διαφορετικό ταξίδια. Με 
την ασφάλεια και τη σιγουριά του 
HERONIA. Τηλ. 210-32.20492, Κΰν 
Μπίζα. (Ε*Ηι 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΥ 7·Φ 6 3 9 € 
(ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ - ΑΣΣΟΥΑΝ> 8ημ. £ 5 9 € 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Α Ρ Ε ΐ Α 1 0 ι , μ . 6 8 9 € 

EGVPTfftR Ανά*. 21, 22, 23,24, », ?4, i 28,29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

mmmjm°mMMi 

Α Π Ο Ο Ρ Ο Ι 5 - 8/S. θέοσαλονίκη, Σπήλαια 
Αλυοτρώπίς, Δρύμο. Καβάλα, ξενοδοχείο με 
πρωινά και δείπνο. πούλμαν, 140 ε υ ρ ύ 
«010/8232630 

ΕΒΡΟΪ - Νέστος • Δάσος Δαδιάς. uooo£io-
torioi. 5βήμχρη. 200 ευρώ, ξενοδοχείο, naog-
ΐνά, ποϋλμαν. KYRlAKAKlS TOURS 
ttoio/4i2i3ki 

ΕΒΡΟΣ ϊαμοθράκη. θάοος. δάσος 
Λαδιάς, Πόρτες πόλεως Ξάνθης. 7ή-
μερη εκΒρομή 31/β, ξ£νο δοχείο, 
πλοίο, δείπνα, 319 ευρώ. DOROS 
TOURS ΟΌ10/3227613, 
010/3225211 fntiinMj  

ΕΥΒΟΙΑ Κάρυστος, ΐήμεραβΟ ευρύ το άτο
μο, σε ξενοδοχείο παραθαΛάσοισ. ακτοπλοϊ
κά εισιτήρια, μεταφορές προς κοι QUO ECVO-
δοχείο, ΟυνατσΐττΓα νευμάτων. SAP/TIN Ο 
ΪΓ010/6084534 

ΖΑΚΥΝΟΟΐ 4ήμερη 135 ουρώ, ξενοδοχείο, 
πρωινά, nautyav KYRIAKAKIS TOURS 
gQIU/4121330 ·  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5θήμερη 190 euj 
πρωινά, πούλμαν. KYRI"' 
# 0 t 0 / 4 l 2 l 3 3 D 

σδαχεία 
TOURS 

ΖΑΚΥΝΟΟΪ βπμΐρη 279 ευ 
πρωινά, πούλμαν. KYRr 
1TD10/4121330 

TOURS 

ΖΑΚΥΝΘΟ! 8est Western Zarto Psrit. 4 α
στέρων. β ήμερες, με ημιδιατροφή 430 ευ
ρ ύ το άτομο. TOAViEL STORE 
ΤΓΟ10/323Ο$Ββ·7  

ΘΑΙΟΖ βήμερο, ξενοδοχεία 3 αστέρων, ππά 
3C ευρώ το οταμο. ημιδιατροφή, δικδ σος 
αΐΓΓθ«ίνητο, TriprtiSurigaJow '00310/24471Β 
• 19, β-Tia Ι anlEl@ajiteftravel.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3ήμερο. 4ήμερο. 5ήμ€ρο, 
ΟτΟ Louxemboura, Imperial Palace. Teliom, 
οπο 35 ευρύ. δίκλινο σωμάτιο πρωινά 
1Γ0310/2447 IB -If l, e-majl 
aniel@antaltrevel,gr 

ΙΩΑΝΝ ΙΝΑ - Παπιγκο - Αρίστη, 5&ήμ£ρτι ,175 
ευρω, ξενοδοχεία. πρωινά, πούλμαν 
KYRIAKAKIS TOURS VQiQM 121330 

ΚΑΡΥΣΤΟ! Αγία Μαρίνα, Ιτύρα. Μαμμαρί, 
Αλμυροποταμας. Λέπσυρο. Κυριακή 11/06 
2£ευρώ TX01u/5?39i26 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Φλώρινα. Ολυμπος, Χαλκιδική. 
θεσοαλονι'κιϊ, ΚσΒάλα, Noouflo, διακοπές^ 
πενθήμΐρο, επταήμερο, οκταήμερα, διχο 
σοςοιπΊοκίνητο, αττώ 33 ευρύ, μέ ημιδιατρο
φή » 0 3 1 0 / 2 4 4 7 1 β, e-mail: 
Fir,tg liSanteitfavel gr 

ΚΕΡΚΥΡΑ 5θήμερη. 185 ευρώ, ξενοδοχείο 
πρωινά, πούλμαν. KYRIAKAKIS TOURS 
tf010/4121330 

ΚΕΡΚΥΡΑ Βήμερο, ημιδιατροφή, σε ξενοδο
χεία 4 κοι 4 sup αστέρων, από 3Θ ευρω το ά
τομο τη ν ήμερο ΪΓ031 ΰ&44716 - ιβ e-frtaj[-
amel@anteHravel.ar 

Απο την εφημερίδα «Καθημερινή» 
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15060956-6 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΓΓΑΓΉΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΑΛΑΑΟΕ Α.Ε 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΠΛΗΡΩΓΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ 
ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΉ 

τοποΐ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΪΖοοφ 
χί? Γ - ΑΓΟΛΤίΐίΗ ΤΡΑΠΕΖΛ ΤΗΪ ΕΛΛΑΔΟΪ Α.Ε. 

ΕΥΡΩ. Χ Ϊ Λ | ΓΑ fefrj 

cih. 

ULL· 

ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡίΑΙΜΟΥ ΜΟΥ 

043 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΙΓΑΦΕΪΕ Ή ϊοΡΑΓιΖΕΤΕ ·Ϊ1 Η AEVKH ΐΓ.Μ 

•QPCPffl?Fr"7^ 

Λ, /I V ^ i ρόίΠ^Λ^ί 
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Μγισιο επιτρεπόμενα ποσή ο ι οραχιιίς 3 000.000 

Γπηοεσιακες ενβει ΐεις 

3.. 

χρ*ΐθΑθγικύ ΙήμΟνηΜ KfWvOiO'rinu Ιήμοντρβ ΑΠΟΚΟΜΜΑ {yra τον έλεγχο) TAX. ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΟΈΗ 
Εάν ΒπιβυμΕίτΕ να στείλετε αυθημερόν χρήμαΤΟ ίτί; κοποιον, 

χρησιμοποιείστε την Τηλεφωνική Επιταγή 

ΠαραΧήιττηι; 

C&u^ rui υμιϋμυι; 

Γοχ. Κώδικας - Πύλη 

f a πασύ tiioypaifLK 
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Τουριβμός-Ικδρομές-Ταξίδκ» 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις μικρές αγγελίες και το απόκομμα της Καθημερινής 

(κείμενα 24, 25) και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Το Τμήμα των Μικρών Αγγελιών της Καθημερινής είναι στη Βερανζέρου 34 

στο 2ο όροφο 

6. Τώρα μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά το απόκομμα της Καθημερινής, 

αφού το συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας 

γ. Για την εκδρομή στην Αίγυπτο πρέπει να επικοινωνήσετε 

με τα τουριστικά γραφεία ΙΑΣΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ή HERONIA 

δ. Η εκδρομή στην Αίγυπτο μπορεί να κρατήσει 4 ή 8 μέρες και οι αναχωρήσεις 

γίνονται κάθε Πέμπτη 

ε. Μόνο το ταξιδιωτικό γραφείο HERONIA προσφέρει ταξίδι στην Αλγερία 

στ. Η 7ήμερη εκδρομή στον Έβρο, Σαμοθράκη, Θάσο, Δαδιά και Ξάνθη 

κοστίζει 319 ευρώ 

ζ. Για τη Ζάκυνθο διαβάζουμε 3 μικρές αγγελίες 

η. Για τα Ιωάννινα με 175 ευρώ έχετε πληρώσει τα ξενοδοχεία και τα πρωινά 

αλλά όχι τις μετακινήσεις 

2. Το ταξιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύετε θέλει να δημοσιεύσει μια αγγελία 

για να διαφημίσει ένα ταξίδι του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο απόκομμα και ταχυδρομήστε το στην Καθημερινή. 

Η αγγελία σας δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15 λέξεις. 

(Για τη δραστηριότητα αυτή μπορείτε να δουλέψετε και σε ζευγάρια.) 

Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον προορισμό (δηλαδή σε ποιο μέρος ή μέρη θα γίνει 

το ταξίδι), πόσες μέρες θα κρατήσει, πόσο θα κοστίσει (εισιτήρια, ξενοδοχεία, πούλμαν...), 

το όνομα και το τηλέφωνο του ταξιδιωτικού γραφείου. 

θα σας βοηθήσουν οι μικρές αγγελίες - δείγματα (κείμενο 25). Παρατηρήστε ότι είναι 

γραμμένες με σύντομες προτάσεις, γιατί...τα πολλά λόγια κοστίζουν περισσότερο! 
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3. Μια αγγελία είναι πιο ακριβή, αν έχει πολλές λέξεις. 

Ξαναγράψτε την παραπάνω αγγελία σας, με περισσότερες από 50 λέξεις αυτή 

τη φορά και περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι που προσφέρει 

το ταξιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύετε. Πόσα χρήματα θα πληρώσετε αν 

η αγγελία σας δημοσιευτεί Κυριακή, και πόσα αν δημοσιευτεί μια καθημερινή; 

f • 4. Διαβάζετε πάλι τις μικρές αγγελίες της Καθημερινής (κείμενο 25) και διαλέγετε 

έναν προορισμό που προτιμάτε. Χωρίζεστε σε ζευγάρια για να παίξετε το ρόλο 

του υπαλλήλου ενός από τα τουριστικά γραφεία των αγγελιών και ενός πελάτη. 

Ζητάτε πληροφορίες από το τηλέφωνο για τα παρακάτω: 

• Πώς θα φτάσετε 

• Πόσο θα κοστίσουν τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και οι μετακινήσεις 

• Πότε ακριβώς θα φύγετε και πότε θα φτάσετε 

• Πότε θα είναι έτοιμα τα εισιτήρια σας και πώς μπορείτε να τα πάρετε 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 29 

ΕΒΡΟΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΛΕΠΕENOTHU <9 

ΕΚΤΑΤΗ; 4.242 τ. χλμ ' ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ: 140.669 

Η καταπράσινη Σαμοθράκη με το μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ο Έβρας με τα πανέ

μορφα τοπία, το Διδυμότειχο με τα ιστορικά μνημεία, το δάσος της Δαδιάς, πολύ μεγάλης 

οικολογικής οξιάς, με οπάνια πανίδα, και η πρωτεύουσα. Αλεξανδρούπολη, λιμάνι και συ

γκοινωνιακός κόμβος, είναι οι βασικοί τουριστικοί πόλοι έλξης του νομού. Ο Έβρο ς οπο-

τελεί το υδάτινο σύνορο με την Τουρκία και σε ένα τμήμα του με τη Βουλγαρία. Το δέλτα 

του ποταμού, περιοχή ανάπτυξης υδροβίων, έχει χαρακτηριστεί δρυμός. Οι οικισμοί του νομού έχουν καθημερινή επι

κοινωνία με την πρωτεύουοα. Αεροπορικά, σιδηροδρομικά και οδικά δρομολόγιο συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με την 

Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Καθημερινή είναι και η σύνδεση της Σαμοθράκης με 

το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, Ο Έβρος συνορεύει 8 - ΒΔ με τη Βουλγαρία. Α με την Τουρκία, Δ με τη Ροδόπη, ενώ 

Ν βρέχεται από το θρακικό πέλαγος. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η T A Y T O T H T A 

Περιοχή σημαντική από την αρχαιότητα, κατοικήθηκε την Προϊ

στορική Εποχή, ορισμένα τμήματα njc ήδη από τα Νεολιθικό 

Χρόνια (σπήλαιο Κύκλωπα Μάκρης). Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε 

μετά τον 7ο as, π.Χ. Ιδρύθηκαν, κυρίως στα παράλια, αποικίες, 

ανάμεσα στις οποίες σημαντικότερη ήταν η Μεσημβρία. Περίοδος 

ακμής σημειώθηκε και στον 5ο αι. πΧ., καθώς και στους Ρωμαϊ

κούς Αυτοκρατορικούς Χρόνους χάρη στην Εγνατία οδό. Τη Βυ

ζαντινή Εποχή χτίστηκαν πολλές εκκλησίες και δημιουργήθηκε 

σπουδαίο μοναστικό κέντρο στο Παπίκιο όρος. Στη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας, ιδίως μετά το ίβοοι., άκμασε η βιοτεχνία της 

μετόξης (Σουφλί), 

Αλεξανδρούπολη ί? 0551 

Πρωτεύουσα TOU νομού με 38.000 κατοίκους, σήμερα είναι το μο
ναδικά μεγάλο λιμάνι της Θράκης και ο σπουδαιότερος συγκοινω
νιακός της κόμβος. Ώς το 1872 υπήρχε εδώ μόνο ένα μικρό ψαρό-
χώρι που λεγόταν Δε6εαγατς (Καλογεράδεντρο}. γιατί Ινας από 
τους δερβίσηδες, τΐσυ από το 15ο αι. είχαν ιδρύσει ένα μοναστήρι 
στην περιοχή, συνήθιζε να ξεκουράζεται στη σκιά ενός μοναχικού 
δέντρου. 0 αοτικός οικισμός. το πολεοδομικό σχέδιο του οποίου 
εκηονή&ηκε τϋ 1Β7Γ από ρώσους μηχανικούς παυ συνόδευαν τα 
στρατεύματα, τους στις επιχειρηθείς του Ρωσστσυρκικού Πολέμου, 
σχετίζεται με τη δημιουργία του σιδηρόδρομου Θεσσαλόνίκης-Κων-
σταντινούπολης 0 οικισμός, στον οποίο μεταφέρθηκαν παλλοί κά
τοικοι από τη γειτονική Αίνο και τη Μαρώνεια, γρήγορα άρχισε νο 
αναπτύσσεται και ήδη το ιβ&9 είχε μεταφερθεί οε αυτόν και η Αρχιε
πισκοπή. Το 1919, μετά την οριστική της απελευθέρωση, η πόλη 

ονομάστηκε Αλεξανδρούπολη προς τιμήν του βασιλιά Αλέξανδρου. 
Στην ίδιο περιοχή πρέπει να υπήρχε αρχαίο ομώνυμη πόλη, που είχε 
ιδρύσει σ Μέγας Αλέξανδρος, και ένα πόλιομα με το όνομα ΐάλη. 
που ήταν εμπορικός σταθμός της Σαμοθράκης. Η Αλεξανδρούπολη. 
είναι σύγχρονη, ευρύχωρη πόλη. με ευθύγραμμους τΐλατείς δρό
μους. Αϊτέ χει 850 χλμ ΒΑ από την Αθήνο και 343 χλμ ΒΑ από τη 
Θεσσαλονίκη, 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

* Ο ΦΑΡΟΙ, κτίσμα του τέλους του 1&ou αι., σύμβολο της πάλης, στην 
ομώνυμη πλατεία, στην παραλία 

-0- ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, 
* Η ΜΙΚΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΧΙΧΗ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. 
•:• ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΔΥΟ ΤΖΑΜ1ΠΝ. 
* ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. 
* ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΠΙΤΙΑ πλούσιων πολιτών, με τη χαρακτηριστική 

αρχιτεκτονική των αρχών του 20ού αιώνα, που συνδυάζει ευρωπαϊκά 
και ανατολίτικο στοιχεία, 

* Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΑΠίϊΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ κοι ΤΟ 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΒΑ ΝΤΑ, 5 χλμ Β. 

* ΤΟ ΥΠΑΙΟΡΙΟ ΙΕΡΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ, κοντό ατο ορεινό 
χωριό Κίρκη, 14 χλμ ΒΑ από την Αλεξανδρούπολη- Το χωριά είναι 
γνωστά για τις ταβέρνες του και το ωραίο κρασί του. Την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας ήταν σταθμός ανεφοδιασμού ατο δράμα προς 
την Κωνσταντινούπολη. 

* ΤΟ ΧΛΡΙΟ ΔΑΔΙΑ, με τα rjKgJ r̂juo ομώνυμο δάσος, Απέχει 66 χλμ 
ΒΑ από την Αλεξονδρούι^λή"καΠ4 χλμ ΝΔ από τα Σουφλί Σε από
σταση 500 μ. νότια του χωριού λειτουργεί Οικοτουρισπκό Κέντρο. 
Εδώ λειτουργεί και το Κέντρο Ενημέρωσης, με αίθουσα προβολών 
και σεμιναρίων. Το Κέντρο οργανώνει περιηγήσεις στο δάσος. Το 
δάσος της Δαδιας είναι ξε^ομόΐΒίΡ κοι Τ/ΕΜστιας οικολογικής αξίας. 
Φιλοξενεί στην προστάτευα μένη περιόχητώνΤΐ.δυΟ στρεμμάτων 
πλούσιους και ποικίλους πΑηΒυαμαυς πουλιών, ερπετών, αμφίβιων 
κοι θηλαστικών. Εχουν καταγράφει 219 είδη πουλιών. 40 είδη ερ
πετών και αμφιβίων και 36 είδη θηλαστικών. Πληροψ.: Δήμος Σου
φλίου. τηλ. (0554) 22400, Ξενώνας, τηλ. 32263, Κέντρο Ενημέρωσης 
(ΟίΚΟξεναγήσεις}, τηλ. 32209. Γραφείο Περιβάλλοντος Νομαρχίας, 
τηλ. 32210. 

ΔΙΑΚΟΠΕΙ 
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1. Παρατηρήστε το κείμενο από τις Διακοπές και το χάρτη της Αλεξανδρούπολης και 

απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

α. Πόσους κατοίκους έχει ο Έβρος και πόσους η Αλεξανδρούπολη; 

6. Με τι συνορεύει ο νομός Έβρου; 

γ. Πού και πότε άκμασε η βιοτεχνία του μεταξιού; 

δ. Γιατί παλιά η Αλεξανδρούπολη ονομαζόταν Καλογερόδεντρο; 

ε. Πόσα χιλιόμετρα απέχει από την Αθήνα και πόσα από τη Θεσσαλονίκη; 

στ. Ποια είναι τρία από τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα; 

2. Φανταστείτε ότι μένετε στην Αλεξανδρούπολη και δείχνετε την πόλη σας σε ένα φίλο 

σας που την επισκέπτεται για πρώτη φορά. Ας πούμε ότι είστε στην αρχή της Λεωφόρου 

Δημοκρατίας (στο σημείο «Προς αεροδρόμιο-Κήπους-Ορεστιάδα») και πηγαίνετε 

προς Σάπες-Κομοτηνή. Πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας, παίρνετε το χάρτη 

της Αλεξανδρούπολης και εξηγείτε στο φίλο σας από ποιους δρόμους θα περάσετε και 

τι θα δείτε δεξιά και αριστερά σας. Θα σας βοηθήσει το Υπόμνημα και οι αριθμοί 

που βλέπετε στο χάρτη. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε κάπως έτσι: 

«Θα προχωρήσουμε όλο ευθεία, θα περάσουμε τους δρόμους Βοσπόρου και Καλλιπόλεως 

και θα στρίψουμε μερικά στενά πιο κάτω για να επισκεφτούμε το κτίριο του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού...» 

3. Αν ο φίλος σας ήθελε να γράψει στο ημερολόγιο του για τα μέρη απ' όπου περάσατε και 

όλα όσα είδατε, τι θα έγραφε; 

4. Η εφημερίδα του σχολείου σας κάνει ένα αφιέρωμα στο νομό σας και θέλετε 

να βοηθήσετε με ένα άρθρο 250 περίπου λέξεων και μερικές φωτογραφίες. 

Μην ξεχάσετε να γράψετε: 

με ποιους άλλους νομούς συνορεύει 

• πόσους κατοίκους έχει ο νομός και η πρωτεύουσα του 

• πώς είναι η πρωτεύουσα του 

• ποια είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
• με ποια μεταφορικά μέσα ταξιδεύει κανείς από την πρωτεύουσα 

• λίγα λόγια για την ιστορία της περιοχής (τι σημαντικό έγινε στην περιοχή, σημαντικά 

πρόσωπα που κατάγονταν ή έζησαν στην περιοχή...) 

• ό,τι άλλο θέλετε 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31 

τ η ς Φ ρ ά ν σ τ η ς Σ τ α θ ά τ σ υ 

Το καλό με τις εκδρομές του οχοΑει-
ου είναι όιι περνάς καλά. 
Τα κακά με τις εκδρομές ταυ σχολείου 
είναι Οτι δεν γίνονται συχνά", 

Ποιος το είπε αυτά to σοφά και απίθα
νο- ποιος άλλος. n συμμαθήτρια μας n 
Πάλυ, που κανονικά την Αένε Πολυ
μνία κι εμείς τη Φωνάζουμε ηολυμίξερ 
γιατί δύο πράγματα κάνει καλά, Ανα
κατεύεται σε όλα και τανακοτεΰει orio. 

τΟ'νΐ"- κάθονταν αρκετά μακριό μας μες στο πούλμαν. 
Η θάΠασσα του Πατραϊκού.γεμάτη άσπρους αφρούς 
κυμάτων, αγκάλιασε ίο φερυμπότ κουνώντας το γε
ρο. Οι περισσότερες καΒίςιαμε. όπου μας είπαν. Η Πό-
Η υ με τη Τζένη όμως ανέβηκαν ως τη γέφυρα για να 
εξετάσουν απά κοντά , λέει να είναι καλός ο καπετά
νιος γιατί,,, 

η 
Πότε τα είπε αυτά η Πόλυ: Ακριβώς 
την ώρα που μπαίναμε στα φεριμπότ, 
στο Ρίο, για να περάσουμε στο Αντίρ
ριο, εξήντα οκτώ παιδιά, πέντε καθη
γητές κοι δύο πούλμαν, και όταν λέω 
"παιδιά" εννοώ κορίτσια μόνο, και νο 
μπν παρεξηγηθούν τα'αγόρια παρακα
λώ, γιατί μιλάμε για σχολεία θηλέων 
και για εκδρομή που έγινε κάμποσα 
χρόνια πριν, 

Είχαμε ξεκινήσει πρωί πρωί σπά τπν Α
θήνα για εκδρομή τριήμερα, δώρα 
"σπέσιαλ" απά τπ Αιεύθυνση ταμ σχο-
πείσυ για τπν προτελευταία τάΐπ. ε
πειδή είχαμε χάσει μια διήμερη ει 
μη και μια ημερήσιο εξαιτίας τΰυ 

χιο- — 
νιου τπ 
μια φορά κσι 
της βροχής την 
ύλλπ, και γενικά εξαιτί
ας "του κακού μας του και
ρού' καταπώς έΠεγε γκρινιάζο
ντας η Μίνα, που κανονικά τη λένε Α
σημίνα και εμείς τπ φωνάζουμε 'Κλοψομίνα. κα
ταλαβαίνετε γιατί. Η Μίνα μουρμούριζε γκρινιάζοντας 
σάλη τη διαδρομή α π'την Αθήνα ως την Κόρινθο, στα
μάτησε μόνο γιο να φάει σσυρηάκία κι έπειτα συνέχι
σε τα ίδια ως το Ρίο. Ευτυχώς για χείνην είχε δίπλα της 
εμένα, που σαν κολπΌτπ έκανα ποΑλή υπομονή πέντε 
χρονιές τώρα. και δυστυχώς γιο μένα οι αλΑες ΰύο 
κολλητές, η Πάλυ και η Τζένη -γνωστή και σαν "τρελσ-

ΣΥιΈΡΓΑΙΙΑ 
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Απο το περιοδικό «Συνεργασία», Τεύχος 5ο 
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6ο5ΐ4κή 

1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Την Πόλυ τη βάφτισαν με τρία ονόματα: Πολυμνία, Πόλυ και πολυμίξερ 

6. Συνολικά στην εκδρομή ήταν εξήντα οχτώ άτομα 

γ. Τα παιδιά είχαν χάσει μια εκδρομή λόγω κακοκαιρίας 

δ. Η Μίνα «Κλαψομίνα» σταματούσε να γκρινιάζει μόνο για να φάει 

ε. Τα παιδιά μπέρδεψαν τον Αμβρακικό κόλπο με λίμνη 

στ. Τα παιδιά έφαγαν το πρώτο μεσημέρι στην Άρτα 

ζ. Στην Αμφιλοχία, σύμφωνα με το δημοτικό τραγούδι, χτιζόταν και 

γκρεμιζόταν ένα γεφύρι 

η. Τα παιδιά κάθε φορά που άκουγαν λέξη να αρχίζει από «α» γελούσαν 

και πετούσαν σαίτες. 

2. Στο απόσπασμα που διαβάσατε υπάρχουν τα ονόματα πολλών γεωγραφικών περιοχών 

της Ελλάδας (πόλεων, ποταμών, λιμνών...). 

Μπορείτε να τα βρείτε και να τα σημειώσετε στο χάρτη της Ελλάδας; 

3. Γυρνάτε από μια σχολική εκδρομή και γράφετε στο ημερολόγιο σας τα πιο σημαντικά 

γεγονότα (αυτά που θα θυμάστε για πολύ καιρό) και τις σκανταλιές σας. 

Δεν πρέπει βέβαια να ξεχάσετε να πείτε από πού και πότε ξεκινήσατε, πού και πότε 

φτάσατε, πώς πήγατε, πόσα άτομα, πόσο μείνατε και τι κάνατε στο κάθε μέρος και 

ό,τι άλλο θέλετε. 

4. Στο κείμενο διαβάζουμε διήμερη εκδρομή, τριήμερη εκδρομή. Μπορείτε να βρείτε κι άλλες 

σύνθετες λέξεις που έχουν πρώτο συνθετικό τους έναν αριθμό; 

5. Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επιρρήματα του κειμένου και δώστε το συγκριτικό 

βαθμό τους. 

Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό βαθμό με δύο 

τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -έστερα, και περιφραστικά με το: πιο+επίρρημα 

π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα (Είναι πιο καλά σήμερα) 
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