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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Ενας όμορφος πλανήτης για το 2000 

Αυτό το μεγάλο αιλουροειδές 
ζει στο βουνά της κεντρικής 
Ασίας, σε υψόμετρο 3.000 ως 
U 500 μ. Εκεί. βέβαια, το κλίμα 
είναι πολύ ψυχρό Χάρη στη 
γούνα της κοι στο στρώμα 
τριχών κάτω από τα πελμπτπ 
της. καταδιώκει χωρίς 
δυσκολία τη λείο της 

λεοπάρδαλη των χιονιών 

απειλείται με εξαφάνιση. 
το εμπόριο της υπέροχης 

γούνας της είναι 
απαγορευμένο, ολλά 
οι λαθροκυνηγοί συνεχίζουν 
να τη σκοτώνουν. Ενας πκόμσ 

εχΒρός της είναι 

οι κτηνοτρόφοι, επειδή 
το αιλουροειδές επιτίθεται στις 
ίατσίκες και στα πρόβατα τους. 

Πηγή: περιοδικό Ερευνητές - Ανακαλύπτω τον κόσμο, τχ. Ιανουάριος 2000 



ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

ια τον πάππου... 

AuoTifltiis nifinoMoi «συνά&ΐίΙγνΊ» TOUS 6EV QEDUV THV ifim Tvirn UE ΑΙΓΤΛ, <upuu 5EV 

ΕΛΤίκρέρνουν vd γίιτώβοϋν ΰπέ τ ι νύχια T W ElOTrtBenw flaflpEjinopwv. Που όσο ΠΑΙ/Ε 

«ίξάνονται. ZjJ^wvA ρε ηρίσ^κτεί έρΕίινεί; τβ τΐΛείΓΓΛία χρόνια Τύ flaBpEunnpw ζνίιΐιίν 

έκει nipEi τρομερές 6(Atrru.a£is: ΛΙΤΓΗ τ η στϊγ|ΐή είνήι « τρίτη napAVoun επιχείρηση 

oToV ΐίόοΜο, |ΐεΤ4 Το εμπόριο vaptwrifciuv ω ι όπΛινν. 

Πηγή: εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές, 23-11-2002 



Ενας όμορφος πλανήτης για το 2000 

Μία για τη γιαγιά μία για τον παππού 

Τι είναι η λεοπάρδαλη των χιονιών και πού ζει; 

Γιατί απειλείται με εξαφάνιση; Ποιοι την κυνηγούν και για ποιους 
λόγους; 

Γνωρίζετε άλλα είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση; Βρείτε 
πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες ή σχετικά βιβλία και συζητήστε μέσα 
στην τάξη τι συμβαίνει στην οικολογική αλυσίδα όταν ένα είδος εξαφα
νίζεται. 

Γιατί οι κτηνοτρόφοι αποτελούν έναν ακόμα εχθρό της λεοπάρδαλης; 

Πού βρίσκονται τα παπαγαλάκια της φωτογραφίας; 

Από ποιο κίνδυνο σώθηκαν; 

Ο βιολόγος που ταΐζει τα παπαγαλάκια έχει αναλάβει να τα κάνει 

να αναρρώσουν. Τι σημαίνει «να αναρρώσουν»; 
Α. Να πετάξουν 
Β. Να μιλήσουν 
Γ. Να γίνουν καλά 
Α. Να φάνε 

«Πλουμιστοί παπαγάλοι» σημαίνει: 
Α. ζωντανοί παπαγάλοι 
Β. υγιείς παπαγάλοι 
Γ. πολύχρωμοι παπαγάλοι 
Α. χοντροί παπαγάλοι 



!7. Τι είναι το λαθρεμπόριο ζώων; Πόσο συχνά συμβαίνει στις μέρες μας; 

1 U . «Δυστυχώς πάμπολλοι «συνάδελφοι» τους...»: γιατί η λέξη συνάδελφοι 
βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά; 

1 1 . Προσπαθήστε να δικαιολογήσετε τον τίτλο του άρθρου συνδυάζοντας τον 
με τη φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο 2. 

1 Ζ . Βρείτε πληροφορίες και φωτογραφίες για άλλα είδη ζώων που 
απειλούνται με εξαφάνιση. Φτιάξτε μια αφίσα για την τάξη σας με τις φω
τογραφίες που θα μαζέψετε και γράψτε τη γνώμη σας. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Για πολλούς το όνομα Έβρος φέρνει στο μυαλό κάποια μετάθεση ή ένα 

εξάμηνο στρατιωτικής θητείας. Για μας όμως ήταν μια μοναδική εμπειρία, 

που μας έφερε πιο κοντά με το φυσικό περιβάλλον του Δέλτα. Όλοι μας 

είχαμε ακούσει πόσο εντυπωσιακό ήταν το θέαμα των φλαμίνγκος (φοι

νικόπτερα), κανείς όμως δεν μπορεί ν α περιγράψει το συναίσθημα που 

νιώσαμε όταν τα είδαμε ζωντανά μπροστά μας να ισορροπούν με τόση δε

ξιοτεχνία στο ένα τους πόδι. 

Η παλιότερη ονομασία του ποταμού Έβρου ήταν Ρόμβος. Σύμφωνα με 

την μυθολογία, η μεταγενέστερη ονομασία του προήλθε από τον Έβρο, 

γιο του βασιλιά της Θράκης Κασσάνδρου. 

Ο Έβρος είναι το μεγαλύτερο ποτάμι των Βαλκανίων και το δεύτερο σε 

μήκος της Ευρώπης, μετά τον Δούναβη. Έχει μήκος 530 χιλιόμετρα, από 

τα οποία μόνο τα 204 βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. 

Πηγή: Οδοιπορικό στη Β.Α. Ελλάδα, εκδ. Οικολογικό Εργαστήριο Δήμου Καισαριανής, Αθήνα 1998 
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Δέλτα του Εβρου 

Ποια είναι η παλιότερη ονομασία του ποταμού Έβρου; 

Πόσο μεγάλος είναι ο ποταμός Έβρος; Βρίσκεται ολόκληρος 
σε ελληνικό έδαφος; 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός των Βαλκανίων; 
Ποιος ο μεγαλύτερος της Ευρώπης; 

Τι ζώα μπορεί να συναντήσει κανείς στο Δέλτα του Έβρου; 

Βρείτε πληροφορίες για την πανίδα (τα ζώα) και τη χλωρίδα (τα φυτά) 
του Δέλτα του Έβρου και παρουσιάστε τις στην τάξη σας. 

Έχετε επισκεφτεί τον υγρότοπο του Έβρου ή κάποιον άλλο 
στην περιοχή σας; Αν ναι, περιγράψτε τι σας εντυπωσίασε περισσότερο 
από όσα είδατε, ποια συναισθήματα νιώσατε και ποιες σκέψεις κάνατε. 
Το κείμενο σας θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ή στο περιοδικό του σχο 
λείου σας για να το διαβάσουν συμμαθητές σας που δεν έχουν επισκε
φτεί το συγκεκριμένο υγρότοπο και θέλουν να μάθουν γι' αυτόν. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

Πηγή: Διαδίκτυο Ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.arcturos.gr 

http://www.arcturos.gr


Ο λύκος 

Δείτε προσεκτικά το κείμενο που σας δίνεται από την Ιστοσελίδα 
της οικολογικής οργάνωσης Αρκτούρος. Ποιες πληροφορίες για το λύκο 
σας δίνει; 

Σημειώστε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις προτάσεις που ακολουθούν 
σύμφωνα με το κείμενο: 
Α. Ο λύκος έχει εξαφανιστεί από τη χώρα μας 
Β. Η επιβίωση του λύκου στο μέλλον είναι ασφαλής 
Γ. Ο λύκος ζει σήμερα σε 14 χώρες της Ευρώπης 
Α. Ο λύκος είναι το θηλαστικό που ζούσε στις περισσότερες χώρες σε 

σχέση με τα υπόλοιπα θηλαστικά 

Ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος; Μπορείτε 
να πείτε γιατί τονίζονται οι λέξεις αυτές πιο πολύ από τις άλλες; 

Γιατί το χρώμα της εικόνας είναι γκρίζο; Σκεφτείτε ποιο προβλέπεται 
να είναι το μέλλον του λύκου και απαντήστε. 

Το κείμενο δεν έχει σημεία στίξης (τελεία, κόμμα, θαυμαστικό, κτλ.). 
Μπορείτε να βάλετε εσείς; Πριν το κάνετε χωρίστε σε προτάσεις. Θα σας 
βοηθήσει! 

Τι μήνυμα για το μέλλον των άγριων ζώων στον πλανήτη μας δίνει 
το κείμενο; Συζητήστε σχετικά στην τάξη σας. 

Βρείτε φωτογραφίες άλλων ζώων (εκτός από το λύκο) που κινδυνεύουν 
να εξαφανιστούν, σε εφημερίδες, περιοδικά ή άλλες πηγές. Συνοδέψτε 
τις φωτογραφίες με σύντομα κείμενα που μας κάνουν να προβληματι
στούμε για το μέλλον των άγριων ζώων στον πλανήτη μας και φτιάξτε 
μια αφίσα για την τάξη σας με θέμα την τύχη των άγριων ζώων στην 
εποχή μας και στο μέλλον. 



Διεθνής Έκθεση 
Φωτογραφίας 
στη Δαδιά Έβρου 

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, στο Οικοτουριστικό 

Κέντρο Δαδιάς Έβρου, εγκαινιάστηκε έκθεση 

ζωγραφικής με 8εμα «PAN Raks: ένα δίκτυο από 

προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη». 

Η έκθεση 9α παραμείνει στη Δαδιά έως τις 9 

Δεκεμβρίου; στη συνέχεια δα μεταφερθεί στην 

Κομοτηνή, από τις 12 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 3 

Δεκεμβρίου και 8 α συνεχιστεί στην ί ά ν θ η με το νέο 

Το Δ ί κ τ υ ο Π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν ω ν Περιοχών P A N 

R a k s είναι μια πρωτοβουλία του VWVF και μιας 

ολλανδικής εταιρείας αναψυχής, οι οποίοι θέλησαν να 

δημιουργήσουν ένα δίκτυο από φημισμένα φυσικά 

πάρκα. Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι η'παρουσιαση 

όλων των πάρκων που ανήκουν μέχρι σήμερα στο 

δίκτυο PAN Raks και βρίσκονται στην Πολωνία, την 

Ιταλία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία. Και βέβαια του 

δάσους Δαδϊάς-Αευκίμης-Σουφλίου στην Ελλάδα. 

Εάν, λοιπόν, σας αρέσει η φύση και ή φωτογραφία, 

μπορείτε, στις πόλεις που 8 α παρουσιαστεί η έκθεση, 

να θαυμάσετε από κοντά εικόνες από τα πιο διάσημα 

Εθνικά Πάρκα όλης της Ευρώπης! 

® 

@ | 
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8 

Πηγή: εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές, 05-12-99 



Διεθνής Εκθεση Φωτογραφίας στη Δαδιά Εβρου 

Τι συνέβη στις 28 Νοεμβρίου στη Δαδιά Έβρου; 

Τι είναι το οικοτουριστικό κέντρο; Ποια διαφορά έχει από το τουριστικό; 

Ποιες πόλεις θα φιλοξενήσουν την έκθεση μετά τη Δαδιά; Δείξτε τες 

στο χάρτη. 

Τι είναι το «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Pan Raks»; 

Ποιος είναι ο σκοπός της έκθεσης; 

Πού βρίσκονται τα πάρκα που ανήκουν στο δίκτυο Pan Raks; 

Ποια πρόσκληση γίνεται στο τέλος του κειμένου προς τους αναγνώστες 
του περιοδικού και τους φυσιολάτρες; 

Θα θέλατε να επισκεφτείτε την έκθεση για την οποία μιλάει το κείμενο; 

Συζητήστε στην τάξη τι θα μπορούσε να σας προσφέρει μια τέτοια επί

σκεψη. 

Σκεφτείτε ότι το σχολείο σας οργανώνει εκδήλωση με θέμα 
την προστασία των δασών ή των οικοσυστημάτων της περιοχής σας. 
Γράψτε μια ανακοίνωση / πρόσκληση ώστε να κάνετε την εκδήλωση γνω
στή σε όλους όσους θα ήθελαν να την παρακολουθήσουν. Το κείμενο σας 
θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα / περιοδικό. 

Μην ξεχάσετε να γράψετε: 

• τι ακριβώς θα έχει η εκδήλωση 

• ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτήν 

• ποιος είναι ο σκοπός της 

• πότε και πού θα γίνει 

12 
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Τσξιδεύογτσ$ με 
ΚΕΙΜΕΝΟ 7 

χτιν «Καφέ αρκούδα» 
Έτσι ονομάζεται η παιδική 

ομάδα χων Ταξιδιών Ευ Ζην 

(Λεωφόρος Συγγρού 132, 

17671 Αθήνα, τηλ. 210-

9216285, wvyw.f-zein.gr), 

η οποία την Ι η Δεκεμβρίου 

σας προσκαλεί για ορεινή 

πεζοπορία στο όρος Δίρφυ, 

στην Εύβοια, και 

συγκεκριμένα στο μεικτό 

δάσος της Στενής. 

Ας πάρουμε όμως τα 

πράγματα από την αρχή. Στις 

8.30 το πρωί της ίδιας μέρας, οι γονείς σας πρέπει να σας φέρουν στα γραφεία 

της εταιρείας, όπου θα επιβιβαστείτε σε πούλμαν και θα αναχωρήσετε 

για την... περιπέτεια. 

Για να την απολαύσετε, όμως, μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα 

εφόδια: ένα παγούρι νερό, σάντουιτς, 2 με 3 φρούτα και μία σοκολάτα. 

Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, τ ο φυσικό τοπίο -πλατάνια, οξιές, θάμνοι, 

ποταμάκια- θα σας μαγέψει και θα σας γεμίσει ενέργεια ώστε να επιδοθείτε στα 

καταπληκτικά παιχνίδια που έχουν ετοιμάσει για σος οι υπεύθυνοι των Ταξιδιών 

Ευ Ζην. Αν, μάλιστα, ο καιρός τ ο επιτρέψει, θα φτάσετε μέχρι την κορυφή 

του βουνού. Στο ανακαινισμένο φιλόξενο καταφύγιο θα απολαύσετε τη θέα, 

θα ανακτήσετε δυνάμεις, θα ζεσταθείτε με τσάι και καλή παρέα και θα 

συμπληρώσετε τ ο περιβαλλοντικό φυλλάδιο αναφορών, που θα βρείτε εκεί, 

πριν κατηφορήσετε στους πρόποδες του βουνού, όπου τα πούλμαν θα σας 

περιμένουν για να αας μεταφέρουν πίσω στα σπίτια σας, περίπου στις 6.30 

το απόγευμα της ίδιας μέρας. 

Ταξίδια Ευ Ζην: Λει^φόρος Συγγρού 132, 17671 Αθήνα, τηλ. 210-9216285, www.f-zein.gr 

Πηγή: εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές, 23-11-2002 

http://www.f-zein.gr


Ταξιδεύοντας με την «Καφέ αρκούδα» 

1. Μπορείτε να βρείτε έναν διαφορετικό τίτλο για την είδηση που 
σας δόθηκε από την εφημερίδα; 

L. Τι είναι η «Καφέ αρκούδα»; 

3 . Για ποια δράση μιλάει η είδηση αυτή; Πότε προγραμματίζεται να γίνει 
και πού; 

4 . Από ποιο σημείο θα αναχωρήσουν τα παιδιά που θα πάνε στην εκδρομή 
και τι ώρα; 

J . Τι πρέπει να έχουν μαζί τους; 

Ο. Τι θα δουν τα παιδιά, όταν φτάσουν στο δάσος και με τι 
θα απασχοληθούν εκεί; 

/ . Τι θα κάνουν τα παιδιά, αν φτάσουν στο καταφύγιο της περιοχής; 

0 8. evea^^^o^^^o^^^a 
™ σαν κι αυτήν που παρουσιάζεται; Για ποιους λόγους; Συζητήστε στην 

τάξη τι νομίζετε ότι μπορεί να κερδίσετε; 



Χωριστείτε σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα έρθει σε επαφή (είτε 
τηλεφωνικά είτε με επιστολή) με την ομάδα «Καφέ Αρκούδα». Η δεύτερη 
ομάδα θα ψάξει και θα βρει περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστη
ριοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα και θα έρθει σε επαφή με αυτές. Στην 
επικοινωνία σας μαζί τους ζητήστε τους να σας ενημερώνουν για τις πε
ριβαλλοντικές εκδηλώσεις που προγραμματίζουν και αφορούν παιδιά 
της ηλικίας σας. Μη ξεχάσετε να τους δώσετε το όνομα και τη διεύθυνση 
του σχολείου σας και να τους ρωτήσετε αν οργανώνουν κάποια δράση 
σύντομα στην περιοχή σας. Κρατήστε σημειώσεις από όσα θα σας απα
ντήσουν και στη συνέχεια γράψτε μια ανακοίνωση για να ενημερώσετε 
τους συμμαθητές σας για τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε από την 
επικοινωνία σας με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Θα θέλατε να οργανώσετε εσείς μια δραστηριότητα για την προστασία 
του περιβάλλοντος; Αν έχετε κάποια παραλία κοντά σας, τις όχθες ενός 
ποταμού ή μιας λίμνης, μπορείτε να οργανώσετε μια επίσκεψη στην πε
ριοχή για να την καθαρίσετε. Γράψτε μια ανακοίνωση με την οποία θα 
κάνετε γνωστή την πρωτοβουλία σας στο σχολείο, για να συμμετάσχουν 
όσοι από τους υπόλοιπους μαθητές το επιθυμούν. Μην ξεχάσετε να ανα
φέρετε τον τόπο που θα επισκεφτείτε, την ημερομηνία και την ώρα συ
γκέντρωσης, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία που θα πρέπει να έχει 
μαζί του όποιος συμμετέχει στη δραστηριότητα. 
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Σκίτσα του ΚΥΡ 

I . Δείτε προσεκτικά το πρώτο σκίτσο. Τι δείχνει; 

L. Σε ποια πόλη συμβαίνουν όσα δείχνει; Από πού το καταλάβατε; 

3 . Τι σχήμα έχει πάρει το νέφος πάνω από την πόλη; Γιατί; 

4 . Γιατί διαδηλώνει η κυρία που κρατάει την ταμπέλα; 

J . Γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος; 

Ο. Τι κοινό έχουν η Χιροσίμα και η Αθήνα, σύμφωνα με το σκιτσογράφο; 

/ . Το σκίτσο σάς έκανε να γελάσετε ή να σκεφτείτε; 

Ο. Δείτε το δεύτερο σκίτσο. Τι δείχνει; 

^ . Γιατί το δέντρο το λένε αυθαίρετο; 

1 U . Στο τρίτο σκίτσο γιατί ο Δήμος της Αθήνας ανοίγει τρύπα στο νέφος; 

I I . Με τι εργαλείο ανοίγει την τρύπα; Εφόσον χρειάζεται τέτοιο εργαλείο 
για να τρυπήσει, πώς φαντάζεστε το νέφος; Μαλακό ή σκληρό; 

1 Ζ . Πώς οι κάτοικοι της Αθήνας καταλαβαίνουν ότι ήρθε η άνοιξη; 

1 3 . Ποιο από τα τρία σκίτσα σάς προκάλεσε περισσότερο το γέλιο; 
Για ποιους λόγους; 

1 4 . Μπορείτε να συνοδέψετε καθένα από τα τρία αυτά σκίτσα με ένα 
σύντομο σχόλιο ως υπότιτλο; 



I» 
Πηγή: εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές, 9-11-02 
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΠΉΣ 

[ Αν χρησιμοποιούσαμε 

όλοι στην Ελλάδα 

γυάλινες επιστρεφόμενες 

φιάλες, οι χωματερές 

θα ήταν φτωχότερες 

κατά 2 δισεκατομμύρια 

μπουκάλια τον χρόνο. ] 

five μέρος της λύσης, όχι τον προβά-

ματος. Πάρε 

τα... καλάθι τον αγορών στα χέρια 

σον και την επόμενη φορά, που θα κά

νη? τα ψώνια της εβδομάδας από κ 

σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, να ξέρεις 

ότι μπορείς χι εσύ να βάλεις ένα μικρό 

λιθαράκι στην προστασία τοί) περιβάλλο

ντος. Χρησιμοποιώντας επιστρεφόμενες 

γυάλινες ανοχενοοιες. όχι μόνο 3α γΑί-

JWf Γπ Φύση από πλαστικά και αλου

μινένια σκονπιοΊα πον, ct κανονικές 

οννθήκες θα <Άαναν- σε μερικές δεκά

δες ή και εκατοντάδες χρόνια, αλλά και 

την τσέπη σον από περιττά έξοδα. 

TncAABwem Μ*Μαηππ 

Αλλάξτε στάση! 
Σ ^νυοα aiiiti ίο* κόπο να προσΊΤΟβτΙοουμτ. 

ipr £hmi 5c mi μια oWritn raw Suoioio 

oUeftl. KoMou, Π ID πολύ π κικπιμίνη m-

χυτητα KOTnjfcjvti 10 itpi του κοιαιαλωπί <ηα 

(Λφα™«oouiupuipm. nap* 01 npayumixk 

tou Duiviti Πολιά lOTQfliO 

Γιο vo v(iwv>£ ouut οικολογικά υπίυθι™, ft, 

xdndinai απαραίτητα « aAU(ouuc και πολύ ου 

i t ίίβπια να αιιρη&ουμι τις κοβηυΐβιύ; αγάπη-

μ**ς μβ( uticfKxinaAuiKttic-
Apttt νο κάνονμί πτν apcui. Aprd. νιο παράίιιν 

μα. απι νο ανοοαίαιμι αναψυκτικό και union.'σι 

ολουμ'»*™ κουτάκια ή πλαστικά μπουκάλια, να 

yvuptoouuc id πλαητκτπιιατα των πτιοτρηρόυι-

νων γυάλινων θηλών και να μάθουμι -,ιπιϊ nptriEi 

«ι τκ npomiout. 

Λιγοκρο αλουμίνια και ntaorao onuohn rvtu-

πυαιακη μικοοίΕρος ογκοϊ οκουπιίιων otic xw-

μκίκρίς και ηφώς λιγΟΐιρα t(oEo γιο τον οικαγι;. 

νίκικη ΓτροΟτιολογιομο, ίίο*(ΐ που oirdudd utipi 

JCflfi i f (Ιιπμι λύίη οοβπρα απ' ήφιν 
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Επιστροφή στα επιστρεφόμενα 

Τι σημαίνει το μήνυμα «Επιστροφή στα επιστρεφόμενα»; 

Τι θα κερδίζαμε αν όλοι στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαμε γυάλινα 
επιστρεφόμενα μπουκάλια αντί πλαστικά και αλουμινένια; 

Σε πόσα χρόνια «λιώνουν» συνήθως τα πλαστικά και τα αλουμινένια 
σκουπίδια; 

Ποιο είναι το διπλό κέρδος που έχουμε όταν αγοράζουμε γυάλινες 
επιστρεφόμενες συσκευασίες αντί πλαστικές ή αλουμινένιες; 

Τι είναι αυτό που μας κάνει να προτιμάμε να αγοράζουμε μπίρες ή 
αναψυκτικά σε αλουμινένιες ή πλαστικές συσκευασίες και όχι σε γυάλι
νες επιστρεφόμενες; 

Η «κεκτημένη ταχύτητα» είναι: 
Α. Η συνήθεια ή 
Β. Η αργή κίνηση 

Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το άρθρο αυτό; Για 
να απαντήσετε, να λάβετε υπόψη σας τον τίτλο του: «Αλλάξτε στάση!». 

Εσείς αγοράζετε προϊόντα σε πλαστικές, αλουμινένιες ή γυάλινες 
επιστρεφόμενες συσκευασίες; Για ποιους λόγους; 

«Για να γίνουμε όμως... μικροαπολαύσεις»: χωρίστε την περίοδο σε 
προτάσεις. Τι εκφράζει η πρόταση που εισάγεται με το σύνδεσμο για να; 
Είναι κύρια ή δευτερεύουσα; Τι είδους είναι; Αιτιολογική, τελική ή συ
μπερασματική; 



Οι αιτιολογικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους γιατί, επειδή, 
διότι, αφού, μια και, μια πον, καθώς κ.ά. 
Οι τελικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους για να, να. 
Οι συμπερασματικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους ώστε, πον, 
ώστε να, πον να, κ.ά. 

. Οι συμμαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι γείτονες και 
οι συγγενείς σας προτιμούν τις πλαστικές, αλουμινένιες συσκευασίες ή 
τις γυάλινες επιστρεφόμενες; Φτιάξτε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για 
να δείτε τις συνήθειες τους και να βρείτε τους λόγους που τους κατευθύ
νουν στις επιλογές τους. 

Μην ξεχάσετε να τονς ρωτήσετε: 
• ποιες συσκευασίες προτιμούν όταν ψωνίζουν 
• γιατί τις προτιμούν 
• αν γνωρίζουν ποιες συσκευασίες κοστίζουν λιγότερο 
Τέλος μετρήστε τις διαφορετικές απαντήσεις και γράψτε τα συμπερά
σματα σας σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας. 

. Σκεφτείτε ότι το σχολείο σας οργανώνει μια εκδήλωση για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα η εκδήλωση έχει στόχο να 
κάνει όσους την παρακολουθήσουν να προτιμούν τα υλικά που σέβονται 
το περιβάλλον και να αποφεύγουν όσα του κάνουν κακό. Ετοιμάστε τα 
κείμενα που θα χρειαστούν για την εκδήλωση σας: ανακοίνωση, αφίσα, 
πρόσκληση και ενημερωτικό φυλλάδιο με το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
και πληροφορίες για το θέμα της. Θνμηθείτε στο φνλλάδιο να αναφέ
ρετε: 

• ποιο θα είναι το θέμα της εκδήλωσης 
• ποιοι μπορούν να την παρακολουθήσουν 

• γιατί είναι σημαντικό να την παρακολουθήσει κανείς, τι μπορεί 
να κερδίσει 

• πού και πότε θα γίνει η εκδήλωση 
• ποιοι θα συμμετέχουν σ' αυτήν 



Δραστηριότητες 

1. Τι διαβάζει το ρομπότ στο γάτο; 

2. Ποια λέξη δεν καταλαβαίνει ο γάτος; Για ποιο λόγο δεν την 
καταλαβαίνει; 

3. Πού βρίσκονται το ρομπότ και ο γάτος στο δεύτερο σκίτσο; Το 
περιβάλλον αυτό (που εικονίζεται στο δεύτερο σκίτσο) νομίζετε 
ότι θα αργήσει πολύ να γίνει πραγματικότητα ή σύντομα θα 
συμβεί; 

4. Συνήθως γελάμε με μια ιστορία κόμιξ. Με αυτήν γελάσατε; Γιατί 
ναι; Γιατί όχι; 
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Σκίτσο από τους εφημ. Ερευνητές 

Πηγή:εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές, 15-02-03 

1. Τι δείχνει το σκίτσο που έχετε στα χέρια σας; 

L. Μπορεί ό,τι δείχνει το σκίτσο να είναι πραγματικό; 

3 . Γιατί οι πάπιες φορούν μάσκες; 

©J 
©) 
©J 
©) 
@J 
©1 
8 
©1 

4 . Χρωματιστέ το σκίτσο. Τι χρώμα θα κάνετε τον ουρανό και τι χρώμα 
τη θάλασσα; Τι χρώμα θα βάψετε τα κτήρια της πόλης; 



ΚΕΙΜΕΝΟ 12 

Ελάτε να διασκεδάσουμε και να μάθουμε 

οικολογικές έννοιες 

Στον κατάλογο που ακολουθεί δίνονται κάποιες βασικές οικολογικές έννοιες 
με τις επεξηγήσεις τους. Μελετήστε τις. Θα σας χρειαστούν στα παιχνίδια 

που ακολουθούν. 

Αναδάσωση: Φύτεμα δέντρων σε περιοχή όπου υπήρχε δάσος και 
καταστράφηκε. 

Απόβλητα: Απορρίμματα, άχρηστα προϊόντα (π.χ. από εργοστάσια). 
Βιότοπος: Περιοχή στην οποία ζουν οργανισμοί κάτω 

από φυσιολογικές συνθήκες. 
Δρυμός: Πυκνό δάσος με μεγάλα δέντρα. 
Εντομοκτόνα: Ουσίες, συνήθως τοξικές, που εξοντώνουν κυρίως έντομα. 
Λύματα: Άχρηστα υγρά, συχνά τοξικά, που προέρχονται 

από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Οικολογία: Η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών 

με το περιβάλλον. 
Οικοσύστημα: Ένα φυσικό σύστημα που αποτελείται από 

τους οργανισμούς και το περιβάλλον τους, όλα σε στενή 
σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. 

Πανίδα: Το σύνολο των ζώων μιας περιοχής. 
Ρύπανση: Η μόλυνση του νερού της γης και του αέρα από βρώμικες 

και επικίνδυνες ουσίες. 
Τοξική ουσία: Δηλητηριώδης ουσία που προκαλεί βλάβες 

στους οργανισμούς. 
Υγρότοπος: Περιοχή ξηράς που καλύπτεται με νερό. Σε αυτή ζουν και 

αναπτύσσονται πολλοί οργανισμοί. 
Υπερκαλλιέργεια: η υπερβολική καλλιέργεια του εδάφους που οδηγεί 

στην εξάντληση του. 
Χλωρίδα: Το σύνολο των φυτών μιας περιοχής. 

Βρείτε την άσχετη λέξη και διώξτε τη 
Βρείτε ποια είναι η άσχετη από τις παρακάτω λέξεις: 

1. Λύματα, ρύπανση, τοξικές ουσίες, αναδάσωση, απόβλητα. 
2. Εντομοκτόνο, υγρότοπος, βιότοπος, οικοσύστημα, δρυμός. 



Προσπαθήστε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί: 

Οριζόντια 
2. Επιστήμη που μελετά τις σχέσεις 

των οργανισμών με το περιβάλλον 
6. Περιοχή στην οποία ζουν 

οργανισμοί κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες 

7. Φύτεμα δέντρων σε κατεστραμμένη 
έκταση που ήταν παλιά δάσος 

9. Πυκνό δάσος με μεγάλα δέντρα 

Κάθετα 
3. Το σύνολο των ζώων που ζουν 

σε μια περιοχή 
6. Δηλητηριώδεις ουσίες που 

μας βλάπτουν 
ΙΙ.Περιοχή ξηράς που καλύπτεται 

με νερό και φιλοξενεί 
πολλούς οργανισμούς 
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Βρείτε 10 λέξεις πον έχονν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. 

Έχονν κρνφτεί στον πίνακα πον ακολονθεί. Ψάξτε οριζόντια, κάθετα και 

διαγώνια. Καλή επιτνχία! 

Φ Ω Χ Ε Α Ε Ρ Τ Υ θ Ι Ο Π Λ Μ 

Ω Ε Ν Τ Ο Μ Ο κ Τ Ο Ν Ο Γ Η Α 

Η Υ Κ Μ Ν Β Τ Ω χ Α Σ Δ Φ Π Π 

Ρ Γ Κ Λ Π Ο Ι Κ ο Λ Ο Γ Ι Α Ο 

Υ Ρ π θ Μ Υ Ρ Δ Ε Α Σ Δ Φ Ν Β 

Π ο Σ Ι Β Ν Μ Λ Ρ Κ Μ Η Γ Ι Λ 

Α τ Κ Ψ Ω Χ Ζ Α Σ Υ Ψ Β Ν Δ Η 

Ν ο Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Μ Α Τ 

Σ π χ Ψ Ω Φ Γ Η Μ Κ Λ Ο Ι Ο Α 

Η ο Σ Δ Φ Α Ν Α Δ Α Σ Ω Σ Η Π 

Ν Σ Α Δ Γ Η Μ Κ Λ Ο Π Τ Ρ Σ Ψ 
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Panda Club 

Θνμηθείτε ότι το WWF είναι ένα Διεθνές Ταμείο για τη Φύση, 
μια οργάνωση πον αγωνίζεται για την προστασία τον περιβάλλοντος. 

Προσοχή: Στο κείμενο γίνεται λόγος για «σνμβολική νιοθεσία ζώον». 
Υιοθετώ σνμβολικά ένα ζώο σημαίνει δίνω χρήματα για να προστατεντεί και 

να διατηρηθεί το είδος τον, να μην εξαφανιστεί. 

1 . Διαβάστε το ενημερωτικό κείμενο που σας δίνεται και πείτε τι είναι 

το Panda Club; 

Ζ. Τι ηλικίας είναι τα παιδιά - μέλη του Panda Club; 

3 . Ποια υποχρέωση έχει ένα παιδί - μέλος του Panda Club; 

4 . Τι παίρνει ένα παιδί όταν γίνει μέλος του Panda Club; 

J . Πώς μπορεί κάποιο παιδί να γίνει μέλος; 

Ο. Ποια δραστηριότητα διοργανώνει το Panda Club για τους φίλους του 

στη Βόρεια Ελλάδα; 

/ . «Η υιοθεσία είναι συμβολική . . . ελάφι στο σπίτι του!»: Βρείτε 
την περίοδο στο κείμενο, χωρίστε την σε προτάσεις και πείτε αν είναι 
προτάσεις κύριες ή δευτερεύουσες. Υπογραμμίστε την πρόταση που αρ
χίζει με το σύνδεσμο για να. Τι είναι η πρόταση αυτή; Αιτιολογική (δεί
χνει την αιτία), τελική (φανερώνει το σκοπό) ή συμπερασματική (δίνει το 
αποτέλεσμα); 



θα θέλατε να πάρετε μέρος στην επίσκεψη του Panda Club στο Δέλτα του 
Αξιού; Συζητήστε στην τάξη τους λόγους για τους οποίους θα σας ωφε
λούσε μια τέτοια επίσκεψη και διαλέξτε μια ημερομηνία που σας εξυπη
ρετεί από τις τέσσερις που προτείνει το Panda Club. Σημειώστε τις απο
ρίες που αφορούν τη συμμετοχή σας στην εκδρομή (τι θα πρέπει να έχετε 
μαζί σας, με τι μέσον θα ταξιδέψετε, τι θα κάνετε εκεί που θα πάτε, τι 
ώρα ακριβώς θα ξεκινήσετε και τι ώρα θα γυρίσετε πίσω, πόσο κοστίζει 
η συμμετοχή του κάθε παιδιού, κτλ.). Στη συνέχεια τηλεφωνήστε στον κ. 
Άγγελο Αδαμίδη, συνεργάτη του Panda Club στη θεσσαλονίκη για να 
κρατήσετε θέσεις στην εκδρομή αυτή και να τον ρωτήσετε όσα έχετε ση
μειώσει. Σημειώστε τα κύρια σημεία από τις απαντήσεις που σας έδωσε. 
Τέλος, με βάση τις σημειώσεις σας, γράψτε μια ανακοίνωση για να ενη
μερώσετε και τους συμμαθητές σας για τις πληροφορίες που πήρατε. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 14 
YVON MAUFFRET 

Ολα για ένα κουτάβι 
μικρός κουβάλησε όλα του τα σύνεργα της ψαρικής, αλλά 
6 εν του χρησίμεψαν. Μα την αλήθεια, κάνει :τάρα πολλή 
ζέστη! Το ίδιο ί ο ποτάμι είναι σαν να έχει πάθει ηλίαση: η 
στάθμη18* του ε'χει κατέβει KOLTC νερά του μένονν στάσι
μα, ακίνητα, θα έλεγε κανείς. Τέσσερις η ώρα και δεν 
υπάρχει ψυχή στις όχθες του. Πέρα μακριά, πίσω από ης 
αποβάθρες και το irjxvo φύλλωμα ίων πλατάνων, ο μικρός 

ακούει ζαλισμένος to διακεκομμένο θόρυβο της κυκλοφορίας. 

Ο Ταγκύ παίρνε1,το ψαροκάλαμό του... Ότανήταν μικρός, ερχόταν συχνά 
ε&ώ με τον πατέρα του. Τότε είχε ακόμα ψάρια: τσιρόνια *αι κοκοβιούς. Οι 
γέροντες έλεγαν -ως σήμερα δεν πιάνουν τίποτα σε σχέση με την προπολε
μική, εποχή- ~αρ' όλα curd όμίος, έφερναν μαρι&ούλες στο σπίτι! Σήμερα δεν 
έχει σχεδόν καθόλου ψάρια. Ο ποταμός έχει βρωμίσει πολύ. Τη μια γεμίζει 
αφρούς, την άλλη γίνεται, μαύρος, ή κίτρινος σαν θειάφι. Πώς να 
επιζήσουν έτσι χα καημένα τα ψάρια; Τώρα .τικ πηγαίνει για -ψάρεμα μόνο 
και μόνο για να βρει λίγη ησυχία και για να βλέπει τον αστιρακόκκινο ψελ
λό της πετονιάς του να χορεύει στην επιφάνεια του νερού". Ο Ταγκύ ξαπλώ
νει πάνω στο κουρεμένο χορτάρι, με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό, 
σταυρώνει τα χέρια *ίσω cctd το κεφάλι του κσι αγναντεύει ί α μαύρα σύν
νεφα που μαζεύονται στα δυτικά. 

Ξαφνικά κάτι έκανε «πλαφ» μες στο νερό, ακριβώς μπροστά του. 
Πέρα, μακριά στο δρόμο πίσω από τον τοίχο, ακούστηκαν βήματα που 

απομακρύνθηκαν νρήνορα. 
Μες στο νερό, εκείνο το κάτι που είχε κάνει «τλαψ», κλαψούρίζε και πά

λευε αδύναμα, να σω5ίύ 
Ο Ταγκϋ σηκώθηκε αμέσως όρθιο;, έχοντας ξυπνήσει για τα καλά- Κοί

ταξε tC ήρεμε νερά... 
Ξΐδε ένα ζωάκι, μια γάτα ή κάποιο σκύλο, κάτι τέλος "άντών που ήδη 

βούλιαζε και κόντευε να χαθεί. 
Τόΐε, λοιπόν, ο Ταγχΰ άρπα=ε γρηνοΰο το ψαροκάλαμό του. Ευτυχώς 

ήταν αρκετά μακρύ. Τράβηζε προς το μέρος τοι: το ζαάκι που πνιγόταν. 
Το ?τήρε αμέσως στα χέρια τΰυ. 
Ή τ α ν ίνας σκύλος, ένα γκρίζο κουτάβι -ου μόλις είχαν ανοίγει τα μάτια 

του κα-. που έτρεμε σαν το επίλλο-
Έτσι λοιπόν άρχισαν όλα. 
- Καημενούλη μου! 
Ο Ταγκιί ε"3γαλε το πουκάμισο του και τύλιγε το «εύρημα» του. 
- Μην κλαις, φιλαράκο μου. Σώθηκες! Σώθηκες, σου λέω! 
Το κουτάβι &70ζει κάτι αδύναμες κραυγές σαν ποντίκι. Ο Ταγχΰ το τρί

βει απαλά για να το στεγνώσει- το νιώθει μια σταλιά στα χέρια του. 
- ίΐραία, νιώθεις καλύτερα τώρα; 
Το βάζει δίπλα του, κάτω από τον ήλιο. Το σκυλάκι σταμάτησε το κλάμα 

ξερογλείφεται, προσποίθ^'ν' ανθίζει τα μάτια- έχει κάτι ςεπλυμένα μπλε μα
τάκια, όπως όλα χα νεογέννητα ζώα. ELVCL αρσενικό. 

Ο Ταγκΰ "θ χαΐδεΐει τρυφερά- Το κουτάβι ξαναρχίζει νσ σιγοκλαίει, αλλά 
αυτή τη φόρο από χαρά. Επέστρεψε στη ζωή, τα ξέχασε κιόλα; όλα1 

Ο Ταγκΰ το κοιτάει: μια -ερίεργη αίσθηση πλημμυρίζει την καρδιά του-

θα είναι τρυφερότητα ή αγάπη... 
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- Ποιοι παλιάνθρωποι στο έκαναν αυτό; Το διανοείσαι; 
'Οχι, το κουτάβι δεν το διανοείται, θ α πρέπει να νιώθει υπέροχα, καθώς 

λιάζεται ξαπλωμένο πάνω στο βαμβακερό πουκάμισο. Βγάζει ένα ακόμη 
λυγμό κι ύστερα κλείνει τα μάτια. Μα το θεό, κοιμάται! 

- θ α έΛρεπε να σε ονομάσουμε Μωυσή, μουρμουρίζει ο Ταγκΰ-
- Μπορεί να μην είναι, και πολύ πρωτότυπο, αλλά σώθηκες από το ποτά

μι. Όπως κι εκείνος. 
Το να ονομάζεις κάποιον, να του δίνεις ένα όνομα σημαίνει πως τον βγά

ζει? CL~U την ανωνυμία. Σημαίνει πως δημιουργείς ισχυρούς δεσμούς, «δένε* 
OTjt» μαζί του. KQL να που Ο Ταγκΰ «δέθηκε» κιόλας με τον Μωυσή! 

Μια σειρήνα κάποιου εργοστασίου των προαστίων έσχισε τον αέρα. Τα 
σύννεφα εξακολουθούν να μαζεύονται στα Δυτικά. Σύντομα 9α κρύψουν τον 
ήλιο. 

«Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι», σκέφτεται ο Ταγκΰ, 
Κι αμέσως μετά; 
«Μωυσή. TL θα κάνω με σένα;» 
"ESJCI ντε! Τι θα τθν χάνει; Αποκλείεται να τον -ao£L μαζί του στο σπίτι. 

Ο Ρολάν, ο πατριός του, απεχθάνεται τα ζώα. -Δεν με πειράζουν, δηλώνει 
με την καθαρή, χαμηλή φωνή του, αλλά, πώς να το κάνουμε, ο καθένας στο 
σπίτι του- Δεν ζω αύτε Οτη ζούγκλα, Ούτε στο δάσος! Αν ήμουν βοσκός σε κα
νένα βουνό θα είχα ένα τσοπανόσκυλο. Αν ήμουν μυλωνάς θα είχα μια γά
τα. Εγώ όμως είμαι γραμματέας συμβολαιογράφου και δε μου χρειάζεται 
κανένα ζώο!» 

Έτσι είναι ο Ρολάν. Δεν συγκινείται με κάτι τέτοια. 
Ο Μωυαης άνθιζε τα ματάκια του. Ξανάρχισε το κλαψούρισμα. Ξερο-

γλείψεται και πιπιλΐζει αέρα κο-σνιστό-
«Σίνουρα, πεινάει!» 
Ο Ταγκΰ δεν είχε ποτέ του ζώα. Κι όμως, το καταλαβαίνει αμέσως πως 

τούτο δω το σκυλάκι είναι πολύ μωρό για να βρίσκει μόνο του την τροφή του. 
Του χρειάζεται τα γάλα της μητέρας του! 

Και τώρα, να το αφήσει να ψοφήσει της πείνας; Όχι βέβαια! Τότε ποιος 
ο λόγος να το σώσει από το πνίξιμο; 

«TL να κάνω;» 
Ξαφνικά το αγοράκι νιώθει ολομόναχο XOL πελαγωμένο. Βέβαια θα μπο

ρούσε να το κρύψει στο δωμάπό του, τουλάχιστον προσωρινά: ο Ρολάν δεν 
μπαίνει ποτέ στο δωμάτιο του Ταγκύ, παρά μόνο κάποιες φορές για να δει 
αν «είναι όλα ταχτοποιημένα». Αυτό όμως δεν θα έλυνε το πρόβλημα της 
τροφής. 

«Να τθν τάιζα με μπιμπερό;» 
Όπως και να 'χει το πράγμα πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Ο Ταγκΰ σφίγ

γει τον Μωυσή. στην αγκαλιά του. Σκαρφαλώνει σας ρίζες της γέρικης ιτιάς, 
περνάει ΤΟ ναυπηγείο, ανεβαίνει τα πέτρινα οκαλιά. Η λεωφόρος είναι 
άδεια: ο περισσότερος κόσμος λείπει σε διακοπές κι όσοι έμειναν πίσω Φρο
ντίζουν νο κλειστούν στα σπίτια τους, περιμένοντας να δροσίσει και να ξε
σπάσει καμιά καταιγίδα. 

Πηγή: Ζ. Σπυροπούλοιι 

και Α. Δελώνης, Ανθολόγιο 

Νεοελληνικών Κειμένων 

για το Δημοτικό, εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2000 



YVON MAUFFRET 

Όλα για ένα κουτάβι 

Διαβάστε προσεκτικά το απόσπασμα και πείτε πού βρίσκεται ο μικρός 
ήρωας; Με ποιο σκοπό έχει πάει εκεί; 

Ο ήρωας πιάνει ψάρια ή όχι; Γιατί; Τι έχει συμβεί στο ποτάμι; 

Τι συμβαίνει ξαφνικά που αναστατώνει το μικρό μας ήρωα; 

Πώς φαντάζεστε ότι βρέθηκε το μικρό σκυλάκι στο ποτάμι; Πώς σώθηκε; 

Γιατί ο πατριός του κεντρικού ήρωα δε θέλει να έχουν κανένα ζώο 
στο σπίτι; Πώς δικαιολογεί την άποψη του; 

Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει στο τέλος του αποσπάσματος ο ήρωας 
μας σε σχέση με το σκυλάκι; 

Ποια σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στο παιδί και το κουτάβι; 
Τι νομίζετε πως έδεσε το μικρό ήρωα μας με το νεογέννητο σκυλάκι; 

«Τώρα πια πηγαίνει για ψάρεμα ... στην επιφάνεια του νερού»: Βρείτε 
την περίοδο στο κείμενο. Χωρίστε σε προτάσεις και αναγνωρίστε τις, αν 
είναι κύριες ή δευτερεύουσες. Ποια πληροφορία σας δίνουν οι δευτερεύ
ουσες προτάσεις; Σε ποια υποθετική ερώτηση απαντούν; 

«Η λεωφόρος είναι άδεια: ο περισσότερος κόσμος λείπει σε διακοπές»: 
η περίοδος αποτελείται από δύο προτάσεις οι οποίες ενώνονται μεταξύ 
τους με άνω και κάτω τελεία. Μπορείτε να ενώσετε τις δύο αυτές προτά
σεις με κάποιο σύνδεσμο από τον πίνακα που σας δίνεται και που να 
ταιριάζει; Τι είδους πρόταση θα είναι αυτή η δευτερεύουσα που θα δημι
ουργήσετε μόλις προσθέσετε το σύνδεσμο; Γιατί, τι θα εκφράζει; 



Οι αιτιολογικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους γιατί, επειδή, 
διότι, αφού, μια και, μια πον, καθώς κ.ά. 
Οι τελικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους για να, να. 
Οι συμπερασματικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους ώστε, πον, 
ώστε να, πον να, κ.ά. 

<¥S 
1U. Όπως θα καταλάβατε, η ιστορία του κειμένου δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Μπορείτε να τη συνεχίσετε και να δώ
σετε το δικό σας τέλος; Πώς ο ήρωας κατάφερε να ταΐσει το πεινασμένο 
σκυλάκι; Το πήρε στο σπίτι μαζί του; Τι έγινε στο τέλος; 



*4* 
,βορεα 

Αλεξανδρούπολη, βρίσκεται ο ποταμός Έβρος. 
Με 530 χιλιόμετρα μήκος, ta 204 από τα οποία 

βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, ο Έβρος απο
τελεί το μεγαλύτερο ποταμό των Βαλκανίων και το 
δεύτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη μντά το Δούναβη. 

Το Δέλτα του ποταμού eiVai ένας από τους δέκα υγρόχοπους της Ελλάδας που προστατεύονται 
από οι Διεθνή Σύμβαση Ραμαάρ, που αφορά τους υγρότοπαυς διεθνούς σημασίας. Πρόκειται για 
ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα pe πλήθος διαφορετικών στοιχείων, που πρέπει να διατηρηθούν. 

Εδώ βρίσκουν καταφύγιο πολλά ζώα και φυτά της Ελλάδας, ενώ έχουν παρατηρηθεί χα 304 
από τα 423 είδη πουλιών της χώρας. 

Όμως η ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα θέτει at κίνδυνο την αρμονία τουι Η υπερβό-
σκησπ, η ρύπανση ταυ νερού και το παράνομο κυνήγι αποτελούν απλώς* δείγματα γραφής. 

Γιατί ο Έρρος (frai και πρέπει να παραμείνει ένα σύμβολο ζωής. 
Γιατί οι υγρότοποι πάνω απ' όπα είναι πηγή ζωής. Είναι αποθήκες πόσιμου και 

αρδΊυηκοα νιροό και είναι δεμένοι με την επιβίωση μας. 
) Γιατί outft η γα άραοτκ εμείς. Είναι η φυσική μας κληρονομιά, που αξίίει να γνωρί-

σοορκ και να 6ιαιπρήσουμε. 

Πηγή: περιοδ. National Geographic, τχ. Δεκέμβριος 2002 

(G) ©)(§) ©)(G) ©)©> ©)(e) ©Xe) ©)@ ©)(§) ©Xe) ©Xe) 
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ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ. Οι τράπεζες της φύσης 

Πού βρίσκεται ο ποταμός Έβρος; Να δείξετε στο χάρτη των Βαλκανίων 
τις περιοχές από τις οποίες περνάει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 

Ποια ιδιαίτερη οικολογική σημασία έχει το Δέλτα του Έβρου; 

Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τον υγρότοπο στο Δέλτα του Έβρου; 

Γιατί πρέπει όλοι μαζί με το WWF Ελλάς να προστατέψουμε 
τον υγρότοπο αυτό; 

Γιατί στον τίτλο του κειμένου οι υγρότοποι χαρακτηρίζονται 
«Τράπεζες της Φύσης»; 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του WWF 
Ελλάς, σε ποιο τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του; 

Στο τέλος του κειμένου υπάρχουν τρεις προτάσεις με κόκκινη βούλα 
μπροστά, που αρχίζουν όλες με το σύνδεσμο γιατί. Σε ποια ερώτηση 
απαντούν; Πώς συνδέονται οι προτάσεις αυτές με την προηγούμενη 
πρόταση: «To WWF Ελλάς εφαρμόζει πρόγραμμα προστασίας και ανα
χαίτισης της υποβάθμισης στο Δέλτα του Έβρου»; Τι είδους είναι όλες 
αυτές οι προτάσεις με το γιατί; Αιτιολογική (δείχνει την αιτία), τελική 
(φανερώνει το σκοπό) ή συμπερασματική (δίνει το αποτέλεσμα); 



Στο κείμενο υπάρχει η διεύθυνση του WWF Ελλάς. Γράψτε μια επιστολή 
προς τους υπεύθυνους με την οποία να ζητάτε να σας ενημερώσουν για 
τη δράση τους στην περιοχή σας. Συγκεκριμένα ζητήστε: 

• πληροφορίες και έντυπο υλικό για τα προγράμματα προστασίας 
της φύσης στην ευρύτερη περιοχή σας, 

• προτάσεις για το τι μπορείτε και εσείς να κάνετε 

θυμηθείτε ότι πρόκειται για τυπική και επίσημη επιστολή και το ύφος 
πρέπει να είναι ανάλογο και ευγενικό. 
θυμηθείτε ακόμα τη μορφή που πρέπει να έχει η επιστολή σας. Να ανα
φέρετε τον τόπο και την ημερομηνία που τη γράφετε, να προσφωνήσετε 
με τον κατάλληλο τρόπο τους κυρίους στους οποίους απευθύνεστε και να 
τελειώσετε το γράμμα σας με έναν επίσημο χαιρετισμό και την υπογραφή 
σας. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 16 

Quino, Ο χάαμος xvdczo&t, Ars Lcnga, !383. 

Πηγή: Quino, Ο κόσμος ανάποδα 



Κόμικς, Quino 

Μπορείτε να διηγηθείτε με λέξεις ό,τι ο σκιτσογράφος δείχνει στα πέντε 
αυτά σκίτσα; 

Τι φαίνεται να λέει στο τρίτο σκίτσο το τούβλο στο γεροβοσκό που 
το βρήκε; 

Γιατί ο γεροβοσκός πετάει το τούβλο και το σπάει στο τέταρτο σκίτσο; 

Πώς αρχίζει και πώς τελειώνει η ιστορία; Δείτε το πρώτο και 
το τελευταίο σκίτσο. Υπάρχουν κοινά σημεία; 

Μπορείτε να βάλετε έναν τίτλο στην ιστορία που μας αφηγούνται 
τα σκίτσα αυτά; Μήπως επίσης θα μπορούσατε να προσθέσετε έναν υπό
τιτλο κάτω από καθένα από τα πέντε σκίτσα, προκειμένου να δώσετε ένα 
δικό σας σχόλιο σε όσα δείχνουν; 

Δώστε το δικό σας τέλος στην ιστορία. Φανταστείτε ότι ο γεροβοσκός 
δεν σπάει το τούβλο. Ποια θα ήταν η συνέχεια της ιστορίας; Μπορείτε 
να τη διηγηθείτε γραπτά; 



Κόμικς, Quino 

Μπορείτε να διηγηθείτε με λέξεις ό,τι ο σκιτσογράφος δείχνει στα πέντε 
αυτά σκίτσα; 

Τι φαίνεται να λέει στο τρίτο σκίτσο το τούβλο στο γεροβοσκό που 
το βρήκε; 

Γιατί ο γεροβοσκός πετάει το τούβλο και το σπάει στο τέταρτο σκίτσο; 

Πώς αρχίζει και πώς τελειώνει η ιστορία; Δείτε το πρώτο και 
το τελευταίο σκίτσο. Υπάρχουν κοινά σημεία; 

Μπορείτε να βάλετε έναν τίτλο στην ιστορία που μας αφηγούνται 
τα σκίτσα αυτά; Μήπως επίσης θα μπορούσατε να προσθέσετε έναν υπό
τιτλο κάτω από καθένα από τα πέντε σκίτσα, προκειμένου να δώσετε ένα 
δικό σας σχόλιο σε όσα δείχνουν; 

Δώστε το δικό σας τέλος στην ιστορία. Φανταστείτε ότι ο γεροβοσκός 
δεν σπάει το τούβλο. Ποια θα ήταν η συνέχεια της ιστορίας; Μπορείτε 
να τη διηγηθείτε γραπτά; 



ΚΕΙΜΕΝΟ 17 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑ 

Το φοινικόδεντρο 

Το φοινικόδεντρο ήταν το «σήμα κατατεθέν» της γειτονιάς μου. Τη ση

μάδευε και τη χαρακτήριζε. Μέσα στον κήπο του αρχοντικού με τα μαύρα 

κάγκελα και τη βαριά σιδερένια πόρτα - πάντα ανοιχτή - φαινόταν απρό

σβλητο. Το είχαμε βρει εκεί και μεγάλωνε μαζί μας ψηλώνοντας ολοένα 

και τινάζοντας καινούργια κλαδιά. Ή τ α ν μια παρουσία ζωντανή. 

Εμείς τα παιδιά αγκαλιάζαμε τον κορμό του με α γ ά π η . Ανεβαίναμε 

π ά ν ω του κι ήταν άξιος όποιος κατάφερνε ν α φτάσει ψηλά. Η εκτίμηση 

μας αύξ,ανε ή μειωνόταν ανάλογα με την επίδοση του καθενός, κι ο Γιάν

νης, που κατάφερνε ν ' ανέβει μέχρι τα φύλλα της απλωτής του βεντάλιας, 

κέρδιζε π ά ν τ α το θαυμασμό μας. 

Πριν από καιρό, μια κίτρινη μπουλντόζα στάθηκε μπροστά στην πόρτα 

του αρχοντικού. Περνώντας τυχαία, ένιωσα μέσα μου τον κίνδυνο, μα 

απόδιωξα τη σκέψη, γιατί μου φάνηκε φρικτή. Λες ν α ρίξουν το φοινικό

δεντρο; Αν είναι δυνατόν! Αλλωστε στις πολυκατοικίες αφήνουν π ά ν τ α 

ένα χώρο κενό - γ ια λίγο αέρα και λίγη ανάσα- κι εκεί, οπωσδήποτε, 

υπήρχε χώρος γ ια το δέντρο που ήταν η ψυχή μιας εποχής. Η ψυχή της γε

νιάς μου. 

Αδιάφοροι γ ια όλ' αυτά, οι οικοδόμοι έκαναν τη δουλειά τους κι έριξαν 

το δέντρο κάτω. Δεν το είδα πεσμένο. Το απέσυραν αμέσως. Μόνο εκεί που 

υψωνόταν άλλοτε αγέρωχο, είδα μια τρύπα βαθιά - τόσο βαθιές ήταν οι 

ρίζες του - μια τεράστια πληγή. Μια πληγή σαν τάφος, όπου θα 'πρεπε 

ν α θάψουμε τις παιδικές μας αναμνήσεις. Κι εκεί, στη θέση αυτού του μνη

μείου - γ ι α τ ί μνημείο ήταν γ ια μας - ξεφύτρωσε αργότερα μια τσιμεντέ

νια κολόνα. Μου φαίνεται, λοιπόν, πως ο κόσμος γύρισε ανάποδα, πως 

κάτι δεν πάει καλά, πως έφυγε κυνηγημένη από τον πλανήτη μας η ευ

αισθησία και η α γ ά π η γ ια τα πράγματα που δίνουν στη ζωή μας ομορφιά 

και περιεχόμενο. Ποιο παιδί θα θελήσει τώρα ν α σκαρφαλώσει στην τσι

μεντένια κολόνα, και γιατί; 



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑ 

Το φοινικόδεντρο 

Τι αντιπροσώπευε το φοινικόδεντρο για τη γειτονιά και 
τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί; 

Ποια σχέση είχαν τα παιδιά της γειτονιάς με το φοινικόδεντρο; 

Γιατί τα παιδιά θαύμαζαν το Γιάννη; 

Γιατί η συγγραφέας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η μπουλντόζα 
θα έριχνε το φοινικόδεντρο; 

Όταν έριξαν το φοινικόδεντρο, ανοίχτηκε στη γη μια τρύπα. 
Με τι παρομοιάζει την τρύπα αυτή η συγγραφέας; 

Τι έβαλαν στη θέση του φοινικόδεντρου; 

Τι χάθηκε μαζί με το φοινικόδεντρο; 

Στην περιοχή που ζείτε κυριαρχούν τα δέντρα ή το τσιμέντο; 
Πώς αισθάνεστε γι' αυτό; 



Οι αιτιολογικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους γιατί, επειδή, 
διότι, αφού, μια και, μια πον, καθώς κ.ά. 
Οι τελικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους για να, να. 
Οι συμπερασματικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους ώστε, πον, 
ώστε να, πον να, κ.ά. 

!7. «Περνώντας τυχαία, ένιωσα... μου φάνηκε φρικτή»: Βρείτε την περίοδο 
μέσα στο κείμενο. Προσπαθήστε να τη χωρίσετε σε προτάσεις και να 
αναγνωρίσετε τις προτάσεις αν είναι κύριες ή δευτερεύουσες. Γιατί η 
συγγραφέας έδιωξε από το μυαλό της τη σκέψη ότι η μπουλντόζα μπορεί 
να ρίξει το φοινικόδεντρο; Απαντήστε με μια πρόταση της περιόδου που 
σας δόθηκε. Τι εκφράζει η πρόταση αυτή; Με ποιο σύνδεσμο αρχίζει; 

1 U . Εσείς έχετε πάθει ποτέ κάτι σαν αυτό που περιγράφει η συγγραφέας; 
Αν ναι, περιγράψτε το γεγονός και τα συναισθήματα σας σε ένα κείμενο 
που θα διαβάσετε στους συμμαθητές σας. 
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Ενας άγονςϊος οικολογικός Αι-Βασιλης 

Διαβάστε τις παρακάτω ειδήσεις από τις εφημερίδες και βρείτε τι μας 
χάνει εντύπωση στην εμφάνιση του Αϊ-Βασίλη της φωτογραφίας; 

Από ποια χώρα φαίνεται πως έρχεται ο Αϊ-Βασίλης αυτός; Από πού 
το καταλαβαίνουμε; 

Σε ποια πόλη προσγειώθηκε το αεροπλάνο της φωτογραφίας; 

Γιατί ντύθηκε με αυτή την παράξενη στολή ο Αϊ-Βασίλης; 

« . . . απλώς ντύθηκε οικολογικά για να μεταφέρει και στη μακρινή 
ιαπωνική πρωτεύουσα το πάντοτε επίκαιρο μήνυμα της προστασίας του 
περιβάλλοντος.»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο. Χωρίστε το σε προ
τάσεις και αναγνωρίστε τις, πείτε αν είναι κύριες ή δευτερεύουσες. 

Έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο ή έχετε δει κάποια εκπομπή με θέμα 
την προστασία του περιβάλλοντος; Έχετε παρακολουθήσει κάποια εκδή
λωση με το ίδιο θέμα; Έχετε πάρει μέρος ποτέ σε δραστηριότητες περι
βαλλοντικής εκπαίδευσης; Αν ναι, γράψτε ένα άρθρο για τη σχολική εφη
μερίδα ή περιοδικό, για να παρουσιάσετε με συντομία το βιβλίο, την 
εκπομπή, την εκδήλωση ή την όποια σχετική δραστηριότητα έχετε παρα
κολουθήσει. 



i, & ,-v ψ 

Τον Οκτώβριο ίου 1999 iemvnoe 1 ίιρορμογη ίου Ειδικού ΛωχειριΟτικου Σχεδίου οιις ΓΤΕ.ριοχές αυ 
στηρής προστασίας TOU Δαοους Δαδιος • Λεμκιμης - ΙουφλΙου. Γιο την Εφαρμογή (ΜΚ συνεργάστη
καν με επιτυχία n Διευθιτναη Δασών Eflpou και το WWF ΕλΛός - Πρόγραμμα Δαδιας. δημιουργώντας 
ένα αισιόδοξο κλίμα <υ ΓΟ μέλλον της περιοχής. Την .-.«βύνη των ϊργίυν 

ν;(" <fe τα Δαοαρχειο iuuipMoti, ενώ τα μέλη των δαί)ικων fluvCTOipitiiJidv ΓΤ^ ιΐ6οιοχι]ς ψγαυίηκαν 
με iuauvEiSiiuiti. Eivfi; η πρώτη φορά που ί,φαρμοζετα,ι ΟΤην Ελλάδα ίνα J•. -:οιΰ με 
κύρια στόχο την πραατησια ταυ δαοους Ιδιαίτερη δε σημασία 5όβηκΐ uraui; ιτληΟυομοϋι; αρπακτικών 
πουλιών που ζουν την περιοχή. 

Κοποιο ππο r q δέντρα 

ο τ ο ndpOcvo 5ασος 

Φρακτοι ι , άτι-) Ρ ο ί ο π η , 

έχουν ηΛικιυ 200-300 χρονών. 

Σκίιαο του Δημήτρη Πιτσαι'ύη. 

Πηγή: περιοδ.Το Πάντα, τ χ έ τ ο υ ς 2000 
Td i i fo i ; y.Toj;itfpuuV, 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20 

Ζ Ε ΠριιΓΓη 

ΤΟ "ΤΟΠΙΟ 

Μ ι ί ξ ϋ ! ElEv.i.TIAtC. 

Ouws το τόοο 

ξίοτό Xplillla TnJ 

liiK.iv.li SlKmJXVJS 

C^tiflETii tit 

ntlpfcdyiA Που 

ρ,αίνΐΤαι ε£εί 

Ϊ-5'.T4 JUM 

To βεόραϊ» ySunro 

flV4l tva ΐέντρο 

Που n i b * έχει 

πεθάνει nin 

Τη (puma. 

ΟΊ t.w'ici.->ipiL)A 

-flifti Wi 

Ul5iuE VIA 

Την AudTpiiflift-

nuutji-nii έχουν 

tJTaffTDtOE: 

BE j i ty iSt jiuBpi 

Τα ΠροάσΤίΛ 

Τη! fcafilltpa, 

npUTrtucysui 

της μακρινής 

XWpfli. 

Πηγή: εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές, 01-02-03 
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ΔΑΔΙΑ / Το νεκρό δέντρο 

1. Για ποιο δάσος μιλάει το ενημερωτικό κείμενο 19; 

L. Όταν καταστρέφεται ένα δάσος, χάνονται μόνο τα δέντρα του; Ποιο 
άλλο κακό παθαίνει η φύση; Δείτε το κείμενο και τη φωτογραφία κάτω 
από τον τίτλο «Δαδιά» πριν απαντήσετε. 

3 . Πού βρίσκεται το δάσος Φρακτού; Βρείτε την περιοχή στο χάρτη. 

4 . Τι βλέπουμε στο σκίτσο τον Δ. Πετσετίδη; 

J . Γιατί το τανκς πυροβολεί το δάσος; Τι πετάει εναντίον τον; 

Ό. Τι δείχνει η φωτογραφία με τον υπότιτλο «Τα δάση υποχωρούν»; 

/ . Όταν τα δάση υποχωρούν, τι παίρνει τη θέση τους σύμφωνα 
με το σκίτσο; 

Ο. Ποιο είναι το θέμα της φωτογραφίας στο κείμενο 20; 

!7. Γιατί το άρθρο στο κείμενο 20 έχει τον τίτλο «Το νεκρό δέντρο»; 
Πώς πέθαναν τα δέντρα της φωτογραφίας; 

1 U . «Το νεκρό δέντρο» του κειμένου 20 βρίσκεται στην Αυστραλία. 
Πυρκαγιές στα δάση όμως γίνονται μόνο σε αυτή τη μακρινή χώρα ή μή 
πως και στην Ελλάδα; 



. Έχετε επισκεφτεί ποτέ κάποιο δάσος; Ποιο; Διηγηθείτε τις εντυπώσεις 
από την επίσκεψη σας αυτή στους συμμαθητές σας. Συζητήστε μέσα στην 
τάξη τι προσφέρει το δάσος στον άνθρωπο. 

. Κάντε μια έκθεση στην τάξη σας με θέμα το δάσος. Μαζέψτε 
φωτογραφίες, δικές σας δημιουργίες (ζωγραφιές, σκίτσα, κατασκευές 
κάθε είδους) και φυσικά υλικά από γειτονικά σας δάση (αν υπάρχουν), 
όπως κουκουνάρια, πευκοβελόνες, κλαδάκια, κ.ά.. Γράψτε δίπλα στο 
υλικό που θα μαζέψετε σχόλια που να δείχνουν τι προσφέρει το δάσος 
στον άνθρωπο. 



ΚΕΙΜΕΝΟ 21 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

Ερευνα W W F 
Αγαπητοί ψιλοί. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει 

ης απόψεις, ης ανηληψεις, τις ανάγκες και ης πρακτικές οος ως υποατπρικτων 

του WWF Ελλάς, προκείμενου τελικά να προκύψουν συμπεράσματα nou θα μας 

βοηθηαουν να ανταποκριθούμε περισσότερο οτις απαιτηθείς σας για πληρέστερη 

ενημέρωση «οι βελτίωση της επικοινωνίας μας. Απευθυνόμαστε ο εοας. τα μέλη 

μας. πιστεύοντας on cΓΟΤΤ οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για να απαντήσετε Ρ Τ Ρ 

ερωτήματα aura, με ττροαοχη, ακρίβεια και οσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια. 

Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια σας! 

Αννα Καββουρα 

Υπεύθυνη Υποστηρικτών 

ΐημ.: ΟΑο ία στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μεαω του ερωτηματολογίου 
θα παραμείνουν απόρρητα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 

IH αμμπΑηρωοη ίων ιιαραιοιω αιοί^ειωνΓΙΪΠΙ προοφετικη.) 

Ονομο- Ermvuue: . 

ϋδο<. ofxetiw: TJ(.:  

ΤπΑ ακιας. , Τηλ. εαγαοιας: 

e-mail- ΕϋίγγελμοΊδιοιηιο: 

ΠολινιίΕριοχη 

Π Ω Η Μ 

1. Horn υπηρ(Ε η πηγή ιιίιιμυϊρυριιοικ αος . 

νια το ΪΛ'/F EVUt; 

-J Τη*Εοραοη 

J ΕνημεμίΟΙΙΚΟ WlUotHO ίου WWF 

J Πεοιοοκα 

-Into  

2. Εχίιε ινιβχιιαει οτο πορίλ&ό» εκταιιΤΕς ίράοεις/Ηατρατείκ; ion WWF 

Gbttg 

j Ναι (Ανηφ£ρεΐ£ θυγκεκρ<υί.νο cav Ουμοοιε τι αβορουοε η εγισχυοη) 

J Οχι 

3. ΕπιΒαμειιε να υπιστηρι(ειε oioipapc ς μελλοντικές ικιοκτις δριιοειί: 

J Ναι, Είμαι γενικά ιιροΟυμος'η ία υποοτηρκ ι̂ rn ΥίΕϊ ODOUEK; τικ ορνανωοης 

-ι 1)».ΐενεχωiuvmoitita για τιροοϋΕτη οικονομική ενισχυαη ιιερο ππο ιη 

ou îocun μου 

4. 3D ιιροιιμουσατε vu ενισχύετεupovpajniaio που mjopouv: 

ifpntie τους ΰρ^μρυς 1 ΕΙΛ; 6 οτα KQUIUIO. ανάλογα με ιι\ υ£ιρα προιιμιμπις οας] 

JUOOI) 

- I ΥγρΟΙΟΑΟΙίς 

-ΐΟολαοοο 

J -VIEUDUIUVII -.ώη 

J Ελίηνυιη tpgort novo 

J ΑιεΒνη βιμοιο rou WWF |n.χ iponno δοοη, 

ριϊο<£ΡοςΓ nyprj, unvm. lotnol 

5. Προτιμάτε vd υπουιη|)ΐ(£ re: 

J ΙυϊΚΕκριμείΓΟ ιιοαγρομμαια J To έργο rail WWF durrtiMi 

G. ΐρς £Υύιυ (tcpc i| εβείοιιικί] cpfΠΕΓΙ'Ο; 

J Ναι. επι9υμω m ουμμιετεχω πιο ενεργό ore έργο 

IOJ WWF CHg<: τφοοφίρονιαι; ίο χρόνο μου οε 

J fieulim γβοφεωμ J ΓΤρογρομμοτο ntSmu J ΐκΐηΛωοειςίτιπρουοιαοεις 

J Οχι, μπύρα to ιιρποιρερΜ μονό DIMJVDPIM) ενιοχυοη 

Ϊ. OD ήοοοτε 6ιατεΒ{ΐ|κ«ιιι: 

3 No αλλάξετε ιις κοβηρερινές οος cufllOEiCi που EJiiBoflurou» το ιιερφαλλαν 

ι.ΧριιαζΕοτί οχετικες ουμβουλές; J Mai j Οχι) 

J * * κ α Β ο ί η τ Π ο η ιου WWF. ναουλλεξετε οτυιχειο πιΡιίϋΜονικου 

ενόιαιρερονιος: [π χ. nflpmnipnori ειοωκ) οτον βΐιοιιπιε οπι *υπη 

j No ouiktiiTE υπογραφές «οίε ro WWF να ΠΟΚΟΠΕΙ πολιτική πιεοη 

γιο ουγκΕίριμενα Οεμαια 

J ΑΛλεςι&εες: 

8. Οριοκετι ιον τρόπο με τον οποίο ύας αιπιμετυπίζει η opyovuari υ ; μέλας της: 

J Πολα iKQirantmiino α Ιχεικα inqvoricHlTMU J OuiEiEpa'AnpooMiio 

9. Ποιον imp τους QUO ορούς ιιμαιιμπτε: 

-i Με*ίς rou WWF J ϊηοοιηρικιης,'ρκ] nu WWF 

1P. ΠιοτενΕίε on η ΐεί,η «Τπμείοι.. που αναφέρεται <πην ειιωιτυρια. Ερχετοι 

οε nviiflcuji με ια χαρπκηίρο too WWF ως περιίοί Ιπνιικης οργανυοης; 

J fit» ιώοιυηωπιε με υυντομιο την αιιοψη οας| 

J Οχι 

vVWFEAAai;. « ΓΰΠΰνια, ΪΟΟΟ ι? 
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Π. θευμείτε in π nlnpown"! η ο υ *"": πορεχει το WWF είναι: 
J ίίολυ ικανοιιοιητική J Μέτρια J Ανεπαρκής 

β . Γι nioieiicTc ι ι ι τον τρίτιο προβολής του έργου m WWF Ελλάς.; 
J ΑποτελεομοτικΟΐ 
J Οχι (OlOllEpO οπρτΕλεομακκος 
J Ανααοιελίοματικυς - πιοιίυω Πως η οργοκωοη 

χρειαΐειοι περιαοοτερτ) τιροίολη 

13. Εχειε ί ε ι ίο μονόλεπτο τηλεοπτικά μήνυμα ID 
του WWF Ελλος οίο Mega Channel. 
J Αρκετές φορές J Λίγες ψαρές 

J Όχι, δεν έτυχε να ια ίω 

U. Εάν νοι, ίΐην πίρΐϋΐωοη ΐΗΗι i t» γνωρι(ητι γιπ το WWF Ελλος. η Εικόνα που θα 

ον,ΐ||ΐοτι(ατε μΐου ουιων για iqv οργπνωυη ανιιΐΝθκρίν£ΐαι ιπην ιιρΟγμΟΙιΚΟίηΐο: 

J N O I J Οχι 

IS. Π|ΜΙΙΙ|ΙΟΤΕ να HIIKCIVUVOUUI τηλεφωνικό μοζι οος οίον ιιπαρχει η ΐιινοτατηια. 

ύ Ναι J Οχι 

16. Εχετε ύυνατοΓητα οροοβοοη; οτο lint met Ι α ; ενδιαφέρει ως 
προουΈιος τρόπος επικοινωνίας μα(ϊ αος στο μέλλον; 
J Νοι J Οχι 

17. Ποια εινβι η άποψη πας για τη αιινεμγοαίπ ι ου WWF με εταιρίες; 

J θειική. εβοοον πρακειτοι γιο ειοιρίές τιίκυ 1Ε» καιοοιρέφουν ια περιβάλλον 

J Αρνητική. Δεν πιοΐέύω Οι ουιου του είδους τις ουνεογπαΐίς 

la. Γορο»*ΐ|λπ με <ο WWFΕλλάς.υποπτηρίςετεάλλη μηκεροοοκοτιικη 
αργονωοη; 

jom 
j Ηαί, υποατηρίζλ» τις ακολουβες: 

fl~ -
19. Ποιες SDTH τη γνώμη αις είναι οι πηγές χρηματοΐέτηοης ταυ WWF Ελλος: 
ΙΑξιολογηΟΗ γροβονιας οία χουιακια ιούς αριθμούς Ι εως 6) 
j Κρότος J Euonmowi "Ενυοη 
J Ιορύμοια J E-ii(tq)T|OEn; 
J Ιδιώτες J WWF International 

20. I t τι flood niDTEOETC on ογερχετπι το υψος TOO ετήσιου UQ 

:ΐ|.ουιπ)λογιυ|ΐου 100 WWF Ελλυς; [οι ίροχμες| 0° & " 
IX IOC εκατομμύρια J SCO εκαιομμύρια Q 1 οΒΕκηιομμμριο 

j Αλλο (ΣυμπληρωοίΕ ια nooo no» νομίζετε) 

21. i t ποια βοβμό θεωρείτε oil vvupittiE <π κίνει το WWF»: 
ι Εκαιια· και τρόποι οραοης της WYOTOOYK > 

ϋ Πολύ καλά D Καλά 
α Μέτρια a Ελάχιστα 

22 Πόαοαυχνό οΤο^όζειετο πιριοοικα μος ΓαΠαηιτ. 
• noun J Τις περιοοοιερ ες νορΐΐ 
J Σπάνια, αιαν βρίσκω λίγο ελεϋβερο χρόνο 

23. OEUJIEIK το ποοο της ελοχιοτης ειηοιος οογίρομιις jiO.uoO 5ρχ. 
κανονική οονίραμή, S.DBO αρχ. f οιτητικπ/μοβηίικη αυνίρομή|: 
J ϊιίπλο J Μέτριο J Χαμηλό - εφικτά νια •<κάβε ιοεπη» 

24. Γιο ιην πληρωμή της ειήοιπς αιητίμαμής ιας προτιμάτε νο χρησιμοποιείτε: 

|Γραιρε τους αριθμούς Ι εως S αιο (ουτακια. ανάλογο με τη ΟΕίρα προτίμησης 

Μί-Ι 
j Πκπωιικη κάρτα 
J Τραπεζικό λαγοριοομΟ 

JEATA 
J Τραπεζική επιταγή 

J Μετρητό, οίο γροψειο ίου wwF 
J Ειοπροκτορο ιου WWF 

55 θ ι προτιμούσατε, uvn αλλοιι τρόπου, ίο ΙΤιοτημο Πογιος Εντολής για ιην 
πληρωμή της ίιηοιος ουνορομης οος (ίηλαίή ουιδματη ανάληψη αιιο ΓΙιυιωτικη 
Κάρτα ήΤραπεζικό Λογ ιιριαομό, ΟΕ ιοκιικες ημερομηνίες που Επιλέγονται onb 
τον ouvipopn,rrjt: 
Q Νοι. •••Mpu on είναι πιο εξυπηρετικό J Οχι 

2Ε. Παροχές οτο μέλη 
ίιίος ααροχΐ)ς fTaUiiKflTOnotrjnxd Μέτριο Γίερτπκί 

• Περιοδικό Τα Πανιά Q ϋ j 

• καριο μελοος • α Q 

• Ημερολόγιο α J α 
• Εκιοκτη ενημέρωση για τα προγραμμαια • J Q 

• Τηλεφωνική επικοινωνία Q -ι J 

• Χρήοπ Βιβλιοθήκης 0 -ί j 

• *ύκελος εγγρϋΐης J J J 

• Συμβολικά Ευχοριατηρια oupo IUE ιπν 
tfypuW ιιίλβυς η μΕ τηιία·(ϊνΕ(ι}ση0ΙΛ*ΐιΟμηι;| J J J 

• ΕνπμΕμοιίυΌ ϋ,'λ'Ο • J J 

• Προοκληοεις οε ίιαλέΕεις/είοηλΰοεις '3 α J 

• ΚαταοκηνοιοΕίς εθελοντών ο J J 

• Εκίρομές οτο τιρογρομμοτο του WWF α J J 

• Συμμέτοχη οε οναοαΟΗυειΐ Ο J α 
Β , Είίη με ια σήμα του WWF 
• θέλετε να λαμβάνετε τον κατάλογο με ια εί ίη του WWF [μπλουζάκια, ριμλιο, 

λουτρινακιλ.]; 

J N o i J Οχι 
• Στην περιπίίιΐοη που έχέτέ τιρουι|Βευτει κύποκι ειίος. μείνατε ικανοποιημένοι 

απο την πριοτηιο: 
JHOl IJVJX1 
Αλλο οχολιο 
• βα βέλατε να αυμπεριλιρΐουν οίον καιάλογο και άλλα είδη; ΓροίΙ ί μος m 

ιοεεςαας. 

21. Ιημειΰπΐ οτο χ«ρο που ακολουθεί πιιες άλλες παροχές 
ή ίρπιπηρίίίητΕς βο Βέλατε νο πραοφερει στο μέλη IDU το WWF 

29. Μεοο Ενηρέριοοης Ι υιιχογΗγι'ο 

(Δωοτε για κύβε ερυτποη μία ππο τις 5ύο οποντηοεις) 
!hM ονινί) Irma 

• ί1::.:·ιι· ιι.'.ιι .ML- τηλεόραση J J 

ΐΑνοφερίΐε, προοιρειιχα. 2-3 τηλεαπΊεκα κανάλια της προιιμηοης οος) 

«) «ι γ) 
• Διοββίω ε«ημερι6ες J ϋ 
(Αναφέρετε, προαιρετικά, 2-3 ενημεριοες της αρεσκείας οος| 
ο) ί> ι) 
• Διαβάζω περτοοΊκα J J 

(Αναμένετε, ηροοιρειικο. ΐ -3 Ttecwomo της προτιοηοης οος] 

ο) Β Λ ~ 
• Παρακολουθώ κινηματογράφο J Q 

30, Η ηλικία οοςεινοι: 
α <1Ζ Q13-18 
α 26-3υ \3 38-50 

Q 19-25 

J >S0 

Παρακαλούμε ταχυίρομήατε ή ιτειλιε το αυμπληρίιίρΕνο Ερειιημοιολογιο στη 

«ιευΟμνοη: WWF Ελλάς, «ιλελλ^νυν 2G, 105 it λβήνα, ή οτο lax 32 »578. 

ΙΗ 
„ , . . l i t l , - ™~, Πηγή: περιοδ. Το Πάντα, έ τ ο ς 

VWVF Ελλάς, Wjr Το Παντο. 2000 



Έρευνα WWF 2000 

Θυμηθείτε ότι το WWF είναι ένα Διεθνές Ταμείο για τη Φύση, μια οργάνωση 
που αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

1. Το κείμενο πον έχετε στο χέρια σας είναι ένα ερωτηματολόγιο 
τον WWF Ελλάς. Για ποιους έχει γραφτεί; Γιατί; 

Ζ. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο επώνυμα 

ή υπάρχει δυνατότητα να απαντήσει κάποιος χωρίς να δηλώσει το 

όνομα του; 

3 . Μόλις ένα μέλος του WWF Ελλάς συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, 
τι θα πρέπει να το κάνει; 

4 . Στην πρώτη ερώτηση μετά την επιλογή Άλλο υπάρχουν τελείες. Γιατί; 

J . Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο του WWF Ελλάς γράφοντας ειλικρινά 

τη γνώμη σας. 

Ο. Μαζέψτε τα ερωτηματολόγια όλης της τάξης σας με τις απαντήσεις τους. 
Χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέ
σματα δέκα ερωτήσεων. 

/ . Ας πούμε ότι το σχολείο σας πρόκειται να συνεργαστεί σε ένα 

πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου. Μπορείτε να φτιάξετε ένα απλό 
ερωτηματολόγιο πέντε το πολύ ερωτήσεων για να δείτε τι σκέφτονται οι 
μαθητές για την ανακύκλωση; Ρωτήστε τους αν γνωρίζουν τι είναι η 
ανακύκλωση και τι μπορεί να προσφέρει, αν ξεχωρίζουν τα σκουπίδια 
πριν τα πετάξουν και να τα βάζουν σε χωριστούς κάδους κτλ. Χρησιμο
ποιήστε το ερωτηματολόγιο που σας δόθηκε. 
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Σώστε τον πλανήτη ΓΗ 

Μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούμε 
καθημερινά και περιέχουν χημικές ουσίες που βλάπτουν το περιβάλλον; 

Τι είναι η τρύπα του όζοντος; Έχετε ξανακούσει γι' αυτήν; 
Συγκεντρώστε περισσότερα στοιχεία για το φαινόμενο και συζητήστε τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει για τη ζωή μας. 

Πόσα σκουπίδια παράγονται καθημερινά στην Ελλάδα; 

Τι είναι η ανακύκλωση; 

Τι είναι ο «Θησαυρός από σκουπίδια» και το «Οικοκουτί»; 

Ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν, είναι δηλαδή ανακυκλώσιμα; 

Αν το «Οικοκουτί» έφτανε από το Υπουργείο Παιδείας στο σχολείο σας, 
τι θα μπορούσατε να κάνετε με αυτό; Πώς θα το αξιοποιούσατε; 

«Επειδή η ευαισθητοποίηση στα θέματα... και να παίρνουμε μέτρα 
γι' αυτό»: Βρείτε την περίοδο στο κείμενο. Χωρίστε την περίοδο σε προ
τάσεις. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις κύριες και τις δευτερεύουσες 
προτάσεις; Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε το σύνδεσμο επειδή με άλ
λους συνδέσμους χωρίς να αλλάξει το νόημα της περιόδου. Τι δηλώνει η 
πρόταση που εισάγεται με το σύνδεσμο επειδή και πώς ονομάζεται; Αι
τιολογική, τελική ή συμπερασματική; 



Θνμηθείτε ότι: 
Οι αιτιολογικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους γιατί, επειδή, 
διότι, αφού, μια και, μια πον, καθώς κ.ά. 
Οι τελικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους για να, να. 
Οι συμπερασματικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους ώστε, πον, 
ώστε να, πον να, κ.ά. 

!7. «Το Οικοκουτί περιέχει οδηγίες και υλικά για πειράματα,...»: 
συμπληρώστε την περίοδο σύμφωνα με το κείμενο. Τι δηλώνει η πρό
ταση που προσθέσατε; Την αιτία, το σκοπό ή το αποτέλεσμα των πειρα
μάτων που θα γίνουν με υλικά που περιέχονται στο «Οικοκουτί»; 

1 U . Ας πούμε ότι το σχολείο σας ενδιαφέρεται να αποκτήσει το «Οικοκουτί» 
για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Γράψτε μια επιστολή προς το 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με 
σκοπό να ζητάτε να σας το στείλουν. Στην επιστολή σας να αναφέρετε: 

• τους λόγους που σας κάνουν να ζητάτε το «Οικοκουτί» 
• γιατί έχει για σας ιδιαίτερη σημασία να το έχετε στο σχολείο σας 
• πώς σκέφτεστε να το χρησιμοποιήσετε; 
Σκεφτείτε ότι πρόκειται για επίσημη επιστολή που πρέπει να έχει ύφος 
τυπικό και ευγενικό. Προσέξτε πώς θα αρχίσετε το γράμμα σας, όπως 
και τον τρόπο με τον οποίο θα το κλείσετε. 

Θνμηθείτε ότι πρέπει να ακολονθήσετε την τνπική μορφή της επιστολής: 
Στην αρχή θα αναφέρετε τον τόπο και την ημερομηνία συγγραφής της επι
στολής, πχ. Κατερίνη, 23-10-02. 
Στη συνέχεια θα γράψετε την προσφώνηση, σε ποιον απευθύνετε την επι
στολή σας, π.χ. Κύριοι κτλ. 
Στο τέλος θα κλείσετε γράφοντας τη φράση Με τιμή και θα υπογράψετε 
το γράμμα σας, δηλαδή θα γράψετε το όνομα και την ιδιότητα σας 
(πχ. Οι μαθητές της Γ' τάξης του 3ου Γυμνασίου Κατερίνης) 
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Σκίτσα του ΚΥΡ 

1. Τι δείχνει το πρώτο σκίτσο; 

L. Γιατί οι στρατιώτες στοχεύουν το δέντρο; 

3 . Ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου με τα μαύρα ρούχα και το καπέλο; 

4 . Τι εικονίζεται στο βάθος της εικόνας; Ποια σχέση έχει με την εκτέλεση 
του δέντρου; 

J . Τι νομίζετε θέλει να μας πει ο σκιτσογράφος με το σκίτσο αυτό; θέλει 
να μας δώσει ένα αισιόδοξο ή ένα απαισιόδοξο μήνυμα; 

Ο. Τι δείχνει το δεύτερο σκίτσο; 

/ . Τι λιγοστεύει όσο πληθαίνουν οι πολυκατοικίες; 

Ο. Στο αριστερό μέρος του σκίτσου τα πουλιά φεύγουν. Αντίστοιχα στο 
δεξί μέρος τι εμφανίζεται; 

!7. Τι νιώθετε όταν βλέπετε το σκίτσο; 

1 U . Βάλτε από έναν τίτλο και έναν σύντομο υπότιτλο σε κάθε σκίτσο. 
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Εισαγωγικό σημΐιαμιχ 
Το Μίμινο χον οίΐΟλονθΕ; είναι KBAEVILEVQ C.-IOG™SCUCBC c=;ci το μπι6νσκ5()ημί: 

*To δΰλά βιβλίο» τον ώημητρη Χ=ϊζτί ΚΕΙ trvctpEoovtrx στττν ε ^ ς ε τ ι χ η ατοογή .ταυ 
(ΐνα.τίίχθηΐ:ε cvtinict C* tvc μετανάστη κρυ icrvcryiioifle, μίτώ &ϊΰ ,-κϊλΑβ χρονιά δον-
λείας Ρτην IEWTLC, στην ::ρτρ#ςι ίου X,CL ρε μιβ t g ^ d i i c sou σνοκτϋ,ννε Οτην 
IltVS*. Η c^tov&t ήταν η ticvc&wq crjvTOinjLti WCL XGQYftQQvi. %αυ, ctpiru o*c στο ^tj-
tjuS wnj Είχαν αλλά^ί.. 

Η τ ε λ ε υ τ α ί α α ρ κ ο ύ δ α τ ο υ Π ί ν δ ο υ 

'V'V^iifJiTji^y κείνη η ξα(ΓΥΰίή" βοσχοΰλατα 'κσνε όλε, επ* αντήν νινηκαν 
" # * ^ ^ ^ Ώ ? ' ofl.t Π ή ρ ε π ό λ ι τ ο ν χ α τ η < ΐ θ ς ο γ ι α τηρεμοπιά,πήρετονανη-

ί^§%£~&& ΐ ο ο ΰ για -ο όάσος. Εκεί τον £-~saE. Στάθηκε όσο να ~ερά-
Ϊ j Μ P^yM ΰ ΐ ί _ πε'ρο.σε γρήγορα. Πήρε πάλι τον ενήφορο οτγά-Οίγά . 
λ.-- * § ^ g Ο ήλιος πρόδηλε ,-ϊάλι, ο τατσς απόμεινε 

j [ i i ^ i ^ ^ ^ S S ν^^^> ό*° τ ο , 1 1 1 * 0 ^ λνβάδι., Έ κ α τ ο ε στη συνηθισμένη τον 
&έΌη —ήτανε σημεοα ;τολύ λνπημε'νος, 5 εν τ* άνοιγε το 6iC<i-

wt τ ο ν - καθόταν εκεί λνΐΐημΞνος. Ολομόναχος - Ε ν τ α ξ ε ^ « γ μ έ ν ο ς , κατα
διωγμένος - από ποιον; Γιατί; 

KL ολότελα ςας^ικά TO 'δε μπροστά του. Σηκώθηκε, τα κοίταγε, ΐαν&ίΐοί-
ταΞΐ ~ &ε μ^ορ£Ϊ να γελιότανε, t o '^ερε. Ή τ α ν curd. Ί " αρχονδίο-τικα χνα-
ΟΙΑ, τα μεγάλα τ η ; πέλματα. Αυτή 'ταν, Η αρκούδα τον Σμόλικα, του Παπ,ί-
γκον, της Πολτ-άνας - η Μάρω του Πίνδου. Και ζούσε ακόμα. 2οιίσε XL α υ 
τή, Η λύπη τον σκόρπισε μονομιάς - η καρδιά τον χτύπησε δυνατά, τον παλ
μό της βουνίσιας του ράτσας, της &ι.ν-ής τον της γης. Σαν τώρα μονάχε να -
\ρταοε εκεΰ^ώρα μονάχα ν& 'χε γυρίσει. Αυτά τα χνάρια γινότανε τώρα, ~σ-
νβγο«5«βν 4 η σιγουριά του η χαμένη ττως είχε (φτάσει σε τόπο που 6εν ήταν 
ανύπαρκτος, που 6εν φκχνβ της νοσταλγίας τον μόνο, της ααντασίας τον - η 
σιγονριά πον 'χε χάσε: μέσα σ' αυτούς τους τρελούς, τους ΐϋσούς, 

τονς vuaj}iivovg ανθρώπους που βρήκε γυρίζοντας... 



_ Ώσπου την είδε. Ξεπροβάλω μέσα απ' τα δέντρα Στάθηκε μια στιγμή -
τράβηξε ύστερα για τη θέση που της άφηνε το φαΐ. Τον είδε, τρόμαζε, έκανε 
να φύγει πίσω - έμεινε εχεΰ Αυτός την κοιτούσε ασάλευτος. Πρέπει να 'τανε 
μιχρή, θηλύκια, δε θα \ α ν ακόμα δύο χρονών. Μείναν έτσι - και κοιτάζο
νταν, Ο τελευταίος άνθρωπος του Ντσμπρίνοβου κΤ η τελευταίο, αρκουδίτσα 
τον Πίνδου στάθηκαν εκεί στο ξέφωτο εκείνο του δάσους, από τις δυο τις με
ριές του και κοιταζολπανε. Δύσπιστα, δισταχτικά και καχύποπτα -χωρίς να 
μπορούνε ve φύγουν— 5 εΐ' είχανε πού να πάνε. 

Την άλλη μέρα τ* άρχιζε πια το μεγάλο παιγνίδι; Γέμισε τον τΰρβά τον, 
πήρε μαζί tou καιΊΟ μεγάλο δίκοπο μαχαίρι. Έκατσε στη θέση τον και περί
μενε. Την ίδια ώρα, τη χτεσινή, το ζώο ξαναπράβαλε μέα1 απ' τα δέντρα. Ξα-
ναοταθηκανε μια στιγμή και κΟίταχτήχανε πάλι. Άνοιγε το Οισάκι τον, του 
πέταξε ένα κομμάτι ψωμί. Το ζώο τΰ πήρε, πήγε τώρα κοντύτερα. Και τρίτο -
ακόμα κοντύτερα Ήτανε τόσο κοντά, sou χρειάστηκε να κρατάει νη λαβή 
τον μαχαιριού τον. Τον πέταξε ύστερα μια σακουλίτσα ζάχαρη - όλα πήγανε 
καλά για σήμερα 

Και πήγανε και τις άλλες μέρες. Και το ζώο πλησίαζε κάθε φορά περισ
σότερο, τρία μέτρα, δύο μέτρα, ένα μέτρο, μισό. Απλωσε πια και το χέρι τον 
- μια χούφτα ζάχαρη. Η αρκούδα -τήγε και to 'γλείψε. KOL την άλλη μέρα -
και την παράλλη κΤ έμεινε δίπλα του, περιμένοντας. Και τότες αυτός άπλωσε 
τα χέρια του και της αγκάλιασε to κεφάλι. Το ζώο τ' άφησε μ1 εμπιστοσύνη 
μέσα στα χέρια τον. Ξεχείλισμα της δικής τον λύπης, της μοναξιάς, της απελ-

• ίΐισιάςτου -έσφιξε τ" αγαπημένο κεφάλι μέσα στα χέρια του. Εί αρκουδίτσα 
iCadiu-t . Έτσι όπως ήτανε έσκυβε και το φίλησε στο κούτελο, to ζώο 
μούγκρισε, στα δικά τον τα μάτια ανέβηκαν τα δάκρυα, τόσον καιρό κρατη
μένα... 

... Το φθινόπωρο φτάνει πάντα γρήγορα στον Πίνδο - tov Οκτώβρη συν
νεφιάζει πια, αρχίζει κιόλας το κρύο. Ο ΣκΟυρΟγιάννης κατάλαβε - η ώρα 
της αρκούδας του ν1*1 ~σ χειμωνιάτικο ύπνο της κσντενε. Έβλεπε τα μάτια 
της και μισόκλειναν κάποτε, το κεφάλι της βάραινε. Κάθεται δίπλα του, του 
γλείφει κάποτε και το χέρι μα to φαΐ του ατό μέρα σε μέρα λιγότερο γίνεται. 

Αυτή τον πήγε στη χειμωνιάτικη τρύπα τη: - μια μεγάλη κουφάλα γ.α\. τρία 
πεύκα τριγύρω. Αντύς κουβάλησε τη ζάχαρη, της την έβαλε σε μια γαβάθα -
να τη βρει ζυ^νών-ιαςτην άνοιξη. Ξάπλωσε to ζώο, του χάιδεψε αυτός το κε
φάλι στο κούτελο, όπωςχαϊδεύουνε τα σκυλιά. Μισάνοιξε μια φορά τα μάπα 
του πάλι -όλο και βάραινε- έγειρε το κεφάλι του. Αυτός έσκυψε, το χάιδεψε 
κάνα δυό φορές- είχε κοιμηθεί. Τελείωσε. Σηκώθηκε να φύγει- Ξαναοτάθή-
ΧΕ μια στιγμή στην άκρη της κουφάλας: 

- Κοιμήσου εσύ, έρ" μο πουλί μου, κοιμήσου τώρα 6α ξαναβρεθούμε την 
άνοιξη, Ε^ΐς σι δυο απομείναμαν σε τούτον τον τόπο -κανένας άλλος- δεν 
έμεινε τίποτα εδώ, 

KCL κατέβηκε —ο ερημωμένο χωριό, που δεν είχε να κάνει τίποτα, τετρά-

&υτ_λα ορφανέ μένος. 

Πηγή: Ζ. Σπυροπούλου και Α. Δελώνης, Ανθολόγιο Νεοελληνικών Κειμένων για το Δημοτικό. 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 

Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου 

Πώς αισθάνεται ο ήρωας στην αρχή τον αποσπάσματος; Προσέξτε καλά 
τις δύο πρώτες παραγράφους πριν απαντήσετε. 

Τι βλέπει ξαφνικά πον τον αλλάζει τη διάθεση; Τι συναισθήματα τον 
δημιουργεί; 

«Τ' αρκουδίστικα χνάρια, τα μεγάλα της πέλματα» είναι 
Α. Οι κινήσεις που κάνει η αρκούδα με τα μεγάλα της χέρια ή 
Β. Τα ίχνη που αφήνουν τα πόδια της αρκούδας στο χώμα 

Γιατί άλλαξε η διάθεση του ήρωα, όταν συνάντησε την αρκούδα; 

Πώς αισθάνθηκαν την πρώτη μέρα που συναντήθηκαν ο ήρωας του 
αποσπάσματος και η αρκούδα; 

Πώς αναπτύχθηκε σταδιακά η σχέση του ήρωα με την αρκούδα; Πόση 
εμπιστοσύνη έδειχνε ο ένας στον άλλο; Σε ποια σημεία του κειμένου 
φαίνεται η εμπιστοσύνη αυτή; 

Ποια είναι τα στοιχεία που συνδέουν τον ήρωα με την αρκούδα; 
Τι φαίνεται πως τους ενώνει; 

Όταν η αρκούδα κοιμήθηκε για το χειμώνα, ο ήρωας αισθάνθηκε 
«τετράδιπλα ορφανεμένος». Μπορείτε να σκεφτείτε γιατί; 

Η αρκούδα είναι άγριο ζώο. Πώς παρουσιάζεται όμως στο απόσπασμα; 
Τι ήταν αυτό που την ημέρωσε; 



. Υπάρχει μια οικολογική οργάνωση που φροντίζει για την προστασία της 
αρκούδας και ονομάζεται Αρκτούρος. Μήπως γνωρίζετε κάτι γι' αυτή 
την οργάνωση και τη δράση της; Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να 
τις ανακοινώσετε στην τάξη; 

. Ζουν στην περιοχή σας άγρια ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως 
η αρκούδα του αποσπάσματος; Ποια είναι αυτά; Πώς τους φέρονται οι 
άνθρωποι; Ποιες είναι οι σχέσεις τους μαζί τους; 

. Συνεχίστε την ιστορία και δώστε της ένα δικό σας τέλος. Τι έγινε 
στη συνέχεια; Τι έκανε ο ήρωας όταν κατέβηκε πάλι στο χωριό του; Τι 
συνέβη όταν ξύπνησε η αρκούδα; Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε σύ
ντομες προτάσεις, όπως κάνει και ο συγγραφέας. 
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WWF 

Δυναμώστε το WWF 
Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών το WWF Ελλάς 

επένδυσε περίπου 3,5 διοεκοτομμϋριά δραχμές σε 

πρωτοποριακά προγράμματα για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, καθώς και για τη διαφύλαξη των δασών, Των 

υγρότοπων, ίων θαλάσσιων και παροκτιων οικοσυστημάτων 

και των απειλουμένων ειδών Που ζουν οτη χώρα μας, 

AUTO ΤΟ μεγάλο έργο έγινε πραγματικότητα κυρίως χάρη 

οτη συμβολή όλων εαός. των μελών του WWF Ελλάς. 

Με την ηθική και την οικονομική οας στήριξη, αλλά κυρίως 

με την ενεργό συμμετοχή οας, βοηθάτε το WWF στην 

υλοποίηση των στόχων του και δίνετε τη "ΐυνατοτητα να 

ακούγεται η «φωνή» του δυνατότερα και πιο αποτελεσματικά. 

Σος ευχαριστούμε θερμά αγαπητοί φίλοι για την τακτική 

προσφορά αας, που αποτελεί αημαντική ετιενδυση στην 

προστασία της φύσης και βασική προϋπόθεση για τη αυνέχιαη 

δράσεων ικανών να αντιμετωπίσουν τα ολοένα αυξανόμενο 

προβλήματα για τα φυσικό περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτόν θεωρείται επιβεβλημένη η ανάγκη ενεργού 

συμμετοχής όοο το δυνατόν περισσότερων πολιτών που. 

όπως κι εσείς, θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εαν υπάρχουν φίλοι ή γνωστοί οας nou 9α ήθελαν κι εκείνοι 

να ουνειαψερουν. μην διατάσετε να μας ενημερώσετε 

συμπληρώνοντος το κουπόνι που ακολουθεί, Εμείς 

θα φροντίσουμε να λάβουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που χρειάζονται. 

Ν Ε Ο Ι Φ Ι Λ Ο Ι 

ΟνομοτΕπωνυμο flp Μέλους „ 

Π α ρ α κ α λ ώ σ τ ε ί λ τ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς για τ ο Εργο τ ο υ WYVF σ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς μ ο υ : 

Ονοματεπώνυμο nituSuvmi (οίας. αριθμός, Τ. Κ., πάλη) Τηλεφυικι 
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Δυναμώστε το WWF 

Θυμηθείτε ότι το WWF είναι ένα Διεθνές Ταμείο για τη Φύση, μια οργάνωση 

που αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

1. Ποιους σκοπούς έχουν τα προγράμματα τον WWF Ελλάς; 

Ζ. Πού βρίσκει χρήματα το WWF Ελλάς για να λειτουργεί; 

3 . Τι είναι το οικοσύστημα; Βρείτε πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες και 

σχετικά βιβλία. 

4 . Τι μπορεί να προσφέρει κανείς συμπληρώνοντας το κουπόνι και 

στέλνοντας το στο WWF Ελλάς; 

J . Ποια είναι η διεύθυνση και το τηλέφωνο του WWF Ελλάς; 

Ο. Γιατί νομίζετε ότι γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το κείμενο αυτό; Τι θέλει 
να πετύχει η WWF Ελλάς με αυτό; 

/ . Ας πούμε ότι είστε μέλος του WWF Ελλάς. Συμπληρώστε το κουπόνι 
που υπάρχει στο κείμενο. Στη συνέχεια ταχυδρομήστε το προσέχοντας σε 
ποιο σημείο του φακέλου θα γράψετε τη διεύθυνση του παραλήπτη (WWF 
Ελλάς) και σε ποιο τα στοιχεία του αποστολέα (τα δικά σας). Σημειώστε 
επίσης σε ποιο σημείο του φακέλου θα κολλήσετε το γραμματόσημο. 

Ο. Γράψτε μια επιστολή στο WWF Ελλάς προκειμένου να μάθετε 

περισσότερα στοιχεία για τη δράση του. Συγκεκριμένα, γράψτε τους ότι 
σας ενδιαφέρει το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και ζητήστε: 

• να σας γράψουν τους τομείς στους οποίους κυρίως αναλαμβάνουν 
δράση (πχ. προστασία δασών, ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, 
υγρότοπων,τκλ.) 

• να σας στείλουν φωτογραφίες και άλλο υλικό για τη δράση τους 

• να σας προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε 
ως μαθητές να βοηθήσετε το WWF Ελλάς στο έργο του. 

Θυμηθείτε να αρχίσετε το γράμμα σας με μια προσφώνηση κατάλληλη για 
την περίσταση και να κλείσετε υπογράφοντας το κείμενο σας. Προσέξτε 
να είστε τυπικοί και ευγενικοί γιατί πρόκειται για ένα γράμμα προς μια 
Οργάνωση, προς ανθρώπους άγνωστους σε σας. 
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Ανεπνευσαν χωρίς Ι.Χ. 

Ποιο σκοπό είχε η εκστρατεία «Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα»; 

Τι συνέβη στο Παρίσι κατά την «Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο;» 
Πώς έφτασαν στη σύσκεψη του κυβερνητικού συμβουλίου οι υπουργοί 
και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας; 

Τι συνέβη όταν έκλεισαν για τα αυτοκίνητα οι κεντρικοί δρόμοι του 
Παρισιού για όλες τις ώρες της ημέρας σε μια περιοχή 200000 κατοίκων; 

Τα «προβλήματα συνωστισμού» είναι 
Α. προβλήματα ρύπανσης 
Β. προβλήματα που δημιουργούνται όταν στριμώχνονται πολλοί 

άνθρωποι σε μικρό χώρο 
Γ. προβλήματα που δημιουργούνται όταν φτάνει κανείς πολύ αργά 

στον προορισμό του 

Τι έκανε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας για να ενθαρρύνει την εκστρατεία 
για «Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα»; 

Τι έκανε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εκφράσει την 
υποστήριξη της Επιτροπής στην επιχείρηση «Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα»; 

Οι πολίτες των Βρυξελλών χρησιμοποίησαν το αυτοκίνητο τους ή άλλα 
μέσα μεταφοράς την ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο; 

Πώς βλέπετε τη μετακίνηση των πολιτών με ποδήλατα και άλλα μέσα 
που δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα μέσα στις μεγάλες πόλεις; Συμφω
νείτε με την ιδέα αυτή; Θεωρείτε ότι είναι εύκολο ή δύσκολο να πραγμα
τοποιηθεί; 



Παρατηρήστε το σκίτσο που συνοδεύει το άρθρο της εφημερίδας. 
Τι σκέφτεται ο κύριος που οδηγεί το αυτοκίνητο του στο δρόμο 
μιας πόλης; 

«... αφού η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε μια περιοχή 
200000 κατοίκων»: πρόκειται για μια δευτερεύουσα πρόταση που αρχί
ζει με το σύνδεσμο αφού. Μπορείτε να βρείτε άλλους συνδέσμους να τον 
αντικαταστήσετε χωρίς να αλλάξει πολύ το νόημα της περιόδου; Θα 
μπορούσατε ίσως να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους συνδέσμους 
γιατί, επειδή, διότι, αφού, μια και, μια που, καθώς; Τι εκφράζει η δευτε
ρεύουσα αυτή πρόταση; Αιτία, σκοπό ή αποτέλεσμα; Είναι δευτερεύ
ουσα αιτιολογική, τελική ή συμπερασματική; 

Δείτε προσεκτικά το σκίτσο που ακολουθεί και γράψτε αυτά που 
σκέφτεστε. Το γεγονός συμβαίνει στο παρόν ή στο μέλλον; Πού βρίσκο
νται ο δάσκαλος και τα παιδιά και τι βλέπουν; Γιατί φορούν μάσκες; Τι 
νομίζετε ότι λέει ο δάσκαλος στα παιδιά δείχνοντας τους το ποδήλατο; 
Μπορείτε να γράψετε έναν τίτλο και έναν σύντομο υπότιτλο για το σκί
τσο; 
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Πηγή:εφημ. Καθημερινή, Ερευνητές 



Οδοιπορικό στην Κερκίνη 

1. Σε ποια περιοχή βρίσκεται η λίμνη Κερκίνη; Δείξτε τη στο χάρτη. 

L. Τι είδους πουλιά είδαν τα παιδιά που επισκέφτηκαν την Κερκίνη; 

3 . Περιγράψτε τα πουλιά φαλαρίδες. 

4 . Τι συνέβη το 1982 στη λίμνη Κερκίνη και τι έπαθαν τα ψάρια που 
ζούσαν εκεί; 

J . Πότε φτιάχτηκε η λίμνη Κερκίνη και για ποιους λόγους; 

Ο. Πώς ονομάζει τη λίμνη η σύμβαση Ramsar του 1971 και για ποιους 
λόγους; 

/ . Ποια είδη ζώων κατοικούν στη λίμνη; 

Ο. Σημειώστε Σωστό ή Λάθος στις ακόλουθες προτάσεις σύμφωνα με 
το κείμενο: 
Α. Η λίμνη Κερκίνη είναι φυσική. 
Β. Στη λίμνη ζουν πολλά είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση 

Η λίμνη δέχεται τα νερά του ποταμού Στρυμόνα. 

!7. Θα θέλατε να επισκεφτείτε τη λίμνη Κερκίνη; Για ποιους λόγους; 
Έχετε επισκεφτεί άλλους υγρότοπους στην περιοχή σας; 

1 U . «... ένας αργυροπελεκάνος να σχίζει νωχελικά τα νερά της λίμνης»: 
Νωχελικά σημαίνει: Α. αργά ή Β. γρήγορα 



. «Η ανύψωση του αναχώματος ...» σημαίνει ότι 
Α. Στην περιοχή χτίστηκε ένα φράγμα ή 
Β. Άλλαξαν τα χώματα της περιοχής 

«... έπρεπε να χτιστεί... ελονοσία»: να χωρίσετε το απόσπασμα 
σε προτάσεις. Με ποιους σκοπούς χτίστηκε το φράγμα; Ποιες προτάσεις 
παρουσιάζουν τους σκοπούς για τους οποίους έπρεπε να χτιστεί; Πώς 
αρχίζουν οι προτάσεις αυτές και πώς ενώνονται μεταξύ τους; Τι προτά
σεις είναι; Αιτιολογικές (δείχνουν την αιτία), τελικές (φανερώνουν το 
σκοπό) ή συμπερασματικές (δίνουν το αποτέλεσμα); 

Ζείτε σε μια περιοχή που έχει υγροβιότοπους. Έχετε επισκεφτεί 
κάποιον; Διαλέξτε έναν από αυτούς, βρείτε πληροφορίες και φωτογρα
φίες και γράψτε ένα κείμενο για να τον παρουσιάσετε σε άλλα παιδιά 
που δεν τον ξέρουν. Η παρουσίαση σας θα δημοσιευτεί στο περιοδικό 
του σχολείου σας ή στην ιστοσελίδα του σχολείου σας στο Διαδίκτυο. 

Θνμηθείτε να αναφέρετε: 
• τη γεωγραφική θέση του υγρότοπου 
• πώς μπορεί να πάει κανείς εκεί 
• τα είδη πουλιών και ψαριών που τον κάνουν ξεχωριστό 
• οτιδήποτε σας εντυπωσιάζει σε σχέση με τον υγρότοπο αυτό. 

12. 
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ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ - To περιβόλι της Οικολογίας 

Διαφήμιση trofino 

1. Τι είναι το «Περιβόλι της Οικολογίας» και πότε άνοιξε; 

Ζ. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του; 

3 . Πότε άρχισε ο Μ. Κουλουρούδης να ασχολείται με τη βιολογική 

γεωργία; 

4 . Τι σημαίνει, σύμφωνα με τον Κουλουρούδη, «παραγωγή τροφής με 
οικολογικό τρόπο»; 

J . Βρείτε όσο περισσότερα στοιχεία για τα βιολογικά προϊόντα και 

τη βιολογική γεωργία και παρουσιάστε τα στην τάξη σας. 

Ο. Ποιοι είναι συνήθως οι πελάτες του «Περιβολιού της Οικολογίας»; 

/ . Ποια προϊόντα μπορεί να βρει να αγοράσει κανείς στο «Περιβόλι»; 

Ο. Σε ποια διεύθυνση βρίσκεται το «Περιβόλι της Οικολογίας»; 

!7. Αν κάποιος κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, έχει κοντά του κάποια 

βιολογική λαϊκή αγορά; Ποια μέρα της εβδομάδας και ποιες ώρες μπορεί 
να ψωνίσει σ' αυτήν; 

1 U . Τι διαφημίζεται στο κείμενο 29; 



1 1 . Ποιο είναι το σλόγκαν στη διαφήμιση; Πώς συνδυάζεται η εικόνα με 
το προϊόν που διαφημίζεται; 

1 Ζ . Πού μπορεί να βρει κανείς τα προϊόντα trofino; 

1 3 . Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα trofino από τα κοινά όσπρια, ρύζια 
ή ζάχαρη που βρίσκει κανείς σε όλα τα μαγαζιά; 

1 4 . «Σε μια οικολογική κοινωνία . . . περιβάλλον»: Βρείτε το απόσπασμα 
στο κείμενο 28. Προσπαθήστε να χωρίσετε το απόσπασμα σε προτάσεις. 
Να αναγνωρίσετε τις κύριες και τις δευτερεύουσες. Υπογραμμίστε την 
πρόταση που αρχίζει με το σύνδεσμο ώστε. Τι εκφράζει; Τι είδους είναι; 
Αιτιολογική δείχνει την αιτία), τελική (φανερώνει το σκοπό) ή συμπερα
σματική (δίνει το αποτέλεσμα); 

1 J . Γράψτε έναν διάλογο και δραματοποιήστε τον στην τάξη μεταξύ ενός 
ιδιοκτήτη μαγαζιού με βιολογικά προϊόντα και ενός πελάτη που θέλει να 
ψωνίσει αλλά διαπιστώνει ότι οι τιμές των προϊόντων είναι πολύ υψη
λές. Τι λέει ο πελάτης; Τι απαντά ο ιδιοκτήτης για να πείσει τον πελάτη 
για την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων; (Χρησιμοποιήστε τις πλη
ροφορίες που συγκεντρώσατε για τη βιολογική καλλιέργεια). 


