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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Το μικρό αυτό εγχειρίδιο αποτελεί μια προςπάκεια δθμιουργίασ ενδεικτικοφ υλικοφ 

επικεντρωμζνου ςτθν αξιοποίθςθ των ςχολικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων και εγχειριδίων για 

τθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ.  

Κεωρθτικά θ προςπάκεια αυτι κα μποροφςε να ενταχκεί ςτο πλαίςιο τθσ κεματοκεντρικισ 

διδακτικισ προςζγγιςθσ (content-based language instruction). Ρρόκειται για μια προζκταςθ 

τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ που άρχιςε να κερδίηει ζδαφοσ ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 

'90. Στθ βάςθ τθσ βρίςκεται θ αντίλθψθ ότι οι ιδανικζσ ςυνκικεσ γλωςςικισ εκμάκθςθσ 

διαςφαλίηονται μζςω του ςυνδυαςμοφ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ με περιεχόμενο και 

κεματολογία που αφοροφν άμεςα τουσ διδαςκόμενουσ και που ςυνικωσ προζρχονται από το 

ίδιο το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ και ςχετίηονται με τα γνωςτικά πεδία που τουσ αφοροφν 

(βλ. Dueñas 2004: 75). Με αυτι τθν ζννοια, θ «γλωςςικι ικανότθτα επιτυγχάνεται μζςω τθσ 

μετακίνθςθσ του ενδιαφζροντοσ από τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ per se ςτθν εκμάκθςθ 

ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου» (Leaver & Stryker 1989: 270). Σφμφωνα με τον Short (1993: 629) 

«ςτο πλαίςιο τθσ κεματοκεντρικισ προςζγγιςθσ, αντί για κανόνεσ γραμματικισ και λίςτεσ 

λεξιλογίου, θ ίδια θ κεματολογία και το περιεχόμενό τθσ χρθςιμοποιοφνται ωσ κεμζλιοι λίκοι 

τθσ διδακτικισ κακοδιγθςθσ».   

Οι εφαρμογζσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ με βάςθ το περιεχόμενο υλοποιοφνται πλζον ςε 

όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, δεδομζνου ότι θ εν λόγω προςζγγιςθ φαίνεται ότι ενιςχφει 

τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ ςτισ απαιτιςεισ όλων των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων του ςχολείου και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ακαδθμαϊκισ γλωςςικισ τουσ 

ικανότθτασ (ςυγκεκριμζνα για τθν Ελλθνικι βλ. Ηάγκα 2007 και 2008). 

Θ κεματοκεντρικι προςζγγιςθ, όπωσ οι περιςςότερεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ (κατ' 

αντιδιαςτολι με τισ διδακτικζσ μεκόδουσ), δεν υπόκειται ςε αυςτθρζσ αρχζσ, αλλά αποτελεί 

ζνα αδρομερζσ πλαίςιο το οποίο επιτρζπει αρκετά μεγάλθ ευελιξία. Είναι ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικό ότι οι (λίγεσ) ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται ςτθ ςχετικι 

βιβλιογραφία, ενςωματϊνουν χαρακτθριςτικά διαφορετικϊν διδακτικϊν προςανατολιςμϊν 

και είναι προςαρμοςμζνεσ ςτισ εκάςτοτε διδακτικζσ ανάγκεσ διαφορετικϊν τφπων κοινοφ, ςε 
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ςθμείο που, πζρα από τθν περικειμενοποιθμζνθ διδαςκαλία και τθ χριςθ ακαδθμαϊκισ 

κεματολογίασ, είναι δφςκολο να εντοπίςει κανείσ ςυςτθματικά ςθμεία τομισ μεταξφ τουσ.  

Το παρόν υλικό αξιοποιεί ςε μεγάλο βακμό τθν ευελιξία του πλαιςίου τθσ κεματοκεντρικισ 

προςζγγιςθσ, χωρίσ να μπορεί κανείσ, ωςτόςο, να ιςχυριςτεί ότι πρόκειται για 

αντιπροςωπευτικό δείγμα τθσ. Θ καταςκευι του, εξάλλου, δεν αποςκοποφςε ςτθν πρακτικι 

εφαρμογι κεωρθτικϊν επιταγϊν ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν προςεγγίςεων. Αντίκετα, ςτόχοσ 

μασ εδϊ ιταν να ςυμβάλουμε ςτθν κατεφκυνςθ τθσ επίλυςθσ ενόσ πρακτικοφ διδακτικοφ 

προβλιματοσ: τθ δθμιουργία υλικοφ που κα καλλιεργιςει τθν επίγνωςθ των διδαςκόντων 

ςχετικά με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ γλωςςικι διδαςκαλία μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθ 

διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων γλωςςικϊν αντικειμζνων. Θ επιλογι του ριματοσ "να ςυνδυαςτεί" 

εδϊ δεν είναι τυχαία. Το υλικό αυτό αποβλζπει ςε μια αμφίδρομθ διδαςκαλία γλϊςςασ και 

γνωςτικοφ αντικειμζνου. Απευκφνεται ςε αλλοδαποφσ και παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ που 

φοιτοφν ςτα ελλθνικά ςχολεία και αντιμετωπίηουν ζνα διπλό πρόβλθμα: τθν κατάκτθςθ μιασ 

γλϊςςασ που δεν είναι θ μθτρικι τουσ και τθν παράλλθλθ προςπάκεια να αντεπεξζλκουν ςτισ 

ανάγκεσ ενόσ ςχολικοφ ςυςτιματοσ ςτο πλαίςιο του οποίου θ γλϊςςα αυτι αποτελεί το 

βαςικό επικοινωνιακό και διδακτικό όχθμα. Οι δφο διαδικαςίεσ είναι δυνατόν να δυςχεράνουν 

θ μία τθν άλλθ, κακϊσ αυξάνουν ςθμαντικά το γνωςτικό φορτίο το οποίο εναποτίκεται ςτον 

μακθτι. Το υλικό που παρουςιάηεται εδϊ επιδιϊκει να παράςχει ςτουσ διδάςκοντεσ 

ενδεικτικζσ λφςεισ για το πϊσ να μειϊςουν το αυξθμζνο γνωςτικό φορτίο και να ωκιςουν τισ 

δφο διαδικαςίεσ, ϊςτε να λειτουργοφν ενιςχυτικά θ μία για τθν άλλθ. Με λίγα λόγια, 

επιδιϊκεται να αναδειχκοφν τρόποι με τουσ οποίουσ θ γλϊςςα υποβοθκεί τθν εκμάκθςθ του 

περιεχομζνου και το περιεχόμενο παρζχει αφορμιςεισ για γλωςςικι ανάπτυξθ. 

Το υλικό δομείται ςε δφο ενότθτεσ. Θ πρϊτθ βαςίηεται ςτα διδακτικά εγχειρίδια του Δθμοτικοφ 

και θ δεφτερθ ςε αυτά του Γυμναςίου.  Με αφορμι ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και κείμενα από τα 

διδακτικά εγχειρίδια διαφορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων (Λςτορία, Γεωγραφία, Κοινωνικι 

και Ρολιτικι Αγωγι κλπ.), δομοφνται διαφορετικζσ διδακτικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ αποςκοποφν 

ςτθν επίτευξθ τθσ αμφίδρομθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ που αναλφκθκε πιο πάνω. Οι ενότθτεσ 

ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυμπλθρϊνονται με περαιτζρω υλικό, κυρίωσ κείμενα εκτόσ ςχολικϊν 

εγχειριδίων, ςυναφζσ προσ τθ κεματολογία τουσ. 
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Δεδομζνου ότι τα ίδια τα ςχολικά βιβλία παρζχουν αρκετζσ δυνατότθτεσ για ςυνεργατικζσ και 

ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και για επικοινωνιακι διεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν, επιλζξαμε 

να επικεντρωκοφμε ςτο λεξιλόγιο και τθν κατανόθςθ γραπτοφ λόγου, κεωρϊντασ τα ιδανικά 

μζςα για τθν επίτευξθ των ςτόχων μασ. Ραρόλα αυτά, το υλικό δίνει δυνατότθτεσ και για 

εξάςκθςθ ςτουσ τρόπουσ δόμθςθσ πιο ςφνκετων και γνωςτικά απαιτθτικϊν κειμζνων 

(όπωσαυτά των εγχειριδίων του Γυμναςίου) κακϊσ και για τθν καλλιζργεια άλλων δεξιοτιτων, 

όπωσ θ παραγωγι γραπτοφ και/ ι προφορικοφ λόγου.  

Ραρόλο που, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, το εν λόγω υλικό δεν προτείνεται ωσ απαραιτιτωσ 

αντιπροςωπευτικό τθσ κεματοκεντρικισ προςζγγιςθσ, διζπεται από τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

τθσ. Συγκεκριμζνα: α) οργανϊνεται γφρω από το γνωςτικό αντικείμενο και τθ ςχολικι 

κεματολογία, β) προωκεί τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, γ) αξιοποιεί αυκεντικά  κείμενα, και δ) 

ανταποκρίνεται ςε ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου κοινοφ  (βλ. Dueñas 

2004).  

Κλείνοντασ τον πρόλογο αυτό κα κζλαμε να τονίςουμε ότι το υλικό που παρατίκεται εδϊ δεν 

φιλοδοξεί ςε καμία περίπτωςθ να αποτελζςει ςυνεκτικό και ολοκλθρωμζνο εγχειρίδιο. 

Συγκροτείται από ενδεικτικζσ ενότθτεσ που περιλαμβάνουν ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθ 

διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςω ςχολικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων και για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κατανόθςθσ των γνωςτικϊν αυτϊν αντικειμζνων μζςω τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ. 

Ευελπιςτοφμε ότι κα αποτελζςει αφόρμθςθ για περιςςότερεσ, πιο ςτοχευμζνεσ και 

εκτενζςτερεσ προςπάκειεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Bενετςιάνα Αςτάρα &Σπυριδοφλα Μπζλλα 
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 Ανκολόγιο Γ' και Δ' Δθμοτικοφ (Η Δόνα Τερθδόνα - Ευγζνιοσ Σριβιηάσ) 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου  

Zοφςε κάποτε ςτθν Λςπεπονία μια πεντάμορφθ κυρά που τθ λζγανε Δόνα Τερθδόνα. Θ Δόνα 
Τερθδόνα είχε το πιο γλυκό και φωτεινό χαμόγελο του κόςμου. Πςο γλυκό και φωτεινό όμωσ 
ιταν το χαμόγελό τθσ, τόςο μοχκθρι και φπουλθ ιταν θ ψυχι τθσ. 

Κάκε πρωί θ Δόνα Τερθδόνα ρωτοφςε τον κακρζφτθ τθσ, ζναν αςτραφτερό κακρζφτθ με 
χρυςι, γυαλιςτερι κορνίηα: 

– Κακρζφτθ, κακρεφτάκι, ποια ςτον κόςμο αυτό ζχει το χαμόγελο το πιο γλυκό; 

– Αναμφιςβιτθτα εςείσ, Δόνα Τερθδόνα, και αυτό δεν το λζω για να ςασ κολακζψω, 
απαντοφςε ο κακρζφτθσ. 

Μια μζρα [...] 

 

 Διαβάηουμε το κείμενο από το Ανκολόγιό μασ και διαλζγουμε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

1. Θ Δόνα Τερθδόνα είχε: 

α. γλυκό χαμόγελο και καλι ψυχι 

β. φωτεινό χαμόγελο και ευγενικι ψυχι 

γ. γλυκό χαμόγελο και κακι ψυχι 

δ. ςτραβό χαμόγελο και κακι ψυχι 

 

2. Θ Λουκία αγόραςε από το ηαχαροπλαςτείο τθσ Δόνασ Τερθδόνασ: 

α. ζνα γλειφιτηοφρι και μιςό κιλό τροφφεσ 

β. τρία γλειφιτηοφρια και μιςό κιλό τροφφεσ 

γ. ζνα γλειφιτηοφρι και ενάμιςι κιλό τροφφεσ 

δ. τρία γλειφιτηοφρια και ενάμιςι κιλό τροφφεσ 

 

3. Μετά τθν επίςκεψθ ςτο ηαχαροπλαςτείο τα δόντια τθσ Λουκίασ δεν χάλαςαν γιατί: 

α. είναι πολφ ζξυπνθ 

β. πλζνει τα δόντια τθσ κάκε βράδυ 

γ. ξζχαςε να φάει αυτά που αγόραςε 

δ. ζφαγε μόνο τισ τροφφεσ 

 

4. Στο τζλοσ θ Λουκία ξεγζλαςε τθ Δόνα Τερθδόνα 

α. τρϊγοντασ μόνο μια κουταλιά από τθν τοφρτα 

β. με τθ βοικεια ενόσ ποντικοφ 

γ. ακολουκϊντασ τθ ςυμβουλι του οδοντίατρου 

δ.  με τθ βοικεια του οδοντίατρου και του ποντικοφ 
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 Οι παρακάτω προτάςεισ προζρχονται από το κείμενο που διαβάςαμε. Ποια λζξθ από τισ 

επιλογζσ που μασ δίνονται ζχει το ίδιο νόθμα με τθν υπογραμμιςμζνθ; 

1.  Πςο γλυκό και φωτεινό ιταν το χαμόγελό τθσ, τόςο μοχκθρι και φπουλθ ιταν θ ψυχι τθσ. 

α. χαιρζκακθ β. μικρι            γ. οργιςμζνθ 

2. Αναμφιςβιτθτα εςείσ, Δόνα Τερθδόνα, κι αυτό δεν το λζω για να ςασ κολακζψω, 

απαντοφςε ο  κακρζφτθσ. 

α. αντίκετα β. ςίγουρα            γ. μάλλον 

3. Μια μζρα ςυνζβθ κάτι το εντελϊσ αναπάντεχο. 

α. επικίνδυνο β. απροςδόκθτο        γ. αςιμαντο 

4.  Τθν άλλθ μζρα θ Δόνα Τερθδόνα ζβαλε ςε εφαρμογι το ςατανικό τθσ ςχζδιο. 

α. πανζξυπνο β. περίπλοκο             γ. πονθρό 

5. Τα λιγουρεφτθκε και μπικε μζςα. 

α. λιμπίςτθκε β. ςιχάκθκε           γ. κοίταξε 

6.  Ε, δεν είπαμε; αποκρίκθκε ο κακρζφτθσ. Θ Λουκία! 

α. είπε β. απάντθςε           γ. φϊναξε 

7. Επειδι θ Λουκία δεν είναι καμιά χαηοφλικθ μικροφλα. Είναι τετραπζρατθ. 

α. πονθρι β. πανζξυπνθ           γ. ϊριμθ 

8. Μόλισ τθ δείτε να ςτρίβει τθ γωνία, ριχτείτε τθσ, αρπάξτε τθν και κουβαλιςτε τθν εδϊ. 

α. πλθςιάςτε β. ορμιξτε           γ. πετάξτε 

9. Δεν κα τ' αγγίξω, ζλεγε μζςα τθσ. 

α. ακουμπιςω β. πετάξω           γ. πλθςιάςω 

10. Για να δω τα δοντάκια ςου, είπε μελιςτάλαχτα θ Δόνα Τερθδόνα. 

α. φωναχτά β. πονθρά           γ. γλυκά 
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11. Και αν κεσ τθ ςυμβουλι μου, μθν πολυχαμογελάσ, γιατί, αν τφχει και ςε δει κανείσ, κα του 

κοπεί θ χολι του, και ποιοσ τον ςϊηει! 

α. κα γελάςει β. κα τρομάξει              γ. κα αρχίςει να τρζχει 

12. Ζτςι που ζγιναν τα δόντια τθσ χαηοφλασ, δε κεραπεφονται με τίποτα. 

α. αςπρίηουν β. πζφτουν              γ. γιατρεφονται 

 

 «...ζναν αςτραφτερό κακρζφτθ...», «...δεν το λζω για να ςασ κολακζψω...»: 

Ξζρουμε λζξεισ που ζχουν τθν ίδια ρίηα με τισ λζξεισ "αςτραφτερόσ" και "κολακεφω"; 

 

 Φτιάχνουμε προτάςεισ με τισ λζξεισ αςτράφτω και αςτραπι και με τισ λζξεισ κολακεία 

και κόλακασ. 

 

 
 
 
 

αςτραφτερόσ 

αςτράφτω  
 
 
 

αςτραπι π.χ. Δεν πρόλαβα να του πω τίποτα, ζφυγε ςαν αςτραπι! 
 
 
 

 
 
 
 

κολακεφω 

κολακεία  
 
 
 

κόλακασ  
 
 
 

 

 

 υμπλθρϊνουμε τον πίνακα που ακολουκεί με τισ παρακάτω προτάςεισ του κειμζνου ςε 

Προςτακτικι. 
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 Βάλτε μου τότε μιςό κιλό ι μάλλον ενάμιςι. 

 Πθγαίνετε ςτο ςχολείο τθσ Λουκίασ. 

 Μόλισ τθ δείτε να ςτρίβει τθ γωνία, ριχτείτε τθσ, αρπάξτε τθν και κουβαλιςτε τθν εδϊ. 

 Διάβαςζ το και κα δεισ. 

 Κάνε ό,τι ςου πει ο Ροντικοςουρταφζρτασ, το ζμπιςτο ποντίκι που ςου ζφερε το 

μινυμα. 

 Για άνοιξε το ςτοματάκι ςου! 

 Δίνε του τϊρα. 

 Αφιςτε τθν ελεφκερθ, ζδωςε εντολι ςτουσ γορίλεσ. 

 

 

προςτακτικι β' ενικό προςτακτικι β' πλθκυντικό προςτακτικι βϋπλθκυντικό 
(ευγζνεια) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Χρθςιμοποιοφμε τισ πλθροφορίεσ που δίνονται παρακάτω και: 

(α) γράφουμε ζνα δικό μασ μικρό κείμενο ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ τερθδόνασ, 

(β) δίνουμε ςυμβουλζσ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τερθδόνασ, όπωσ ςτο 

παράδειγμα:  κακθμερινό καλό βοφρτςιςμα των δοντιϊν → Να βουρτςίηεισ κάκε μζρα 

καλά τα δόντια ςου. 
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Η πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ηεξεδφλαο πνπ είλαη κηα απφ ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο αζζέλεηεο ζηα παηδηά παγθνζκίσο. Η πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζή 

ηεο γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 θαζεκεξηλφ θαιφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ 

 θαζάξηζκα ησλ δνληηψλ κεηά απφ θάζε γεχκα 

 ζπρλέο επηζθέςεηο ζηνλ νδνληίαηξν 

 θξνληίδα ηνπ ζηφκαηνο απφ πνιχ κηθξή ειηθία 

 θαιή θαη πγηεηλή δηαηξνθή 

 θαηαλάισζε πνιιψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

 απνθπγή γιπθψλ θαη άιισλ ηξνθψλ πνπ πεξηέρνπλ δάραξε 

 ρξήζε νδνληφθξεκαο πνπ πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο θζνξίνπ. 

πεγή πιεξνθνξηψλ: http://health.in.gr/kid/news/article/?aid=1231194690 

 

α) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

β) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 Ιςτορία Γ' Δθμοτικοφ (Ο Μινωικόσ πολιτιςμόσ) 

 

 Διαβάηουμε πρϊτα τον μφκο του Μίνωα και προςπακοφμε να απαντιςουμε ςτισ 

ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 115) 

 

Ο μφκοσ του Μίνωα 

Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι μυκολογία, ο Μίνωασ ιταν γιοσ του Δία και τθσ Ευρϊπθσ. Ο Δίασ 

άρπαξε τθν Ευρϊπθ από τθ Συρία και τθ μετζφερε ςτθν Κριτθ. Εκεί απζκτθςε μαηί τθσ τρεισ 

γιουσ, το Μίνωα, το αδάμανκυ και το Σαρπθδόνα. Τα αγόρια μεγάλωςαν ςτθν αυλι του 

βαςιλιά τθσ Κριτθσ που λεγόταν Αςτζριοσ. 

Πταν ο Αςτζριοσ πζκανε, ο Μίνωασ πιρε τον κρόνο του λζγοντασ ςτουσ Κριτεσ ότι αυτό ιταν 

το κζλθμα των κεϊν. Για να τον πιςτζψουν μάλιςτα τουσ είπε ότι οι κεοί κα του ζςτελναν ότι 

τουσ ηθτοφςε. Ηιτθςε λοιπόν από τον Ροςειδϊνα να βγει από τθ κάλαςςα ζνασ λευκόσ ταφροσ 

και υποςχζκθκε να κυςιάςει τον ταφρο ςτο κεό. Πταν όμωσ ο Ροςειδϊνασ ζςτειλε πραγματικά 

τον ταφρο, ο Μίνωασ μαγεφτθκε τόςο από τθν ομορφιά του ηϊου που δεν κράτθςε το λόγο 

του. Αντίκετα, προςπάκθςε να ξεγελάςει το κεό τθσ κάλαςςασ κυςιάηοντασ ζναν άλλο ταφρο 

ςτθ κζςθ του. 

Θ τιμωρία του Μίνωα δεν άργθςε να ζρκει. Ο Ροςειδϊνασ ζκανε τθ γυναίκα του Μίνωα, τθν 

Ραςιφάθ, να ερωτευτεί τον ταφρο. Από τθν ζνωςθ του ταφρου και τθσ Ραςιφάθσ γεννικθκε 

ζνα παιδί-τζρασ, το οποίο ονομάςτθκε Αςτερίων, αλλά λόγω τθσ μορφισ του ζγινε γνωςτό ωσ 

Μινϊταυροσ. 

 

 Σι μάκαμε από τον μφκο; 

1. Ροιοι ιταν οι γονείσ του βαςιλιά Μίνωα; 

2. Ρϊσ βρζκθκε ο Μίνωασ ςτθν Κριτθ; 

3. Ρϊσ ξεγζλαςε ο Μίνωασ τον Ροςειδϊνα;               

4. Ροια ιταν θ τιμωρία του Μίνωα; 

5. Τι ιταν ο Μινϊταυροσ; 
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 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 115) 

Ο Μινωικόσ Πολιτιςμόσ 

Τθν εποχι που ο Κυκλαδικόσ πολιτιςμόσ βριςκόταν ςε μεγάλθ ανάπτυξθ, ζνασ άλλοσ 

λαμπρότεροσ πολιτιςμόσ γεννικθκε ςτθν Κριτθ. Ονομάςτθκε Μινωικόσ από το μυκικό βαςιλιά 

Μίνωα, το γιο τθσ Ευρϊπθσ και του Δία. Στθν πραγματικότθτα Μίνωεσ λζγονταν όλοι οι 

βαςιλιάδεσ τθσ Κριτθσ για πολλοφσ αιϊνεσ. 

Θ Κριτθ που βρίςκεται ςτθ μζςθ τθσ Μεςογείου, λόγω τθσ κζςθσ τθσ, ζγινε γριγορα μεγάλθ 

ναυτικι και εμπορικι δφναμθ. Ρολλά λιμάνια υπιρχαν ςτο νθςί και αμζτρθτα κρθτικά 

καράβια διζςχιηαν το Αιγαίο. Ταξίδευαν ςε όλεσ τισ Κυκλάδεσ κι ζφταναν μζχρι τθν Ανατολι, 

τθν Αίγυπτο, τθν Τροία και τθν Κφπρο. Οι Κριτεσ ι Μινωίτεσ πουλοφςαν εκεί τα προϊόντα τουσ, 

λάδι, μζλι και κραςί, αγγεία, κοςμιματα και ςφραγίδεσ κι ζφερναν ςτθν Κριτθ χαλκό, αςιμι, 

χρυςάφι, ελεφαντόδοντο και πολφτιμεσ πζτρεσ. 

Τθν εποχι εκείνθ λοιπόν γεννικθκε θ «μινωικι καλαςςοκρατία» και οι Κριτεσ ζγιναν 

«καλαςςοκράτορεσ». Οι πόλεισ τθσ Κριτθσ δεν είχαν τείχθ. Ιταν τόςο μεγάλθ θ ναυτικι τθσ 

δφναμθ, που κανείσ εχκρόσ δεν τολμοφςε να τθν απειλιςει. Στο νθςί βαςίλευε ειρινθ. 

Ο Άγγλοσ αρχαιολόγοσ Ζβανσ ιταν ο πρϊτοσ που ζκανε αναςκαφζσ και ανακάλυψε τθν Κνωςό. 

 

 Σωςτό ι Λάκοσ; 

1. Ο Μινωικόσ πολιτιςμόσ δθμιουργικθκε πριν από τον Κυκλαδικό πολιτιςμό. 

2. Θ μεγάλθ δφναμθ τθσ Κριτθσ ςχετιηόταν με τθ γεωγραφικι τθσ κζςθ. 

3. Το όνομα «Μίνωασ» το είχαν πολλοί βαςιλιάδεσ τθσ Κριτθσ. 

4. Ο πλοφτοσ τθσ Κριτθσ προερχόταν ςε μεγάλο βακμό από το εμπόριο. 

5. Οι πόλεισ τθσ Κριτθσ είχαν τεράςτια τείχθ για να προςτατεφονται από τουσ εχκροφσ. 

6. Οι πόλεμοι ιταν ςυνθκιςμζνο φαινόμενο ςτθν Κριτθ. 

 

 Βρίςκουμε λζξεισ και εκφράςεισ ςτο κείμενο που ζχουν τθν ίδια ι περίπου τθν ίδια 

ςθμαςία με τισ παρακάτω: 

1. πιο ςθμαντικόσ 

2. ονομάηονταν 

3. εξαιτίασ 

4. δθμιουργικθκε 

5. δεν είχε το κάρροσ 

6. επικρατοφςε 

7. βρικε 
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 Σϊρα διαβάηουμε το κείμενο για τον Κυκλαδικό Πολιτιςμό και το ςυγκρίνουμε με το 

προθγοφμενο. Ποιεσ διαφορζσ και ποιεσ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτουσ δφο πολιτιςμοφσ 

βρίςκουμε ςτα δφο κείμενα; 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 3 (ςελ. 108) 

Ο Κυκλαδικόσ Πολιτιςμόσ (απόςπαςμα) 

Ρριν από πζντε χιλιάδεσ χρόνια, ζνασ ςπουδαίοσ πολιτιςμόσ αναπτφχκθκε ςτα νθςιά του 

κεντρικοφ Αιγαίου που λζγονται Κυκλάδεσ. 

Οι κάτοικοι των νθςιϊν αυτϊν ιταν δεμζνοι με τθ κάλαςςα, γι’ αυτό ζγιναν ςπουδαίοι 

ναυτικοί, ζμποροι και ψαράδεσ. Με τα μικρά τουσ πλοία ταξίδευαν ςτο Αιγαίο, αντάλλαςςαν 

τα προϊόντα τουσ και γνϊριηαν κι άλλουσ πολιτιςμοφσ. Ιταν όμωσ και κτθνοτρόφοι, κυνθγοί 

και γεωργοί. *...+ 

Κατοικοφςαν ςε μικρζσ πόλεισ κοντά ςτθ κάλαςςα ι ςτισ πλαγιζσ μικρϊν λόφων. Ρολλζσ φορζσ 

ζκτιηαν γφρω από τισ πόλεισ τουσ τείχθ, γιατί φοβοφνταν τουσ πειρατζσ.*...+ 

Δεν ιξεραν να γράφουν. Για τθ ηωι τουσ μακαίνουμε από τα αγγεία, τα όπλα, τα εργαλεία και 

τα μικρά αγάλματα, που βρίςκουν οι αρχαιολόγοι ςτισ αναςκαφζσ που κάνουν ςε ςπίτια και 

κυρίωσ ςε τάφουσ. 

 

 
 Οι παρακάτω υπογραμμιςμζνεσ φράςεισ προζρχονται από τα δφο κείμενα που 

διαβάςαμε και δθλϊνουν τθν αιτία. Μποροφμε να ςκεφτοφμε άλλουσ τρόπουσ για να 

δθλϊςουμε τθν αιτία ςτα Ελλθνικά; 

 Θ Κριτθ που βρίςκεται ςτθ μζςθ τθσ Μεςογείου, λόγω τθσ κζςθσ τθσ, ζγινε γριγορα 

μεγάλθ ναυτικι και εμπορικι δφναμθ. 

________________________________________________________________________ 

 

 Οι κάτοικοι των νθςιϊν αυτϊν ιταν δεμζνοι με τθ κάλαςςα, γι’ αυτό ζγιναν ςπουδαίοι 

ναυτικοί, ζμποροι και ψαράδεσ. 

________________________________________________________________________ 

 

 

....και λίγα λόγια για τον Άρκουρ Ζβανσ 

Μ Άνζμον Έβακξ είκαη μ άκζνςπμξ πμο ημ 1900, γμεηεομέκμξ από ημ μύζμ ημο 

Ιηκώηαονμο, έθενε ζημ θςξ ηεκ πόιε ηεξ Ηκςζμύ.... 
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υνεργαηόμαςτε με τον διπλανό μασ. Χρθςιμοποιοφμε τισ παρακάτω 

πλθροφορίεσ  για να φτιάξουμε ζνα μικρό κείμενο για τθ ηωι του Ζβανσ. 

Όκμμα: Άνζμον Έβακξ 

Ημενμμεκία γέκκεζεξ: 8 Ζμοιίμο 1851 

Τόπμξ γέκκεζεξ: Ιεγάιε Βνεηακία 

Βαζηθά γεγμκόηα: Οπμοδέξ ζημ Νακεπηζηήμημ ηεξ Μλθόνδεξ 

 

(1874-1878) Γνγαζία ςξ δεμμζημγνάθμξ ζηα Βαιθάκηα  

 

(1878) Γάμμξ με ηε Ιάνγθανεη Φνίμακ  

 

(ςξ ημ 1908) Γνγαζία ζημ Βνεηακηθό Ανπαημιμγηθό 

μμοζείμ Αζμόιηακ  

 

(1894) Ννώηε επίζθερε ζηεκ Ηνήηε 

 

(1897) Λεθίκεμα ηςκ ακαζθαθώκ ζημ Ενάθιεημ ηεξ 

Ηνήηεξ 

 

(1903) Ακαθάιορε ημο ακαθηόνμο ηεξ Ηκςζμύ  
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  Μελζτθ περιβάλλοντοσ Δ' Δθμοτικοφ (Η ρφπανςθ του αζρα) 

 

 Διαβάηουμε πρϊτα τα κείμενα 1 και 2 και αποφαςίηουμε ςε τι μοιάηουν μεταξφ τουσ. 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 72)  

Θ ρφπανςθ του αζρα είναι ζνα πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν αρκετζσ περιοχζσ, όχι μόνο τθσ 

Ελλάδασ αλλά και ολόκλθρου του πλανιτθ. Τζτοιεσ περιοχζσ είναι ςυνικωσ αυτζσ των 

μεγάλων πόλεων. Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι αποτζλεςμα των δραςτθριοτιτων των 

ανκρϊπων. Τθν μεγαλφτερθ ρφπανςθ προκαλοφν οι μθχανζσ των τροχοφόρων που 

χρθςιμοποιοφμε για να μετακινθκοφμε και οι μθχανζσ των εργοςταςίων. Επειδι θ 

ατμοςφαιρικι ρφπανςθ αυξάνεται ςυνεχϊσ, αναηθτοφμε λφςεισ για το πρόβλθμα αυτό. Μία 

από αυτζσ είναι να χρθςιμοποιοφμε για τισ μετακινιςεισ μασ μεταφορικά μζςα που είναι 

"φιλικά ςτο περιβάλλον" που ρυπαίνουν δθλαδι λιγότερο ι κακόλου τθν ατμόςφαιρα. Τζτοια 

μζςα είναι το ποδιλατο αλλά και οριςμζνα δθμόςια μζςα ςυγκοινωνίασ, όπωσ το τραμ και ο 

θλεκτρικόσ ςιδθρόδρομοσ. 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 72) 

Θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ προκαλεί προβλιματα ςτο περιβάλλον. Πταν ο αζρασ ενόσ τόπου 

δεν είναι κακαρόσ, δθμιουργοφνται προβλιματα ςτουσ ανκρϊπουσ, ςτα ηϊα, ςτα φυτά, αλλά 

και ςτα κτιρια. Για παράδειγμα οι άνκρωποι δεν μποροφν να αναπνεφςουν καλά, αιςκάνονται 

ηάλθ και ζχουν πονοκεφάλουσ. Επίςθσ, μνθμεία του πολιτιςμοφ, όπωσ θ Ακρόπολθ, χρόνο με 

το χρόνο καταςτρζφονται. Αυτό ςυμβαίνει, γιατί το νερό τθσ βροχισ, κακϊσ πζφτει, μεταφζρει 

μαηί του από τθν ατμόςφαιρα ουςίεσ, με αποτζλεςμα να γίνεται βλαβερό για τα μάρμαρα. 

 

 Διαβάηουμε πάλι τα κείμενα 1 και 2 και φτιάχνουμε ζνα μικρό κατάλογο με τα 

προβλιματα που προκαλεί θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Προςπακοφμε να ςκεφτοφμε και 

άλλα τζτοια προβλιματα για να ςυμπλθρϊςουμε τον κατάλογο.  

 

 Διαλζγουμε με ποια από τισ λζξεισ του πίνακα μπορεί να αντικαταςτακεί θ κάκε 

υπογραμμιςμζνθ λζξθ των κειμζνων 1 και 2. 

τον αζρα               γίνεται           ςυνζπεια   δθμιουργεί       νιϊκουν   
μόλυνςθ               να αναςάνουν                ψάχνουν 
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 Διαβάηουμε τϊρα το κείμενο 3 και αποφαςίηουμε ςε τι διαφζρει από τα δφο 

προθγοφμενα κείμενα και ποια ςχζςθ ζχει μαηί τουσ. 

 

 κείμενο βιβλίου 3 (ςελ. 85) 

Μερικζσ πόλεισ είναι χτιςμζνεσ κοντά ςε δάςοσ. Μζςα ςτισ πόλεισ οι άνκρωποι φρόντιςαν να 

φτιάξουν πάρκα και κιπουσ ι να διατθριςουν κάποια απ' αυτά που υπιρχαν από παλιά. Αυτό 

το ζκαναν για πολλοφσ λόγουσ. 

 Ζνασ λόγοσ είναι ότι τα φυτά είναι "εργοςτάςια" που παράγουν οξυγόνο, το οποίο είναι 

αναγκαίο για τθν αναπνοι. Ρζντε ι ζξι μεγάλα δζντρα μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ που 

ζχει ζνασ άνκρωποσ ςε οξυγόνο. Τα φυτά των πόλεων γίνονται ςφμμαχοί μασ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Τα πάρκα, τα άλςθ, οι κιποι, οι πλατείεσ με 

πράςινο ομορφαίνουν τισ πόλεισ μασ και είναι τόποι χαράσ και ξεκοφραςθσ για τουσ 

κατοίκουσ. 

Το πράςινο ςτισ πόλεισ είναι απαραίτθτο. Γι' αυτό φροντίηουμε να δθμιουργοφμε 

περιςςότερουσ χϊρουσ πραςίνου ςτο διμο μασ, ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι μασ. 

 

 
 Σο κείμενο 3 αναφζρει τζςςερισ λόγουσ για τουσ οποίουσ το πράςινο είναι απαραίτθτο 

ςτισ πόλεισ. Σουσ βρίςκουμε και ςυμπλθρϊνουμε τον παρακάτω κατάλογο. 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

 Οι λζξεισ ςτον πίνακα που ακολουκεί προζρχονται από τα κείμενα 1, 2 και 3. Σισ 

χρθςιμοποιοφμε για να ςυμπλθρϊςουμε τισ παρακάτω προτάςεισ με τθν κατάλλθλθ 

λζξθ ςτον ςωςτό τφπο. 

αντιμετϊπιςθ    παράγω    αυξάνομαι    δραςτθριότθτα    αιςκάνομαι    
απαραίτθτοσ    μετακίνθςθ    αναπνζω    ρφπανςθ    προκαλϊ 
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1. Τα προβλιματα που δθμιουργεί θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτον πλανιτθ μασ _________ 

 ςυνεχϊσ. 

2. Σε μια πόλθ, όπωσ θ Ακινα, όπου τα αυτοκίνθτα είναι πάρα πολλά, _________ είναι 

 εξαιρετικά δφςκολεσ. 

3. Τα δζντρα και τα φυτά μποροφν να βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν _________ τθσ 

 ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. 

4. Πταν ο αζρασ δεν είναι κακαρόσ, οι άνκρωποι _________ πνιγμζνοι από το νζφοσ. 

5. Οι μθχανζσ των εργοςταςίων _________ ρφπουσ που μολφνουν ςυςτθματικά τθν 

 ατμόςφαιρα. 

6.  _________ του περιβάλλοντοσ είναι καταςτροφικι για τα ηϊα και για τα φυτά. 

7. Ο μολυςμζνοσ αζρασ _________ ςθμαντικζσ καταςτροφζσ ςτα μάρμαρα και τα μνθμεία. 

8. Θ δθμιουργία χϊρων πραςίνου ςτθν πόλεισ είναι _________ για τθν υγεία και τθν ψυχικι 

 θρεμία των κατοίκων. 

9. Οι ανκρϊπινεσ _________ είναι θ βαςικι αιτία τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. 

10. Οι χϊροι πραςίνου είναι οι μοναδικοί, όπου οι άνκρωποι μποροφν _________ κακαρό 

 αζρα. 

 

 

 Διαβάηουμε τϊρα το κείμενο «Ζκτακτα μζτρα ςτθ Λιλιποφπολθ για το νζφοσ» από το 

Ανκολόγιο Γ'/Δ' δθμοτικοφ και απαντάμε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Τι ςχζςθ ζχει το κείμενο αυτό με τα κείμενα Α, Β και Γ; 

2. Ρϊσ δθμιουργικθκε το νζφοσ ςτθ Λιλιποφπολθ; 

3. Τι ςυμβουλζσ δίνει ο Χαρχοφδασ ςτουσ Λιλιπουπολίτεσ για να καταπολεμιςουν το νζφοσ; 

4. Γιατί είναι παράλογεσ οι ςυμβουλζσ αυτζσ και τι κα ζπρεπε πραγματικά να γίνει; 
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 Γεωγραφία Ε' Δθμοτικοφ (Οι ποταμοί τθσ Ελλάδασ) 

 

 Πριν διαβάςουμε το κείμενο του βιβλίου μασ, ρίχνουμε μια ματιά ςτισ παρακάτω λζξεισ. 

υηθτάμε με τον δάςκαλο/τθ δαςκάλα μασ και τουσ ςυμμακθτζσ μασ και αποφαςίηουμε 

ποιεσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε για να χαρακτθρίςουμε ζνα ποτάμι και ποιεσ όχι. 

επίπεδοσ    ορμθτικόσ      βακφσ      ψθλόσ      ςτρογγυλόσ      αλμυρόσ       κατάφυτοσ   

φουςκωμζνοσ         άδειοσ       πζτρινοσ     μολυςμζνοσ       ρθχόσ 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 67) 

Θ Ελλάδα ζχει πολλοφσ ορμθτικοφσ ποταμοφσ, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ ζχουν μικρό 

μικοσ. Θ ορμθτικότθτά τουσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι διαςχίηουν μικρι απόςταςθ ξεκινϊντασ 

από το βουνό μζχρι να φτάςουν χαμθλότερα ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Θ ποςότθτα νεροφ 

που μεταφζρουν είναι διαφορετικι από εποχι ςε εποχι. Ρολφ νερό μεταφζρουν κυρίωσ το 

φκινόπωρο και το χειμϊνα, όταν παρατθροφνται ζντονεσ βροχοπτϊςεισ. Οι πθγζσ των 

μεγαλφτερων ποταμϊν βρίςκονται ςτθν οροςειρά τθσ Ρίνδου, θ οποία κακορίηει τθν 

κατεφκυνςθ τθσ ροισ τουσ προσ το Αιγαίο και το Λόνιο πζλαγοσ.  

 
 Σωςτό ι Λάκοσ; 

1. Οι περιςςότεροι ποταμοί τθσ Ελλάδασ ζχουν μεγάλο μικοσ. 

2. Οι ποταμοί τθσ Ελλάδασ είναι πολφ ορμθτικοί γιατί θ απόςταςθ που διαςχίηουν από τισ 

πθγζσ ωσ τισ εκβολζσ τουσ είναι μικρι. 

3. Το νερό των ποταμϊν είναι περιςςότερο το φκινόπωρο και το χειμϊνα. 

4. Θ κατεφκυνςθ τθσ ροισ των περιςςότερων ελλθνικϊν ποταμϊν είναι προσ τθν 

οροςειρά τθσ Ρίνδου. 

5. Κανζνα ελλθνικό ποτάμι δεν εκβάλλει ςτο Λόνιο πζλαγοσ. 

 
 Σα βαςικά μζρθ ενόσ ποταμοφ είναι τα ακόλουκα: πθγζσ, εκβολζσ, όχκεσ, κοίτθ. 

Διαβάηουμε το 19ο κεφάλαιο του βιβλίου τθσ Γεωγραφίασ και λζμε τι ξζρουμε για το 

κακζνα από αυτά. 

 

 Λζμε ότι ζχουμε βροχόπτωςθ (βροχ-ό-πτωςθ) όταν πζφτει βροχι. Σι ζχουμε:  

 όταν πζφτει χαλάηι;  

 όταν πζφτει χιόνι;     
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 Χρθςιμοποιοφμε τισ ακόλουκεσ λζξεισ για να φτιάξουμε δικζσ μασ προτάςεισ. 

 

πθγζσ    εκβάλλω       ρζω       ορμθτικόσ       φαράγγι    εργοςτάςιο    υδροθλεκτρικό 

μικοσ        διαςχίηω     βροχόπτωςθ        κατεφκυνςθ        οροςειρά 

 Για να δοφμε κι αυτό! 

 Η Ελλάδα ζχει πολλοφσ ορμθτικοφσ ποταμοφσ, οι περιςςότεροι από τουσ 

οποίουσ ζχουν μικρό μικοσ. 

 Οι πθγζσ των μεγαλφτερων ποταμϊν βρίςκονται ςτθν οροςειρά τθσ Πίνδου, θ 

οποία κακορίηει τθν κατεφκυνςθ ροισ τουσ προσ το Αιγαίο και το Ιόνιο 

πζλαγοσ. 

 

 
 

 Παρακάτω μάσ δίνονται μερικζσ πλθροφορίεσ για οριςμζνα ποτάμια τθσ 

Ελλάδασ. Σισ χρθςιμοποιοφμε και φτιάχνουμε μικρά κείμενα, ςαν αυτό που ακολουκεί 

ςχετικά με τον Αλιάκμονα, για τρία ακόμα ποτάμια: τον Αχελϊο, τον Πθνειό και τον Ζβρο 

(ι αλλιϊσ Μαρίτςα ςτα Βουλγαρικά) 

 

Ο Αλιάκμομας είμαι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας. Ο 

ποταμός πηγάζει από τα βουμά Βέρμο και Γράμμο στα 

σύμορα της χώρας μας με τημ Αλβαμία και εκβάλλει στο 

Αιγαίο πέλαγος αμάμεσα στη Θεσσαλομίκη και τημ Κατερίμη. 
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Αχελϊοσ 

 δεφτεροσ ςε μικοσ ςτθν Ελλάδα 

 πθγζσ: οροςειρά Ρίνδου 

 ροι: μικοσ 220 χιλιομζτρων 

 εκβολζσ: Λόνιο πζλαγοσ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Πθνειόσ 

 ροι: Κεςςαλία 

 πθγζσ: Ρίνδοσ 

 εκβολζσ: Κερμαϊκόσ κόλποσ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ζβροσ  

 δεφτεροσ ςε μζγεκοσ ποταμόσ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 

 πθγζσ: όρθ ίλα, δυτικι Βουλγαρία 

 ροι: ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα, Τουρκία, Κράκθ 

 εκβολζσ: Βόρειο Αιγαίο Ρζλαγοσ (Κρακικό πζλαγοσ) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Διαβάηουμε τθν ιςτορία, ςυνεργαηόμαςτε με τον διπλανό μασ και φτιάχνουμε ζνα άλλο, 

διαφορετικό τζλοσ. 

 

Τμ πμηάμη πμο θοιάεη ζημκ μονακό 

Ιηα θμνά, ήηακ έκα μηθνό πμηάμη. Λεθηκμύζε γμνγά γμνγά από ηεκ πεγή ρειά ζημ βμοκό 

θαη θαηέβαηκε ζηεκ πεδηάδα πμνμπεδώκηαξ, πεκηαθάζανμ θαη βμοενό. Μζμ ζοκέπηδε κα 

θαηεβαίκεη, όιμ θαη πιάηαηκε, μέπνη πμο έγηκε έκα μεγάιμ πμηάμη. Πα κενά ημο δεκ 

βμοίδακ πηα, ήηακ ήνεμα θαη θοιμύζακ αζόνοβα θαη απαιά. Οηγά ζηγά, με ημκ θαηνό, 

έθηαζε θμκηά ζε μηα πμιηηεία θαη άνπηζακ κα ημ ζηεθακώκμοκ γεθύνηα πέηνηκα θαη 

γεθύνηα ζηδενέκηα. Νενκμύζακ άκζνςπμη πάκς ζηα γεθύνηα θαη πεγαίκακ από ηε μηακ 

όπζε ζηεκ άιιε πενπαηώκηαξ ή θαβάια ζηα δώα.  

Νενκώκηαξ μ θαηνόξ, θακήθακ ηα αοημθίκεηα θαη ηα μεπακάθηα -βνμομ βνμομ- κα 

πενκμύκ από πάκς ημο. Νμιύξ μ ζόνοβμξ, ημ πμηάμη δαιηδόηακ, ημ ζοκεπέξ πένα δώζε 

ημο πάιαγε ηεκ εζοπία. Άνπηζακ κα θόβμοκ δέκηνα από ηηξ όπζεξ ημο μη άκζνςπμη, κα 

νίπκμοκ ζθμοπίδηα ζημ κενό ημο, πμο όιμ θαη ζόιςκε. Ιενηθέξ θμνέξ, ημ πμηάμη 

θμύζθςκε θη έδηςπκε ημοξ ακεπηζύμεημοξ, αιιά όιμ θη ενπόκημοζακ θαη δημνζώκακ ηα 

γεθύνηα θαη λακά πάιη ηα ίδηα, μέπνη πμο ημ πμηάμη ζύμςζε θαη είπε μέζα ημο «ηη ζέις 

‘γς εδώ πένα, θμκηεύς κα γίκς βαιηόημπμξ θαη ζέις κα παναμείκς θαζανό πμηάμη» θη 

έδςζε μηα θαη λεθόιιεζε από ηε γεξ θαη ακέβεθε ζημκ μονακό θαη μεκ ημ είδαηε! Γθεί 

ρειά, ηώνα πμο μηιάμε, εθεί ρειά γανγανίδεη πεκηαθάζανμ ηναγμοδώκηαξ με ηα 

ζύκκεθα, πασδεμέκμ από ηηξ ειηαπηίδεξ θη αζεμςμέκμ από ημ θςξ ημο θεγγανημύ. 

odia.wordpress.com/2011/02/10/river-on-the-sky 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 Χαρακτθρίηουμε «βουερό ποτάμι», ζνα ποτάμι που κάνει μεγάλθ βο(υ)ι όταν κυλάει. 

Πϊσ χαρακτθρίηουμε: 

 

 ζνα χωράφι που βγάηει πολλοφσ καρποφσ;  

 μια κατάςταςθ που μασ προκαλεί κλίψθ;  

 ζνα  πρόςωπο που αςτράφτει;  

 ζναν άνκρωπο που ζχει μεγάλθ τφχθ;  

 ζνα δωμάτιο με πολλι δροςιά; 

 

 

 Το ποτάμι πλαταίνει (γίνεται πλατφ). Το νερό κολϊνει (γίνεται κολό). 

υμπλθρϊνουμε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ με τα ριματα που παράγονται από 

τα επίκετα ςτισ παρενκζςεισ. 

1. Πταν προχωριςεισ λίγο, θ λίμνθ ___________ (βακφσ) απότομα. 

2. Πλα μου τα ροφχα ___________ (παλιόσ) ςιγά ςιγά. Ρρζπει να αγοράςω καινοφργια. 

3. Στθν αρχι, ο δρόμοσ είναι ςτενόσ και γεμάτοσ ςτροφζσ, αλλά μετά ___________ 

(φαρδφσ). 

4. Είναι ζνα πολφ περίεργο ποτάμι. Γενικά είναι βακφ και ορμθτικό, αλλά ςε μερικά 

ςθμεία ___________ (ρθχόσ) και μπορείσ να κολυμπιςεισ. 

5. Τα μαλλιά τθσ Ελζνθσ ___________ (κατςαρόσ) τρομερά από τθν υγραςία. 

 

 Ζνα γεφφρι από πζτρα είναι ζνα «πζτρινο γεφφρι», ενϊ ζνα γεφφρι από ςίδερο είναι 

ζνα «ςιδερζνιο γεφφρι». 

Προςπακοφμε με τον ίδιο τρόπο να χαρακτθρίςουμε τα παρακάτω, ανάλογα με το υλικό 

από το οποίο είναι φτιαγμζνα: 

 ςκάλα από ξφλο  

 νεφρα από ατςάλι  

 ςφαίρα από γυαλί  

 βραχιόλι από διαμάντια  

 ςταυρόσ από αςιμι  

 λουλοφδι από χαρτί  

 ςκεφοσ από χαλκό  

 δίςκοσ από πλατίνα 

 

 

Το ποτάμι γαργαρίηει πεντακάκαρο… Προςπακοφμε να ςκεφτοφμε και άλλα ριματα 

που μιμοφνται ιχουσ και τελειϊνουν ςε -ίηω. 



 Διαβάηουμε το κείμενο και ςυμπλθρϊνουμε τα ριματα που λείπουν ςτον ςωςτό τφπο. 

 

Πάρε με μαηί ςου... 

Ηοφςε μια φορά κι ζναν καιρό μια φλόγα μικρι και 

παιχνιδιάρα.http://stagona.pblogs.gr/files/f/194187-5132185-lg.jpg 

Πμορφθ και ανζμελθ με τα πυρόξανκα μαλλιά τθσ πλεγμζνα ςτεφάνι γφρω από το 

κεφαλάκι τθσ. 

Πλθ μζρα ________ (γυρνάω) κι ________ (παίηω) με τα δζντρα, τα πουλιά, τον άνεμο, 

τα λουλοφδια, τουσ ανκρϊπουσ.. 

Κι όλα τθν ικελαν κοντά τουσ, κι όλα τθν αγαποφςαν.. 

Και θ φλόγα ________ (καμαρϊνω) και ________  (χαμογελάω) μα πάντα κράταγε από 

όλουσ μια μικρι απόςταςθ.. 

Ιταν ευτυχιςμζνθ για τθν αγάπθ που ________ (παίρνω) κι αυτό ζμοιαηε να τθσ ιταν 

αρκετό..  

Μια μζρα θ φλόγα κακϊσ ζπαιηε ξεχάςτθκε και απομακρφνκθκε πολφ.. ωσ που 

________  (ςυναντάω) ζνα μικρό ποτάμι. 

Το ________ (πλθςιάηω) και κακρεφτίςτθκε μεσ ςτα νερά του.. κάτι περίεργο ________ 

(νιϊκω) τότε.. κάτι ςαν να τθ μάγεψε.. 

Ριγε ξανά τθν άλλθ μζρα και το ποτάμι τθν ________ (περιμζνω)... 

Και οι μζρεσ ________ (κυλάω) και θ Φλόγα όλο και πιο ςυχνά αντάμωνε το ποτάμι για 

να κακρεφτιςτεί ςτα νερά του και να το δει ________ (αγκαλιάηω) τρυφερά το είδωλό 

τθσ. Και λικνιηόταν λίγεσ ςπικαμζσ πάνω από τθν επιφάνειά του και κοκκίνιηαν τα 

μαγουλάκια τθσ κι ζνασ άνεμοσ παράξενοσ ________ (φυςάω) μζςα τθσ και τθν 

________ (αναςτατϊνω)...  

Γεμάτοσ ευτυχία κι ο ποταμόσ  ________ (τραγουδάω) κι ζνιωκε τα χαλικάκια ςτο βυκό 

του να μετατοπίηονται και να χοροπθδοφν ςτο πζραςμά τθσ. Και όλο και ζκανε 

μεγαλφτερουσ κυματιςμοφσ ςτθν προςπάκειά του να τθν τραβιξει ακόμα πιο κοντά 

του.. 

Και θ Φλόγα ςιγά ςιγά απομακρφνκθκε απο όλα.. 

Δεν ________ (βλζπω) τίποτε άλλο εμπρόσ τθσ παρά μόνο το μικρό ποτάμι και το 

είδωλό τθσ ________ (μεγαλϊνω) και ________ (ομορφαίνω) ςτθν αγκαλιά του.. να 

παίρνει μια μορφι που ωσ τϊρα οφτε θ ίδια είχε ξαναδεί.. οφτε φανταηόταν ..ιταν ςαν 

να γνϊριηε τον εαυτό τθσ απ’ τθν αρχι.. 

Αυτά ςκεφτόταν εκείνθ τθν θλιόλουςτθ μζρα που παραδομζνθ ςτο όνειρό τθσ 

________ (νιϊκω) τον εαυτό τθσ αδφναμο να γλιςτράει αργά ςτο νερό.. 

http://stagona.pblogs.gr/files/f/194187-5132185-lg.jpg
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«Δεν ζπρεπε ποτζ ________  (φτάνω) ωσ εδϊ» τθσ φϊναξε θ φίλθ τθσ θ λεφκα τθ 

ςτιγμι που θ Φλόγα ζςβθνε με ζνα αχνό χαμόγελο ευτυχίασ ςτα χείλθ... 

«Για κάκε επιλογι μασ υπάρχει ζνα τίμθμα» πρόλαβε να ψικυρίςει θ μικρι 

Φλόγα προτοφ χακεί εντελϊσ.. 

Και απο τότε κανείσ δεν τθν ξανάδε.. 

Και ο μικρόσ ποταμόσ ________ (ςυνεχίηω) το ταξίδι του και ακόμα ωσ τϊρα ________ 

(ταξιδεφω)... Και αν πλθςιάςει κανείσ και κοιτάξει προςεχτικά κα δει ςτα νερά του να 

ςχθματίηονται κάτι μικροφλεσ κόκκινεσ ανταφγειεσ.. 

http://stagona.blogs.gr/tags/paramythi-gr.html (με αλλαγζσ) 

 

 υμπλθρϊνουμε το παρακάτω κείμενο με τισ λζξεισ που μασ δίνονται ςτο πλαίςιο 

 

άκλθμα           ιρεμα               βροχοπτϊςεισ            ορμθτικά 

πλωτόσ         φφςθ         φοφςκωςαν              τοπία            περιπζτεια 

 

Ακλιματα ςτο... ποτάμι 

 Οι ζντονεσ _________ των τελευταίων θμερϊν 

_________ τα ποτάμια τθσ Ελλάδασ. Αυτό βζβαια είναι πολφ καλό νζο για όςουσ αγαποφν 

το άφτινγκ, ζνα ομαδικό _________ περιπζτειασ που απαιτεί ςυνεργαςία ανάμεςα ςε 

όςουσ ςυμμετζχουν. Μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε κάκε είδουσ ποταμό, αρκεί να είναι 

_________. Θ κατάβαςθ μπορεί να γίνει ςε _________ ποτάμια προςφζροντασ με αυτό τον 

τρόπο μια όμορφθ περιιγθςθ ςτα _________ τθσ περιοχισ. Μπορεί όμωσ να γίνει και ςε 

_________ ποτάμια με δυςκολίεσ όπωσ καταρράκτεσ και βράχουσ. Τότε γίνεται αλθκινι 

_________. Το άκλθμα αυτό αποτελεί ιδανικό τρόπο να πλθςιάςετε ςε άγριεσ περιοχζσ και 

να καυμάςετε τθν ελλθνικι _________. 

http://stagona.pblogs.gr/tags/paramythi-gr.html
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 Γεωγραφία τϋ Δθμοτικοφ (Αϋενότ., κεφ. 1 & 2)  

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 14) 

Σο δίςεκτο ζτοσ  

Κάκε τζςςερα ζτθ ζχουμε μια θμζρα επιπλζον, τθν οποία προςκζςαμε ςτο μινα Φεβρουάριο. 

Το ζτοσ με τισ 366 μζρεσ λζγεται δίςεκτο. Ραλαιότερα ο λαόσ μασ δεν γνϊριηε τθν εξιγθςθ 

αυτι και, επειδι είχε τθν τάςθ να προικίηει με υπερφυςικζσ ιδιότθτεσ οτιδιποτε δεν μποροφςε 

να εξθγιςει, ζπλαςε διάφορουσ μφκουσ και δοξαςίεσ γφρω από τθ "δίςεχτθ χρονιά". 

 

 Οι λζξεισ και εκφράςεισ που βρίςκονται μζςα ςτον πίνακα μποροφν να αντικαταςτιςουν 

κάποιεσ λζξεισ / φράςεισ του κειμζνου χωρίσ να αλλάξει το νόθμα. Βρίςκουμε ποιεσ 

λζξεισ είναι αυτζσ και ξαναγράφουμε το κείμενο. 

 

ονομάηεται     δθμιοφργθςε     χρόνια     ερμθνεία     κακϊσ       δειςιδαιμονίεσ     

ςχετικά με        ιξερε       χαρακτθριςτικά        παραπάνω         ιςτορίεσ 

 

 

Φιεβάνεξ 

Μ Φεβνμοάνημξ, μ δεύηενμξ μήκαξ ημο πνόκμο, αιιά θαη μ πημ μηθνόξ, έπεη μόκμ 28 μένεξ. Ηάζε 

ηέζζενα πνόκηα όμςξ παίνκεη μηα αθόμα μένα θαη ηόηε ε πνμκηά ιέγεηαη δίζεθηε. Μ ιαόξ, 

αθμιμοζώκηαξ ηεκ πανάδμζε, πηζηεύεη όηη μηα δίζεθηε πνμκηά είκαη θαθόηοπε θαη απμθεύγεη ζηε 

δηάνθεηά ηεξ κα ζεμειηώκεη ζπίηηα θαη κα θάκεη γάμμοξ. Μ Φεβνμοάνημξ είκαη μ μήκαξ μ Ημοηζόξ, 

μ Ημύκημονμξ, μ Ημύηζμονμξ, όπςξ ημκ ιέκε ζημκ Νόκημ, δειαδή με ηεκ θμμμέκε μονά. Όιμη 

βέβαηα ημκ ιέμε Ημοηζμθιέβανμ. 

Μ  θαηνόξ ημκ Φεβνμοάνημ είκαη θνύμξ, πεημςκηάηηθμξ. Ηάπμηεξ μένεξ όμςξ έπμομε λαθκηθέξ 

ιηαθάδεξ, πμο ηηξ αθμιμοζμύκ πημκηάδεξ. 

Πμ δεύηενμ μήκα ημο πνόκμο, ημκ Φεβνμοάνημ ανπίδμοκ μη δμοιεηέξ ηςκ γεςνγώκ. Οηηξ δύμ ημο 

μήκα γημνηάδμομε ηεκ Ρπαπακηή ημο νηζημύ θαη γίκμκηαη ηα μακηέμαηα γηα ημκ θαηνό, ακάιμγα 

με ηα ζεμεία ηεξ θύζεξ. 

Αιιά μ Φεβνμοάνημξ είκαη θαη μήκαξ λέγκμηαζημξ, γηαηί αοηόκ ημκ μήκα ζοκήζςξ ανπίδεη ε 

Απμθνηά. Ένπμκηαη πμνμί θαη θανκαβάιηα πμο ηειεηώκμοκ ηεκ Ηαζανή Δεοηένα. 

 

Ιαζεηηθόξ Θόγμξ, Ιεκηαία Γθεμενίδα ηςκ Γ' θαη ΟΠ' ηάλεςκ Δεμμηηθμύ Οπμιείμο Ξηδμύ, Φεβνμοάνημξ 

2004 
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1. Ροια ςχζςθ ζχει ο Φεβρουάριοσ με το δίςεκτο ζτοσ; 

2. Ροια λζξθ που ςυναντιςαμε ςτο κείμενο Α μπορεί να χαρακτθρίςει τισ πεποικιςεισ ότι δεν 

 πρζπει να κάνουμε γάμουσ και να κεμελιϊνουμε ςπίτια κατά τθ διάρκεια των δίςεκτων  

       ετϊν; 

3. Με ποιο χαρακτθριςτικό του Φεβρουαρίου που αναφζρει το κείμενο ςχετίηεται το κακζνα 

 από τα παρακάτω; 

 

Αμ της Υπαπαμτής δεμ φαμεί ήλιος, 

θα βρέχει σαράμτα μέρες. 

Αμ φαμεί, θα' ρθει καλή χρομιά. 

 

Ο Φιεβάνεξ θη ακ θιεβίζεη, 
θαιμθαίνη ζα μονίζεη. 
Μα ακ ηύπεη θαη ζομώζεη,  
μεξ ζημ πηόκη ζα μαξ πώζεη. 
 

         (λαϊκό ρητό)                                    (παναδμζηαθό ηναγμοδάθη) 

 
 

 
 
 

 
 Διαβάηουμε τϊρα το παρακάτω κείμενο και απαντάμε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 

1. Ροιο ρόλο ζπαιξε ο Λοφλιοσ Καίςαρασ ςτον κακοριςμό του δίςεκτου ζτουσ; 

2. Ροιοσ ιταν ο Σωςιγζνθσ; 

3. Τι ακριβϊσ ζκανε ο Σωςιγζνθσ για να διορκϊςει το πρόβλθμα που παρουςιάηε το 

 θμερολόγιο ωσ το 46 μ.χ.; 

4. Από που προιλκε θ ονομαςία «δίςεκτο» ζτοσ; 
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Η ιςτορία του δίςεκτου ζτουσ 

 

 

Θ ετιςια περιφορά τθσ γθσ γφρω από τον ιλιο κεωρείται ότι δε διαρκεί μόνο 365 μζρεσ 

αλλά λίγο παραπάνω: 6 ϊρεσ, 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα κατά μζςο όρο.  Οι ωμαίοι 

από το 600 π.χ. ακολουκοφςαν ζνα θμερολογιακό ζτοσ 365 θμερϊν, το οποίο κάκε 

τζςςερα χρόνια προπορευόταν κατά ζνα 24ωρο.  

Για να διορκωκεί θ ανωμαλία, το 46 π.χ. ο ωμαίοσ αυτοκράτορασ Λοφλιοσ Καίςαρασ 

ηιτθςε τθ βοικεια του Ζλλθνα μακθματικοφ, αςτρονόμου και φιλοςόφου Σωςιγζνθ. 

Εκείνοσ υπολόγιςε αρχικά το θλιακό ζτοσ ςε 365 μζρεσ και ανζλαβε να βρει ζναν τρόπο 

να ςτριμϊξει κάπου  τισ 6 ϊρεσ τθσ χρονιάσ που περίςςευαν. 

Αφοφ πρϊτα επιμικυνε το ζτοσ 46 μ.χ. φκάνοντάσ το ςτισ 445 μζρεσ -προκειμζνου να 

καλφψει τθ διαφορά, όριςε να προςτίκεται ςτο νζο θμερολογιακό ζτοσ μία θμζρα κάκε 

4 χρόνια. Και επειδι αυτι θ μζρα ζμπαινε αρχικά 6 μζρεσ πριν από τθ ρωμαϊκι 

πρωτομθνιά και ταυτόχρονα πρωτοχρονιά, ονομάςτθκε δισ ζκτθ μζρα (δεφτερθ ζκτθ 

μζρα) ι αλλιϊσ δίςεκτθ. Από εκεί προζρχεται και ο όροσ "δίςεκτο ζτοσ". 

 

www.goldenmag.gr 
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 υμπλθρϊνουμε το κείμενο με λζξεισ από τον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

 

 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 17) 

 
Ο μεςθμβρινόσ του Γκρίνουιτσ 

Το Βαςιλικό Αςτεροςκοπείο του Γκρίνουιτσ, _________ λίγα χιλιόμετρα ζξω από το _________ 

του Λονδίνου, είναι το παλιότερο _________ αςτεροςκοπείο. 

Το 1884 ς' ζνα _________ ςυνζδριο Αςτρονομίασ _________ να κεωρείται ωσ ο Ρρϊτοσ 

Μεςθμβρινόσ αυτόσ που _________ από το αςτεροςκοπείο του Γκρίνουιτσ. Αυτό _________ 

επειδι οι Άγγλοι _________ μεγάλθ ναυτικι δφναμθ τθσ εποχισ εκείνθσ με _________ ςε όλον 

τον κόςμο και χρειάηονταν ςτο αςτεροςκοπείο τουσ να κάνουν τισ _________ για τθν εφρεςθ 

ενόσ τόπου ςτο _________ τθσ Γθσ. 

 

 Από το κείμενο για τθν ιςτορία του Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν λείπουν μερικά ριματα. Σα 

ςυμπλθρϊνουμε επιλζγοντασ το κατάλλθλο από τον πίνακα που ακολουκεί και 

βάηοντάσ το ςτον ςωςτό τφπο. 

 

αποφαςίηω   επιλζγομαι    εκφωνϊ     υπάρχω    ολοκλθρϊνομαι     
κάνω      ζχω      ηθτάω      γίνομαι     παρουςιάηω 

 

 
Το κτίριο του Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (ςχζδιο του 1842). 

Ρίςω αριςτερά διακρίνεται θ Ακρόπολθ και ςτα δεξιά είναι ο Λόφοσ Νυμφϊν. 

Λςτοςελίδα Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν, www.noa.gr 

  

περνά    μετριςεισ    χάρτθ    ςυμφωνικθκε    αγγλικό     αποτελοφςαν    

κακορίςτθκε     κζντρο      διεκνζσ      κτιςμζνο      αποικίεσ 
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Σο Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν 

Γφρω ςτο 1840, ο Βαρϊνοσ Γεϊργιοσ Σίνασ, τότε Ρρόξενοσ τθσ Ελλάδασ ςτθ Βιζννθ, 

κζλθςε _________ μια δωρεά για τθν ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςε ζνα από 

τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. _________ τθ ςυμβουλι του φίλου του κ. 

Prokesh-Osten, Ρρεςβευτι τθσ Αυςτρίασ ςτθν Ελλάδα, του οποίου γραμματζασ τότε 

ιταν ο φυςικόσ και αςτρονόμοσ, Κακθγθτισ Γεϊργιοσ Βοφρθσ. Κάτω από τθν επιρροι 

τουσ, ο Γ. Σίνασ _________ να δωρίςει ςτο Ελλθνικό Κράτοσ 500.000 δραχμζσ για τθν 

ίδρυςθ του Αςτεροςκοπείου ςτθν Ακινα. 

Θ κεμελίωςθ του Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν _________ ςτισ 26 Λουνίου του 1842 κατά τθ 

διάρκεια ζκλειψθσ Θλίου. Θ εκδιλωςθ ζγινε με μεγάλθ επιςθμότθτα με τθν παρουςία 

του Βαςιλιά Πκωνα, μελϊν τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Λεράσ Συνόδου. Ρλικοσ κόςμου είχε 

κατακλφςει τθ περιοχι που _________ για τθν ανζγερςθ του Αςτεροςκοπείου, ςτο 

Λόφο Νυμφϊν ςτο Κθςείο, απζναντι από τθν Ακρόπολθ. Ο Κακθγθτισ Γ. Βοφρθσ 

_________ το πανθγυρικό τθσ θμζρασ. Κατόπιν, υπό τουσ ιχουσ μουςικισ και τουσ 

κανονιοβολιςμοφσ μιασ φρεγάτασ, που ιταν αγκυροβολθμζνθ ςτον Ρειραιά, 

κατατζκθκε ο κεμζλιοσ λίκοσ. 

Το πρϊτο κτιριο του Αςτεροςκοπείου, γνωςτό και ωσ «κτιριο Σίνα», είναι βαςιςμζνο 

ςτα ςχζδια του νζου Δανοφ αρχιτζκτονα Theophil Hansen, τα οποία _________ ο 

αρχιτζκτονασ Edward Schaubert. Για το τελικό ςχζδιο ηθτικθκε θ γνϊμθ του Κακθγθτι 

Βοφρθ και του Schumacher, μεγάλου αςτρονόμου τθσ εποχισ. Το κτιριο _________ 

ςταυροειδι μορφι, προςανατολιςμζνθ με βάςθ τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα. Στο 

κζντρο τθσ καταςκευισ _________ ζνασ μικρόσ κόλοσ. Θ ανζγερςθ του κτθρίου 

_________ το 1846. 

 

 Διαβάηουμε πάλι το κείμενο και αποφαςίηουμε ποιο από τα παρακάτω είναι ςωςτό και 

ποιο λάκοσ. 

1. Τθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν χρθματοδότθςε ο Γ. Σίνασ. 

2. Ο Γ. Βοφρθσ ιταν πρεςβευτισ τθσ Αυςτρίασ ςτθν Ελλάδα. 

3. Θ δωρεά για το Αςτεροςκοπείο ζγινε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

4. Ραρϊν ςτθν κατάκεςθ του κεμζλιου λίκου του Αςτεροςκοπείου ιταν ο Βαςιλιάσ Πκων. 
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5. Θ εκδιλωςθ για τα εγκαίνια του Αςτεροςκοπείου ζγινε ςτον Ρειραιά. 

6. Τα ςχζδια για το πρϊτο κτιριο του αςτεροςκοπείου ζκανε ο Edward Schaubert. 

7. Το κτιριο του Αςτεροςκοπείου ζχει ςχιμα ςταυροειδζσ και είναι προςανατολιςμζνο ςτα 

τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα. 

8. Το κτιριο ολοκλθρϊκθκε το 1842. 

 

 υμπλθρϊνουμε τον πίνακα που ακολουκεί με ριματα, όπωσ ςτο παράδειγμα.  

δωρίηω δωρεά 

 επιρροι 

 ίδρυςθ 

 κεμελίωςθ 

 εκδιλωςθ 

 

Ο Γαλιλαίοσ και θ κίνθςθ τθσ Γθσ  

Ο Γαλιλαίοσ Γαλιλζι γεννικθκε το 1564. Σποφδαςε μακθματικά, φυςικι και αςτρονομία. 

Στα 19 του, παρατθρϊντασ μζςα ςτον κακεδρικό ναό τθσ Ρίηασ μια λάμπα που 

πθγαινοερχόταν, κακϊσ τθν κινοφςε ο αζρασ, ανακάλυψε τουσ νόμουσ τθσ ιςόχρονθσ 

κίνθςθσ του εκκρεμοφσ. Το 1609, ςε θλικία 45 χρόνων, καταςκεφαςε ςτθ Βενετία το πρϊτο 

αςτρονομικό τθλεςκόπιο, με το οποίο ζκανε παρατθριςεισ ςτο φεγγάρι. Λίγα χρόνια 

αργότερα, είχε καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα πωσ δεν είναι ο Ιλιοσ που γυρίηει γφρω από τθ 

Γθ, αλλά θ Γθ που περιςτρζφεται γφρω από τον Ιλιο, όπωσ και όλοι οι πλανιτεσ του 

θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Ανακοίνωςε περιχαρισ τθν ανακάλυψι του, για να διαπιςτϊςει 

πωσ θ ζρευνα και θ επιςτιμθ δεν είχαν καμιά τφχθ ςτθν εποχι του. 

Θ ανακοίνωςι του κεωρικθκε φοβερι βλαςτιμια κατά του κεοφ. Τον είπαν αιρετικό. Ο 

Γαλιλαίοσ επζμενε ςτθν άποψι του με αποτζλεςμα ςτισ 22 Λουνίου του 1633, να τον 

ςυλλάβει θ Λερι Εξζταςθ και να τον φυλακίςει. Συνζχιςε να επιμζνει πωσ θ Γθ γυρίηει και 

πωσ αυτό είναι ανεξάρτθτο από τθ κρθςκεία. Από τα μζςα Λανουαρίου του 1634 κι ενϊ 
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πατοφςε πια τα εβδομιντα του, οι δεςμοφφλακεσ άρχιςαν να τον υποβάλλουν ςε φριχτά 

βαςανιςτιρια, μιπωσ και τον ςυνετίςουν. Άντεξε τρεισ βδομάδεσ. 

Στισ 10 Φεβρουαρίου του 1634, γονατιςτόσ μπροςτά ςτουσ ιεροεξεταςτζσ, απαρνικθκε τθ 

κεωρία του ωσ λακεμζνθ και αιρετικι. Λζγεται πωσ, τθν ίδια ςτιγμι, μουρμοφριςε: «Και 

όμωσ, γυρίηει». Ζηθςε άλλα οκτϊ χρόνια. Ρζκανε το 1642, περιοριςμζνοσ και κάτω από τθν 

αυςτθρι παρακολοφκθςθ τθσ Λερισ Εξζταςθσ. Ακριβϊσ 350 χρόνια μετά το κάνατό του, ο 

πάπασ Ραφλοσ ηιτθςε δθμόςια ςυγνϊμθ για τα όςα πζραςε ο Γαλιλαίοσ, αναγνωρίηοντασ 

πωσ θ Λερι Εξζταςθ είχε κάνει λάκοσ. 

Λάκθ, όμωσ, είχε κάνει και ο Γαλιλαίοσ. Τον ίδιο με αυτόν καιρό, ο Λωάννθσ Κζπλερ 

διατφπωνε τουσ τρεισ κεμελιϊδεισ νόμουσ του και εξθγοφςε ότι θ Γθ ακολουκεί ελλειπτικι 

τροχιά γφρω από τον Ιλιο. Και λίγα χρόνια αργότερα, ο Λςαάκ Νεφτoν (1642 - 1727) 

διατφπωνε τον νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ. 

Σιμερα, ξζρουμε πωσ οφτε ο Ιλιοσ ςτζκει ακίνθτοσ ςτο κζντρο του Σφμπαντοσ. Είναι κι 

αυτόσ ζνα μζροσ του όλου, ζνα απειροελάχιςτο ςθμάδι ςτθν απεραντοςφνθ του 

Διαςτιματοσ. Ζχει υπολογιςτεί ότι ςε κάκε ζνα δευτερόλεπτο ο Ιλιοσ διανφει απόςταςθ 

περίπου είκοςι χιλιομζτρων. Ρου ςθμαίνει περίπου 1200 χλμ. το λεπτό ι 72.000 χλμ. τθν 

ϊρα. Για τα ανκρϊπινα μζτρα, ταχφτθτα φανταςτικι, που παραςζρνει και τθ Γθ κι όλα όςα 

υπάρχουν ςτο πλανθτικό μασ ςφςτθμα. Από ποια αφετθρία ξεκινιςαμε; Ρροσ ποιο τζρμα 

κινοφμαςτε; Ροφ αρχίηει, ποφ τελειϊνει το Σφμπαν και τι υπάρχει πζρα από αυτό; 

Υποκζςεισ μόνο μποροφμε να κάνουμε. Ππωσ υποκζςεισ μόνο μποροφν να γίνουν για τθν 

αρχι όλων αυτϊν.  

http://www.historyreport.gr/index.php 

 

 Απαντάμε ςτισ ερωτιςεισ: 

1. Με ποιον τρόπο ανακάλυψε ο Γαλιλαίοσ τουσ νόμουσ τθσ ιςόχρονθσ κίνθςθσ του 

εκκρεμοφσ; 

2. Ρϊσ αντιμετωπίςτθκε από τουσ ανκρϊπουσ τθσ εποχισ του θ ανακάλυψθ του Γαλιλαίου 

ότι θ γθ γυρίηει; 

3. Σε ποιεσ ςυνκικεσ λζγεται ότι ο Γαλιλαίοσ είπε το περίφθμο: «Και όμωσ, γυρίηει» ; 

4. Με ποιον τρόπο και πότε δικαιϊκθκε τελικά ο Γαλιλαίοσ; 

5. Ροιοσ διατφπωςε τον νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ; 

6. Τι ξζρουμε ςιμερα για τθν κίνθςθ του Ιλιου; 

7. Τι γνωρίηουμε ςιμερα για τθν αρχι και το τζλοσ του Σφμπαντοσ; 
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Μερικές φορές σκέφτομαι ότι είμαστε μόμοι μας στο Σύμπαμ και άλλες ότι δεμ 

είμαστε. Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα είμαι συγκλομιστική. 

 (Arthur Clarke, 1917-2008, Βρετανόσ ςυγγραφζασ επιςτθμονικισ φανταςίασ) 

 

 Βρίςκουμε ςυνϊνυμεσ λζξεισ ι εκφράςεισ για τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ / φράςεισ του 

κειμζνου. 

 

 «... μια λάμπα που πθγαινοερχόταν…»: Σο ριμα «πθγαινοζρχομαι» προζρχεται 

από τθ ςφνκεςθ των ρθμάτων «πθγαίνω» και «ζρχομαι». 

Προςπακοφμε να ςκεφτοφμε κι άλλα ριματα που παράγονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

 κεμζλιο < κεμελιϊδθσ: 

υμπλθρϊνουμε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν με επίκετα ςε -ϊδθσ, -ϊδεσ που 

παράγονται από τα ουςιαςτικά ςτισ παρενκζςεισ. 

 

1. Κάκε χρόνο ςτθν Ελλάδα τεράςτιεσ _____________ (δάςοσ) εκτάςεισ καταςτρζφονται 

από τισ πυρκαγιζσ. 

2. Λόγω των ιςχυρϊν ανζμων, θ κάλαςςα κα είναι εξαιρετικά _____________ (κφμα). 

3. Το αυτοκίνθτο που μασ προςπζραςε ζτρεχε με _____________ (ίλιγγοσ) ταχφτθτα. 

4. Πχι μόνο χάλαςε το αυτοκίνθτο, αλλά χάςαμε και πολλζσ φορζσ τον δρόμο. Ιταν ζνα 

εξαιρετικά _____________ (περιπζτεια) ταξίδι. 

5. Μασ ζςτειλε ζνα _____________ (ενκουςιαςμόσ) γράμμα, όπου μασ περιζγραφε τα 

ταξίδια του ςτθν Αςία.  

6. Θ περιοχι ιταν γενικά ορεινι με μεγάλεσ εκτάςεισ _____________ (κάμνοσ) 

βλάςτθςθσ. 

 

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=455
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 Αφοφ μελετιςουμε τα κεφάλαια 1 και 2 τθσ Α' ενότθτασ τθσ Γεωγραφίασ τθσ Σ' 

Δθμοτικοφ και τα παραπάνω κείμενα, χρθςιμοποιοφμε τισ λζξεισ που μασ δίνονται για να 

φτιάξουμε τουσ οριςμοφσ κακεμιάσ από τισ ζννοιεσ του γεωγραφικοφ λεξιλογίου. 

 

γεωειδζσ 

 

ςχιμα/ Γθ/ ςυμπιεςμζνο/ κορυφι/ διογκωμζνο/ μζςθ 

 

ελλειπτικι τροχιά 

 

νοθτι/ καμπφλθ/ γραμμι/ διαγράφω/ Γθ/ κινοφμαι/ Ιλιοσ 

 

περιςτροφι  

 

κίνθςθ/ Γθ/ άξονασ 

 

περιφορά 

 

κίνθςθ/ Γθ/ Ιλιοσ 

 

Ιςθμερινόσ 

 

φανταςτικι/ γραμμι/ χωρίηω/ Γθ/ θμιςφαίριο/ βόρειο/ νότιο 

 

Μεςθμβρινόσ 

 

θμικφκλιο/ ενϊνω/ πόλοσ/ Γθ 

 

Πρϊτοσ Μεςθμβρινόσ 

 

μεςθμβρινόσ/ χωρίηω/ Γθ/ δυτικό/ ανατολικό/ θμιςφαίριο/ περνϊ/ 

Γκρίνουιτσ/ Λονδίνο 

 

Παράλλθλοσ 

 

κφκλοσ/ παράλλθλοσ/ Λςθμερινόσ 

 

Πόλοι  

 

βόρειο/ νότιο/ άκρο/ Γθ 
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 Κοινωνικι και πολιτικι αγωγι Ε' Δθμοτικοφ (κεφ. 4, 5, 6) 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 22) 

Θ ζννοια του πολίτθ είναι παλιά. Στθν αρχαία Ακινα υπιρχε νόμοσ που όριηε ποιοι ιταν οι 

πολίτεσ τθσ Ακινασ. Δεν ιταν όλοι οι κάτοικοι τθσ πόλθσ-κράτουσ, αλλά οριςμζνοι από αυτοφσ. 

Οι πολίτεσ ςυμμετείχαν ςτα κοινά, προςζφεραν μζροσ τθσ περιουςίασ τουσ για το καλό τθσ 

πόλθσ, τθν προςτάτευαν από κινδφνουσ, ζλεγαν τθ γνϊμθ τουσ, ζκριναν τουσ εκπροςϊπουσ 

τουσ και τισ πράξεισ τουσ. Ανάλογα, ςτισ μζρεσ μασ πολίτεσ τθσ Ελλάδασ είναι όςοι ζχουν τα 

προςόντα που ορίηει ο νόμοσ. Οι ϋΕλλθνεσ πολίτεσ και τϊρα ςυμμετζχουν ςτα κοινά, 

ςυνειςφζρουν οικονομικά, εκφράηουν ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ και προςτατεφουν τθν 

πατρίδα. Οι ϋΕλλθνεσ, δθλαδι, ιταν και είναι ενεργοί και υπεφκυνοι πολίτεσ με δικαιϊματα 

και υποχρεϊςεισ. 

 

 Βρίςκουμε λζξεισ ςτο κείμενο που ςθμαίνουν το ίδιο ι περίπου το ίδιο με τισ παρακάτω: 
 

προςδιορίηω    

 

μερικοί  

λαμβάνω μζροσ  

προφυλάςςω  

άποψθ  

με τον ίδιο τρόπο  

βοθκάω, ςυμβάλλω   

 
 

 φμφωνα με το κείμενο τι ςθμαίνει τελικά να είναι κάποιοσ ενεργόσ και υπεφκυνοσ 

πολίτθσ; 

 

 Διαβάηουμε το παρακάτω κείμενο και βλζπουμε το δελτίο ταυτότθτασ που ακολουκεί. 

υγκρίνουμε τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του αρχαίου Ακθναίου πολίτθ με τα ςτοιχεία που 

πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςιμερα ςτθν ταυτότθτα του Ζλλθνα πολίτθ. τθ ςυνζχεια 

ςυμπλθρϊνουμε το δελτίο ταυτότθτασ με τα δικά μασ ςτοιχεία. 

 



Ελλθνικά μζςα από τα μακιματά μου  Β. Αςτάρα - Σ. Μπζλλα 

41 
 

 

 

 

  

Ο Κλειςκζνθσ χϊριςε τουσ κατοίκουσ τθσ Αττικισ ςε 10 φυλζσ και 100 διμουσ. Κάκε 

διμοσ είχε τον διμαρχό του, το ταμείο του και τουσ καταλόγουσ ςτουσ οποίουσ ιταν 

γραμμζνα τα ονόματα των πολιτϊν. Αν κάποιοσ μετακόμιηε και πιγαινε να μείνει αλλοφ, 

δεν άλλαηε διμο οφτε αυτόσ οφτε τα παιδιά του, όπωσ γίνεται ςιμερα. Οι νζοι 

εγγράφονταν ςτο λθξιαρχείο (μθτρϊο αρρζνων) του διμου τουσ όταν ςυμπλιρωναν τα 

18 τουσ χρόνια. Ζτςι γίνονταν Ακθναίοι πολίτεσ και χρθςιμοποιοφςαν ωσ ςτοιχεία τθσ 

ταυτότθτάσ τουσ: α) το όνομά τουσ, β) το όνομα του πατζρα τουσ και γ) το όνομα του 

διμου τουσ. Για παράδειγμα: Κουκυδίδθσ (όνομα) Ολόρου (όνομα πατζρα) Αλιμοφςιοσ 

(όνομα διμου), Σωκράτθσ Σωφρονίςκου Αλωπεκικεν, Αριςτόβουλοσ Ξανκίπππου 

Ακθναίοσ. 

(Ιζηορία Δ΄Δημοηικού, ζ.44,  Παράθεμα 2, Η ταυτότητα του Αθηναίου πολίτη) 



Ελλθνικά μζςα από τα μακιματά μου  Β. Αςτάρα - Σ. Μπζλλα 

42 
 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 27) 

Κράτοσ είναι ζνασ λαόσ εγκατεςτθμζνοσ μόνιμα ςε μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα που προςδιορίηεται 

από ςυγκεκριμζνα ςφνορα, οργανϊνεται με νόμουσ-κανόνεσ και αςκεί εξουςία. Το κράτοσ ζχει 

τθν εξουςία να κεςπίηει τουσ νόμουσ, να φροντίηει για τθν τιρθςι τουσ και να κακορίηει τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ατόμων που ηουν ς' αυτό. 

Ζκνοσ είναι ζνα ςφνολο ανκρϊπων που είναι ενωμζνο με ςτοιχεία κοινοφ πολιτιςμοφ, κοινοφ 

ιςτορικοφ παρελκόντοσ, ζχουν κοινζσ επιδιϊξεισ, πολλζσ φορζσ μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα και 

ζχουν τθν ίδια κρθςκεία.  

Για παράδειγμα, οι Ζλλθνεσ που ηουν μόνιμα ςτθ Γερμανία, τθν Αγγλία, τθν Αμερικι, τθν 

Αυςτραλία και αλλοφ αποτελοφν μζροσ του ελλθνικοφ ζκνουσ. Ενϊ οι Ζλλθνεσ που ηουν 

μόνιμα ςτθν Ελλάδα, αποτελοφν μζροσ και του ελλθνικοφ κράτουσ και του ελλθνικοφ ζκνουσ. 

 

 

 Αντιςτοιχίηουμε τισ λζξεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με τουσ οριςμοφσ τθσ δεξιάσ. 

1. προςδιορίηεται (προςδιορίηω) θ πιςτι εφαρμογι  

2. εξουςία θ προςπάκεια να πετφχει κανείσ κάτι 

3. τιρθςθ ορίηω ακριβϊσ κάτι, βάηω όρια 

4. υποχρεϊςεισ (υποχρζωςθ) κομμάτι ενόσ ςυνόλου  

5. επιδιϊξεισ (επιδίωξθ) θ δφναμθ που ζχω πάνω ςε κάτι  

6. μζροσ το κακικον, το χρζοσ 

 

 Διαβάηουμε το κείμενο 2 και ςυμπλθρϊνουμε τισ προτάςεισ. 

1. Για να αποτελεί κράτοσ ζνασ λαόσ πρζπει _________ ςε μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 

2. Κάκε κράτοσ το _________ ςυγκεκριμζνα ςφνορα και το οργανϊνουν _________ . 

4. Το κράτοσ είναι υπεφκυνο για τθν _________ και τθν _________ των νόμων. 

5. Ο κακοριςμόσ _________ και των υποχρεϊςεων των πολιτϊν γίνεται από _________ . 

6. Κάκε ζκνοσ _________ από ςτοιχεία κοινοφ πολιτιςμοφ και κοινό ιςτορικό _________ . 

7. Οι Ζλλθνεσ που ηουν ςτο εξωτερικό αποτελοφν  μζροσ _________ αλλά όχι _________ . 

 

 Διαβάηουμε το παρακάτω κείμενο και αποφαςίηουμε ποιεσ από τισ πλθροφορίεσ που 

περιλαμβάνει αφοροφν το ελλθνικό κράτοσ, ποιεσ το ελλθνικό ζκνοσ και ποιεσ και τα 

δφο. 
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Η Διιάδα ή Διιάο, είλαη ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζην λνηηφηεξν άθξν 

ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο θαη 

κεγαιχηεξε πφιε είλαη ε Αζήλα. 

Σπλνξεχεη ζηα βνξεηνδπηηθά κε ηελ Αιβαλία, ζηα βφξεηα κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (Π.Γ.Γ.Μ.) θαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά κε 

ηελ Τνπξθία. Βξέρεηαη ζηα αλαηνιηθά απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο, ζηα δπηηθά απφ ην Ιφλην θαη λφηηα 

απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Η Διιάδα θαηέρεη ηελ 11ε ζέζε ζηηο ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε 

αθηνγξακκή ζηα 13.676 ρηιηφκεηξα θαζψο έρεη πνιιά λεζηά (πεξίπνπ 2.500, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

165 θαηνηθνχληαη), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Κξήηεο, ησλ Γσδεθαλήζσλ, ησλ Κπθιάδσλ, 

ησλ Δπηαλήζσλ θαη πνιιψλ άιισλ. Τν ςειφηεξν βνπλφ είλαη ν Όιπκπνο θαη ν κεγαιχηεξνο ζε 

κήθνο πνηακφο ν Αιηάθκνλαο. 

Έρεη καθξά θαη πινχζηα ηζηνξία θαηά ηελ νπνία άζθεζε κεγάιε πνιηηηζκηθή επίδξαζε ζε ηξεηο 

επείξνπο. Σε απηή γελλήζεθε ε δεκνθξαηία θαη ε θηινζνθία. Αθφκα ε Διιάδα είλαη ν ηφπνο 

γέλλεζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ηνπ δξάκαηνο, ηεο ηξαγσδίαο θαη ηεο θσκσδίαο. 

Η Διιάδα έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο ην 1830, κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηφηε Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ) απφ ην 1981, ηεο Δπξσδψλεο απφ ην 2001, ηνπ ΝΑΤΟ απφ ην 1952 θαη είλαη 

ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ΟΗΔ (1945). Δίλαη κηα αλεπηπγκέλε ρψξα κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

θαη πνιχ πςειφ δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Καηαηάζζεηαη σο ε 21ε θαιχηεξε ρψξα ζε 

επίπεδν πνηφηεηαο δσήο ζηνλ θφζκν γηα ην 2010.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Διιάδα 
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 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 3 (ςελ. 33) 

Ο Ζλλθνασ ωσ πολίτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει δικαίωμα να εκλζγει και να εκλζγεται ςτο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Μπορεί να ηει, να εργάηεται, να ςπουδάηει και να ταξιδεφει 

ελεφκερα ς' όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και να ςυμμετζχει ςτα προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Πλοι είμαςτε πολίτεσ ενόσ κράτουσ, αλλά και πολίτεσ του κόςμου. Ο ζνασ εξαρτάται από τον 

άλλο, επθρεάηει τθ ηωι των άλλων και επθρεάηεται από τουσ άλλουσ, όςο μακριά κι αν ηοφμε 

(αλλθλεξάρτθςθ). 

Οι πολίτεσ δεν ζχουν μόνο το δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ να εκλζγουν και να εκλζγονται, 

αλλά πρζπει να ενδιαφζρονται και να αναλαμβάνουν δράςθ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

που προκφπτουν ςτον τόπο τουσ και ς' όλο τον κόςμο. 

 

 

 

 Απαντάμε ςτισ ερωτιςεισ με βάςθ το κείμενο. 

1. Τι δικαιϊματα ζχει ο Ζλλθνασ ωσ πολίτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; 

2. Τι υποχρεϊςεισ ζχει; 

3. Τι ςθμαίνει "αλλθλεξάρτθςθ", ςφμφωνα με το κείμενο αυτό; 

 

 Ξαναδιαβάηουμε τα κείμενα του βιβλίου και αποφαςίηουμε: 

1. Ροιεσ υποχρεϊςεισ και ποια δικαιϊματα είναι ίδια για τουσ πολίτεσ τθσ Αρχαίασ Ακινασ 

και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; 

2. Ροια από τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που βρικατε αφοροφν τα μζλθ ενόσ 

ζκνουσ και ποια ενόσ κράτουσ; 
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 Φυςικι Αγωγι Ε' και  Σ' Δθμοτικοφ (κεφ. 5, Η Γυμναςτικι) 

 

 Αφοφ διαβάςςουμε προςεκτικά τισ ςελίδεσ 38-39 του βιβλίου μασ που αναφζρονται ςτα 

αγωνίςματα τθσ ενόργανθσ γυμναςτικισ, προςπακοφμε να αντιςτοιχίςουμε τισ 

περιγραφζσ των αγωνιςμάτων ςτο Α με τισ ονομαςίεσ τουσ ςτο Β. 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 38-39, με αλλαγζσ) 

Α. Περιγραφζσ αγωνιςμάτων  

1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αςκιςεισ δυναμικζσ αλλά και ςτατικζσ, για τισ 

οποίεσ απαιτείται πολφ μεγάλθ δφναμθ. Είναι καταςκευαςμζνοι από ξφλο ι πλαςτικό με 

λαβζσ από δζρμα και ςτθρίηονται ςε ατςάλινα ςτθρίγματα. Το χαμθλότερο ςθμείο των 

λαβϊν απζχει από το ζδαφοσ 2,60 μζτρα. 

 

2. Είναι κοινό για άνδρεσ και γυναίκεσ, διαςτάςεων 1212 μζτρα. Οι γυναίκεσ το 

εκτελοφν     με  ςυνοδεία μουςικισ, ενϊ οι άνδρεσ χωρίσ μουςικι. Θ ςφνκεςθ των 

προγραμμάτων  χρειάηεται να  καλφπτει όλο το χϊρο του και επίςθσ να περιλαμβάνει 

αςκιςεισ, όπωσ  κυβιςτιςεισ, πόηεσ,  ιςορροπίεσ, ςτροφζσ και κυματιςμοφσ. Θ χρονικι 

διάρκεια ενόσ  προγράμματοσ είναι 70-90 δευτερόλεπτα. 

 

3. Είναι μεμονωμζνο όργανο (από ξφλο ι ατςάλι, καλυμμζνο με δζρμα ι 

ςυνκετικό υλικό), με φψοσ 1,30 μζτρα και μικοσ 1,60 μζτρα πάνω ςτον οποίο υπάρχουν 

2 χειρολαβζσ. Οι ακλθτζσ εκτελοφν αςκιςεισ ςε όλο το μικοσ του οργάνου, καλφπτοντασ 

τόςο το κζντρο  όςο και τισ δφο άκρεσ του, με ψαλιδιςμοφσ, αλλαγζσ κζςεων ςϊματοσ, 

αιωριςεισ και ςυνεχείσ ταλαντεφςεισ. Επίςθσ, εκτελοφν μια άςκθςθ πάνω ςτισ λαβζσ. 

 

4. Ζχει πλάτοσ 95 εκατ. και μικοσ 120 εκατ. Θ φόρα για τα άλματα 

πραγματοποιείται ςε ζνα διάδρομο μικουσ 25 μζτρων και πλάτουσ 1 μζτρου. Πςο 

περιςςότερεσ περιςτροφζσ εκτελοφνται κατά τθ διάρκεια του άλματοσ, τόςο πιο μεγάλο 

βακμό δυςκολίασ ζχει.  Κατά τθν προςγείωςθ δίνεται ςθμαςία ςτθ ςτακερότθτα και ςτο 

πόςο μακριά προςγειϊνεται ο ακλθτισ. 

 

5. Είναι μια επιφάνεια πλάτουσ 10 εκατοςτϊν θ οποία βρίςκεται ςε φψοσ 1,20 

μζτρα από το ζδαφοσ και ζχει μικοσ 5 μζτρα. Οι ακλιτριεσ εκτελοφν μια ςειρά αςκιςεων 

ςε όλο το μικοσ τθσ ςε χρόνο 70-90 δευτερολζπτων. Το πρόγραμμα δίνει τθν εντφπωςθ 

ότι θ  ακλιτρια εκτελεί τισ αςκιςεισ όπωσ κα τισ εκτελοφςε ςτο ζδαφοσ. 
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6. Αποτελείται από μια ατςάλινθ μπάρα μικουσ 2,40 μζτρων και διαμζτρου μόλισ 

2,8 εκατοςτϊν, θ οποία βρίςκεται ςε φψοσ 2,60 μζτρα όπου οι ακλθτζσ εκτελοφν 

αςκιςεισ με λαβζσ, άλματα και περιςτροφζσ. Εντυπωςιακά είναι τα "γιγάντια" 

αιωριματα ςτα  οποία ο ακλθτισ εκτελεί πλιρθ περιςτροφι γφρω από τθν μπάρα.  

 

7. Αποτελείται από δφο οριηόντιεσ μπάρεσ, οι οποίεσ βρίςκονται περίπου ςτα 2,4 

και 1,6 μζτρα φψοσ από το ζδαφοσ. Θ απόςταςθ ανάμεςα ςτισ δφο μπάρεσ είναι ςτο 

υψθλότερο ςθμείο 1,43 μζτρα. Οι ακλιτριεσ εκτελοφν ςειρά αςκιςεων τόςο ςτθν υψθλι 

μπάρα όςο και ςτθ χαμθλι. Θ μετάβαςθ από τθ μία άςκθςθ ςτθν άλλθ και από τθ μία 

μπάρα ςτθν άλλθ πρζπει να γίνεται χωρίσ διακοπι. 

 

8. Αποτελείται από 2 παράλλθλεσ μπάρεσ με φψοσ 1,80 μζτρων από το ζδαφοσ και 

μικοσ 3,50 μζτρα. Θ απόςταςθ ανάμεςα ςτισ δφο μπάρεσ κυμαίνεται από 42 ωσ 52 

εκατοςτά και εξαρτάται από τον ςωματότυπο του ακλθτι. Ο ακλθτισ επιδεικνφει 

ακροβατικι ικανότθτα και δφναμθ. Σθμαντικά ςτοιχεία είναι τα άλματα ανάμεςα ςτισ 

μπάρεσ, οι οριηοντιϊςεισ, οι κζςεισ ιςορροπίασ και φυςικά θ ακροβατικι ζξοδοσ. 

 
Β. Ονομαςίεσ αγωνιςμάτων 

α. Ζδαφοσ _______ 

β. Μπποσ _______ 

γ. Δίηυγο γυναικϊν _______ 

δ. Δοκόσ ιςορροπίασ γυναικϊν _______ 

ε. Κρίκοι _______ 

ςτ. Μονόηυγο ανδρϊν _______ 

η.              Δίηυγο ανδρϊν _______ 

θ. Ρλάγιοσ ίπποσ _______  
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 Σο παρακάτω κείμενο αναφζρεται ςτθ ρυκμικι αγωνιςτικι γυμναςτικι. Λείπουν, 

ωςτόςο, κάποιεσ περίοδοι του κειμζνου. Διαλζγουμε τθ ςωςτι από τον πίνακα που 

ακολουκεί για να ςυμπλθρϊςουμε το κείμενο.  

Λίγα λόγια για το άκλθμα τθσ Ρυκμικισ Αγωνιςτικισ Γυμναςτικισ 

 Θ ρυκμικι γυμναςτικι είναι ζνα άκλθμα αποκλειςτικά γυναικείο και εκτελείται τόςο ατομικά 

όςο και ομαδικά. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 40 εμφανίηεται με τθν αγωνιςτικι τθσ μορφι 

ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ. [...] Θ Διεκνισ Ομοςπονδία Ακλθτιςμοφ τθν αναγνϊριςε για πρϊτθ φορά 

ωσ άκλθμα το 1961. [...] 

Θ υκμικι Αγωνιςτικι Γυμναςτικι είναι κακαρά τεχνικό άκλθμα με μια πλθκϊρα αςκιςεων 

του ςϊματοσ. [...]Τα όργανα αυτά είναι το ςτεφάνι, θ μπάλα, οι κορφνεσ και θ κορδζλα.  Θ 

ςωςτι εκμάκθςθ των αςκιςεων παίηει κακοριςτικό ρόλο για τθν μετζπειτα εξζλιξθ τθσ 

ακλιτριασ με τα όργανα. 

 Θ υκμικι Αγωνιςτικι Γυμναςτικι για τισ αςκιςεισ ςϊματοσ, δανείηεται πολλά ςτοιχεία από 

τον κλαςικό, παραδοςιακό και μοντζρνο χορό κακϊσ επίςθσ και οριςμζνεσ γυμναςτικζσ 

αςκιςεισ του ενόργανου με κάποιουσ περιοριςμοφσ. [...]  

 Ο διαχωριςμόσ των αςκιςεων ςε ομάδεσ γίνεται βάςθ του διεκνοφσ κανονιςμοφ. [...] Θ 

ρυκμικι αγωνιςτικι γυμναςτικι διακρίνεται ςτο ομαδικό και ςτο ατομικό. [...] 

http://pali-rithmiki.blogspot.com 

1. Στο πρόγραμμα των Ολυμπιακϊν αγϊνων, όμωσ, εντάχκθκε μόλισ το 1984.  

2. Στο πρϊτο, 5 ακλιτριεσ εκτελοφν μαηί ζνα πρόγραμμα, ενϊ ςτο δεφτερο κάκε ακλιτρια 

αγωνίηεται ςε ξεχωριςτό, προςωπικό πρόγραμμα.  

3. Ριο εμφανισ είναι θ επιρροι του κλαςικοφ χοροφ, ο οποίοσ αποτελεί και τθν βάςθ των 

περιςςότερων αςκιςεων. 

4. Οι αςκιςεισ αυτζσ αποτελοφν τθν βάςθ των αγωνιςτικϊν προγραμμάτων με όργανα. 

5. Εκεί για πρϊτθ φορά το πνεφμα του ακλθτιςμοφ ςυνδυάςτθκε με το κλαςικό μπαλζτο. 

6. Ο επιμζρουσ διαχωριςμόσ των αςκιςεων ςε κάκε ομάδα κα γίνει ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ των αςκιςεων. 
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 Βάηουμε τα ριματα που βρίςκονται ςτισ παρενκζςεισ ςτον ςωςτό τφπο για να 

ςυμπλθρϊςουμε τισ οδθγίεσ ςχετικά με το τι πρζπει να προςζχουμε όταν κάνουμε 

κυβίςτθςθ ι ανακυβίςτθςθ. Αν υπάρχουν παραπάνω από μία ςωςτζσ απαντιςεισ τισ 

ςθμειϊνουμε και τισ ςυηθτάμε ςτθν τάξθ. 

Κυβίςτθςθ 

Θ κυβίςτθςθ είναι από τισ βαςικότερεσ και ευκολότερεσ αςκιςεισ τθσ γυμναςτικι. 

Ρρζπει, ωςτόςο, να εκτελείται προςεκτικά, ϊςτε να μθν γίνουν ατυχιματα. Ρρϊτα από 

όλα το ςϊμα ςασ πρζπει _____________ (κάνω) μια μεγάλθ καμποφρα. Τόςο μεγάλθ 

που το ςαγόνι ςασ _____________ (ακουμπάω) ςτο ζδαφοσ. Αφοφ _____________ 

(τοποκετϊ) τισ παλάμεσ ςασ ςτο ζδαφοσ όςο είναι το άνοιγμα των ϊμων, 

_____________ (ακουμπάω) το πίςω μζροσ του κεφαλιοφ ςασ ςτο ζδαφοσ. 

_____________ (ςπρϊχνω) με τα πόδια ςασ ϊςτε το βάροσ ςασ _____________ 

(ζρχομαι) ςτα χζρια και μετά "κυλιςτε" τθν πλάτθ ςασ όπωσ ζνα κουβάρι. Για 

_____________ (γίνομαι) αυτό πρζπει το ςϊμα ςασ να είναι πολφ μαηεμζνο. Τζλοσ, 

_____________ (προςπακϊ) να ςθκωκείτε χωρίσ τθ βοικεια των χεριϊν. 

 

 
Ανακυβίςτθςθ 

Θ ανακυβίςτθςθ κζλει επίςθσ μεγάλθ προςοχι. Για να τθν κάνετε ςωςτά και χωρίσ 

κινδφνουσ πρζπει _____________ (καμπουριάηω) τθ ςπονδυλικι ςασ ςτιλθ όςο 

περιςςότερο μπορείτε. Το ςαγόνι ςασ _____________ (ακουμπάω) ςτο ςτικοσ και το 

βάροσ ςασ να είναι ςτο μπροςτινό μζροσ των πελμάτων. Οι παλάμεσ πρζπει 

_____________ (βλζπω) προσ τα πάνω και _____________ (είμαι) κοντά ςτα αυτιά. Το 

ρολάριςμα προσ τα πίςω είναι απαραίτθτο _____________ (γίνομαι) διαδοχικά, από τθ 

λεκάνθ, τθ μζςθ, τθν πλάτθ και τζλοσ τον αυχζνα. Πταν το βάροσ του ςϊματόσ ςασ 

_____________ (ζρχομαι) ςτα χζρια ςασ, τότε αυτά _____________ (ςπρϊχνω) δυνατά 

για να μπορζςετε να ελευκερϊςετε το κεφάλι ςασ.  
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 Αφοφ διαβάςουμε προςεκτικά το κεφάλαιο 5 του βιβλίου μασ αποφαςίηουμε ςε ποια 

άςκθςθ γυμναςτικισ ταιριάηουν οι παρακάτω περιγραφζσ για τον ρόλο του "βοθκοφ". 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2  

α. Θ βοικεια δίνεται αφοφ τοποκετιςει ο αςκοφμενόσ ςασ τα χζρια και το κεφάλι του. Τότε 

 πλθςιάηει ο βοθκόσ, τοποκετεί το ζνα πόδι του πίςω από το κεφάλι του ςυναςκοφμενου, 

 ζτςι ϊςτε θ πλάτθ του ςυναςκοφμενου να μπορεί να ςτθριχτεί ςτο γόνατό του. Ο βοθκόσ 

 με τα δφο χζρια βοθκά από τθ λεκάνθ, ϊςτε να ςθκωκοφν τα πόδια και να παραμείνουν 

 ςε κατακόρυφθ κζςθ. _________ 

β.  Το ζνα χζρι ςπρϊχνει τθ λεκάνθ για να "γυρίςει" ενϊ το άλλο χζρι ςπρϊχνει τον αυχζνα 

 προσ τα κάτω για να βοθκιςει τθν περιςτροφι. _________ 

γ.  Ο βοθκόσ πρζπει να ςτζκεται δίπλα από τον ςυναςκοφμενο και λίγο μπροςτά από τθν 

 πλευρά του ποδιοφ αιϊρθςθσ. Πταν εκτελείται θ άςκθςθ τθσ αιϊρθςθσ να πιάνει το πόδι 

 τθσ αιϊρθςθσ από τον μθρό και να το ςυνοδεφει μζχρι τθν κατακόρυφθ κζςθ. _________ 

 

 Παρακάτω περιγράφονται κάποια λάκθ που ζκαναν κάποιοι μακθτζσ ςε αςκιςεισ 

γυμναςτικισ με αποτζλεςμα να τραυματιςτοφν. Αφοφ διαβάςουμε προςεκτικά το 

κεφάλαιο 5 του βιβλίου μασ αποφαςίηουμε ςε ποια άςκθςθ ζγινε το κακζνα από τα 

λάκθ. 

α.  Δεκ έθακε ακαπήδεζε ζημ πέναζμα ημο ζπμηκημύ. _________ 

β. Δεκ θνάηεζε ηα πένηα ηεκηςμέκα ώζηε κα είκαη ζε εοζεία με ημ ζώμα. _________ 

γ.  Δεκ ημπμζέηεζε ημ θεθάιη ακάμεζα ζηα πένηα. _________ 

δ.  Ηύιεζε ηεκ πιάηε ημο πςνίξ κα μαδέρεη ημ ζώμα ημο. _________ 

ε.  Δεκ ιύγηζε ηα γόκαηά ηεξ ζε θάζε ακαπήδεζε. _________ 

ζη. Δεκ έζπνςλε δοκαηά ώζηε κα μπμνέζεη κα ειεοζενώζεη ημ θεθάιη ημο. _________ 

δ. Μη παιάμεξ ηςκ πενηώκ ηεξ δεκ ήηακ θμκηά ζηα αοηηά. _________ 

ε. Πα πένηα θαη ημ θεθάιη ημο δεκ ζπεμάηηζακ ηνίγςκμ ζημ ζηνώμα. _________ 
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Άνοιξαν τον αςκό του Αιόλου  

Οηε ναρςδία Η ηεξ Μδύζζεηαξ ημο Μμήνμο μ Μδοζζέαξ θαη μη ζύκηνμθμη ημο 

θηάκμοκ ζημ κεζί ημο Αηόιμο, ημο ζεμύ ηςκ ακέμςκ. Ηαιμδεπμύμεκμξ από ημκ 

Αίμιμ, μ Μδοζζέαξ ημο δηεγείηαη ηα γεγμκόηα ηεξ Πνμίαξ θαη ημκ παναθαιεί κα ημκ 

βμεζήζεη ζημ γονηζμό ημο ζημ κεζί ημο, ηεκ Ζζάθε. Ννάγμαηη μ Αίμιμξ θοιαθίδεη 

ημοξ ακηίζεημοξ ακέμμοξ ζ’ έκακ αζθό, πμο ημκ δέκεη ζημ βάζμξ ημο θαναβημύ ημο 

Μδοζζέα, θαη ζηέικεη ημ Δέθονμ, ημ δοηηθό άκεμμ, κα μδεγήζεη ηα θανάβηα ζηεκ 

Ζζάθε. Πε δέθαηε μένα, θαη εκώ θαίκμκηακ μη αθηέξ ηεξ Ζζάθεξ, βνίζθμοκ 

εοθαηνία μη ζύκηνμθμη ημο Μδοζζέα, θαζώξ εθείκμξ θμημάηαη, θαη από απιεζηία 

θαη πενηένγεηα, ακμίγμοκ ημ δεμέκμ αζθί. ‘Γηζη, μη θοιαθηζμέκμη άκεμμη πανέζονακ 

ημ θανάβη ημο Μδοζζέα μέπνη πμο έθηαζακ ζηε πώνα ηςκ ακζνςπμθάγςκ 

Θαηζηνογόκςκ... θαη μη πενηπέηεηεξ ζοκεπίδμκηαη... 

 

 Σι ιταν ο αςκόσ του Αιόλου; 

 

 Σι φαντάηεςτε ότι εννοφμε όταν λζμε ςιμερα "άνοιξεσ τον αςκό του Αιόλου"; Είναι 

τυχαίο το ότι ςτον αςκό κρφβεται άνεμοσ; Γιατί; 

 

 Σι ςθμαίνουν οι παρακάτω λζξεισ/ φράςεισ και με ποιεσ άλλεσ ςθμαςίεσ τισ 

χρθςιμοποιοφμε; 

Για να απαντιςουμε, διαβάηουμε α) τουσ οριςμοφσ και β) τα παραδείγματα που 

ακολουκοφν. 

 

 πυρ (το)= φωτιά 

 λαίλαπα (θ) = εξαιρετικά δυνατόσ άνεμοσ ςφντομθσ ςχετικά διάρκειασ και με 

απότομεσ και ςυνικωσ μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθ διεφκυνςι του. 
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Σφμφωνα με τθν ελλθνικι μυκολογία θ Λαίλαπα ιταν θ ςκφλα που πρόςεχε τθν 

Ευρϊπθ όςο ο Δίασ ζλειπε ςτον Πλυμπο. 

Πφρινθ λαίλαπα απειλεί ςπίτια ςε όλθ τθ δυτικι Πελοπόννθςο, ενϊ ζχει ιδθ καεί ζνα 

μεγάλο μζροσ δαςικισ ζκταςθσ. 

 πλθμμφρα (θ) = πολφ νερό (είτε μετά από βροχι είτε λόγω κάποιασ ηθμιάσ) που 

ξεχειλίηει λόγω του ότι ανεβαίνει υπερβολικά θ ςτάκμθ του. 

Κοςμοπλθμμφρα ςε τοπικζσ λαϊκζσ αγορζσ λόγω των δωρεάν προϊόντων που 

αποφάςιςαν να μοιράςουν οι παραγωγοί. 

 καταιγίδα (θ) =  φαινόμενο που χαρακτθρίηεται από αςτραπζσ, κεραυνοφσ, ιςχυροφσ 

ανζμουσ και απότομθ και δυνατι βροχι ι χαλάηι 

Ζχει περάςει ςτθ ηωι τθσ πολλζσ καταιγίδεσ, δεν φοβάται τίποτα πια. 

 μπόρα (θ)= ξαφνικι και δυνατι βροχι που διαρκεί πολφ λίγο 

Κάνε υπομονι! Μπόρα είναι, κα περάςει! 

 

 

 

Τπάρχει ςτθ μθτρικι μασ γλϊςςα κάποια παρόμοια φράςθ που να χρθςιμοποιεί 

τον άνεμο ι κάποιο άλλο φυςικό φαινόμενο για να τονίςει τθ δφναμθ των 

αποτελεςμάτων (κετικϊν ι αρνθτικϊν) μιασ κατάςταςθσ; 
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 Γεωγραφία: A' Γυμναςίου (ενότ. Βϋ, Φυςικό περιβάλλον: Ατμόςφαιρα) 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 43)  

Οι βροχζσ, το κλίμα 

Θ κερμοκραςία, οι άνεμοι και οι βροχζσ είναι βαςικοί παράγοντεσ του κλίματοσ μιασ 

περιοχισ. Επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ και τθν κατανομι των ηϊων και των φυτϊν, τθν 

παραγωγι τροφίμων και τθν κατανομι των ανκρϊπων ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. Οι 

άνκρωποι προτιμοφν να ηουν ςε εφκρατεσ περιοχζσ, δθλαδι ςε τόπουσ όπου οι 

κερμοκραςίεσ δεν είναι οφτε υψθλζσ οφτε χαμθλζσ. Επίςθσ, προτιμοφν να ηουν ςε τόπουσ 

ςτουσ οποίουσ δεν παρουςιάηονται ζντονεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ τόςο κατά τθ 

διάρκεια τθσ μζρασ όςο και κατά τθ διάρκεια του χρόνου. Ζτςι, αποφεφγουν τισ εριμουσ, τα 

ψθλά βουνά και τισ πολικζσ περιοχζσ. Οι άνεμοι επθρεάηουν τθ ηωι των ανκρϊπων με 

πολλοφσ τρόπουσ. Οι τυφϊνεσ, για παράδειγμα, παραςφρουν ανκρϊπουσ και ςπίτια, 

καταςτρζφουν καλλιζργειεσ και ανκρϊπινα ζργα. Αντίκετα οι μουςϊνεσ είναι ευλογία για 

τθν Λνδία, τθν Λνδοκίνα και τθν Λνδονθςία, γιατί οι βροχζσ που φζρνουν κάνουν γόνιμθ τθ γθ, 

θ οποία δίνει τροφι ςε εκατομμφρια ανκρϊπουσ. 

 

 το παραπάνω κείμενο βάηουμε ςτθ κζςθ των υπογραμμιςμζνων λζξεων λζξεισ με τθν 

ίδια ςθμαςία από  τον παρακάτω πίνακα. Προςοχι: Υπάρχει μια λζξθ παραπάνω!!! 

μζρθ        αλλαγζσ       πθγι χαράσ         παραγωγικι        άγονθ           κφριοι    
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 Σωςτό () ι Λάκοσ (Λ); Βρίςκουμε τι λζει το κείμενο. 

1. Το κλίμα μιασ περιοχισ εξαρτάται κυρίωσ από τθ κερμοκραςία τθσ. (/Λ) 

 κείμενο: ______________________________________________________________________ 

2. Οι άνκρωποι αγαποφν τα μζρθ όπου υπάρχουν ζντονεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ. ( / Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

3. Υπάρχουν μζρθ με μεγάλεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ. (/Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

4. Πλοι οι άνεμοι είναι καταςτροφικοί. (/Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

5. Οι βροχζσ κάνουν τθ γθ πλοφςια. (/Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

Ξζρουμε άλλεσ λζξεισ που ζχουν τθν ίδια κατάλλθξθ με τθ λζξθ «μεταβολι»;  

υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα με ριματα και ουςιαςτικά ακολουκϊντασ τθ λογικι 

του παραδείγματοσ. 

 

αϋ ςυνκετικό βϋ ςυνκετικό (ςφνκετο) ριμα (ςφνκετο) ουςιαςτικό 

μετά  
 
-βάλλω 
-βάλλομαι 

 

-βολι 

μεταβάλλω μεταβάλλομαι μεταβολι 

προσ    

από    

υπζρ  -  

ανά    

εισ  -  

προ    

περί    
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 Αντιςτοιχίηουμε τϊρα τισ λζξεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με αυτζσ τθσ δεξιάσ, για να 

ςχθματίςουμε λογικζσ φράςεισ. 

Προςοχι! ε κάποιεσ περιπτϊςεισ υπάρχει δυνατότθτα για περιςςότερεσ από μια 

επιλογζσ. 

1. Μεταβάλλεται  α. ζνα ταξίδι λόγω κακοκαιρίασ. 

2. Προςβάλλουμε β. μια καταπλθκτικι ταινία ςτον κινθματογράφο. 

3. Τπερβάλλουμε, γ. ζνα ςυμμακθτι μασ, όταν του λζμε κάτι που δεν είναι 

ευγενικό. 

4. Αναβάλλουμε δ. κάποιοσ από μια αςκζνεια, ζναν ιό. 

5. Προβάλλεται ε. τθν οικογζνεια και τουσ φίλουσ με αγάπθ. 

6. Περιβάλλουμε  η. όταν μεγαλοποιοφμε τα πράγματα είτε προσ το χειρότερο 

είτε προσ το καλφτερο. 

7. Με αποβολι θ. θ κερμοκραςία κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ. 

 κ. μια απόφαςθ, όταν δεν είμαςτε ςίγουροι για τισ ςυνζπειζσ 
τθσ. 

ι. κινδυνεφουν να τιμωρθκοφν οι μακθτζσ, όταν δεν 
πεικαρχοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ του ςχολείου.  

κ. το ςπίτι ι τον κιπο μασ με φράχτθ για να τα 
προςτατζψουμε από διάφορα ηϊα ι και κλζφτεσ. 

 

 

  

1  2  3  4  5  6  7  
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 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 42) 

Η ςφνκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ, θ κερμοκραςία, οι άνεμοι 

Υπάρχουν περιοχζσ τθσ Γθσ όπου οι άνεμοι απουςιάηουν ςχεδόν εντελϊσ. Οι περιοχζσ αυτζσ 

βρίςκονται κοντά ςτον Λςθμερινό και ςχθματίηουν τθ ηϊνθ των ιςθμερινϊν νθνεμιϊν. Θ ηϊνθ 

ιταν παλαιότερα ο φόβοσ των ναυτικϊν που ταξίδευαν με ιςτιοφόρα, επειδι τα πλοία τουσ 

μπορεί να παρζμεναν ακινθτοποιθμζνα για εβδομάδεσ.  

 νθνεμία (θ): Ποιο ςθμείο του κειμζνου μπορεί να μασ βοθκιςει για να καταλάβουμε τθ 

ςθμαςία τθσ λζξθσ; 

 ιςτιοφόρο (το): Σι είδουσ πλοίο είναι, αν ςκεφτοφμε, μάλιςτα, ότι το επθρεάηει ο 

άνεμοσ; 

Κα βοθκθκοφμε αν καταλάβουμε από ποιεσ λζξεισ αποτελείται: ιςτίο, το + φζρω (< 

φζρνω) 

 

Ξζρουμε άλλεσ λζξεισ που ςχθματίηονται με τθ βοικεια του ριματοσ «φζρω» / 

«φζρνω» και ζχουν τθν ίδια κατάλθξθ με τθ λζξθ «ιςτιοφόρο»;  

υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα, για να ςχθματίςουμε ουςιαςτικά ι / και επίκετα 

που ζχουν ωσ βϋ ςυνκετικό το ριμα «φζρω».  

 

 

 
 
 
 
φζρω (αρχαίο) < φζρνω (νεοελλθνικό) 
 

      

-φόροσ, -α, -ο (επίκετο) 
-φόρο, το (ουςιαςτικό) 

αϋ ςυνκετικό βϋ ςυνκετικό 
 
 

 
 
 

φζρω 

ουςιαςτικό  επίκετο 

  

ιςτίο, το ιςτιοφόρο,το  

αςκενισ, ο/θ   

πετρζλαιο, το   

τροχόσ, ο   

κάνατοσ, ο   κανατθφόροσ, -α, -ο 

αγγελία, θ   

νίκθ, θ  νικθφόροσ, -α, -ο 

κζρδοσ, το   
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 Με ποιουσ άλλουσ τρόπουσ μπορεί να κινθκεί ζνα πλοίο; 

 Θυμόμαςτε πϊσ λζγονται τα πλοία που χρθςιμοποίθςαν κατά κφριο λόγο οι αρχαίοι 

Ζλλθνεσ; 

 

 Γεωγραφία: A' Γυμναςίου (ενότ. Βϋ, Φυςικό περιβάλλον: Λικόςφαιρα) 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 74) 

Δυνάμεισ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ (ενδογενείσ) 

Σειςμόσ είναι θ δόνθςθ (το τράνταγμα) του εδάφουσ που οφείλεται ςτθ κραφςθ πετρωμάτων. 

Είναι το ςτιγμιαίο αποτζλεςμα μιασ μακροχρόνιασ διεργαςίασ με τθν οποία ςυςςωρεφεται 

δυναμικι ενζργεια ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ λικόςφαιρασ, οι οποίεσ καταπονοφνται από τθν 

πίεςθ που προκαλεί θ  μετακίνθςθ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν. Σειςμοί όμωσ είναι πικανόν να 

προθγοφνται ι να ςυνοδεφουν τισ εκριξεισ των θφαιςτείων. Υπάρχουν ςειςμοί που δε 

γίνονται αιςκθτοί, ενϊ άλλοι είναι τόςο ιςχυροί, που προκαλοφν ςοβαρζσ αλλαγζσ ςτθν 

επιφάνεια του εδάφουσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα οι ςειςμοί προκαλοφν μετακίνθςθ 

μεγάλων βράχων και ρωγμζσ ςτο ζδαφοσ. Θ επικινδυνότθτα του ςειςμοφ οφείλεται ςτο ότι 

καταςτρζφει τα ζργα των ανκρϊπων και προκαλεί απϊλειεσ  ανκρϊπινων ηωϊν. 

 Απαντάμε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ με βάςθ το κείμενο του βιβλίου μασ. 

1. Τι είναι ςειςμόσ; 

2. Ρϊσ δθμιουργοφνται οι ςειςμοί;  

3. Ο άνκρωποσ αιςκάνεται όλουσ τουσ ςειςμοφσ; 

4. Ροιεσ είναι οι ςυνζπειζσ τουσ ςτθ φφςθ και τον άνκρωπο;  

 

 Ξαναγράφουμε το κείμενο ακολουκϊντασ τισ αλλαγζσ που ςθμειϊνονται με μαφρα 

γράμματα. 

Προςοχι! Οι αλλαγζσ φζρνουν κι άλλεσ αλλαγζσ! Γιϋαυτό πρζπει να αλλάξουμε ό,τι είναι 

υπογραμμιςμζνο ςτο νζο μασ κείμενο. 
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ειςμό ονομάηουμε τθ δόνθςθ (το τράνταγμα) του εδάφουσ. Αιτία αυτισ τθσ δόνθςθσ είναι 

ςτθ κραφςθ πετρωμάτων. Είναι το ςτιγμιαίο αποτζλεςμα μιασ μακροχρόνιασ διεργαςίασ με 

τθν οποία ςυςςωρεφεται δυναμικι ενζργεια ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ λικόςφαιρασ. Αυτζσ οι 

περιοχζσ καταπονοφνται από τθν πίεςθ που προκαλείται θ μετακίνθςθ των λικοςφαιρικϊν 

πλακϊν. Σειςμοί όμωσ είναι πικανόν να προθγοφνται ι να ςυνοδεφουν τισ εκριξεισ των 

θφαιςτείων. Κάποιουσ ςειςμοί δεν τουσ καταλαβαίνουμε, ενϊ άλλοι είναι τόςο ιςχυροί, που 

προκαλοφν ςοβαρζσ αλλαγζσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα 

από τουσ ςειςμοφσ προκαλοφν μετακίνθςθ μεγάλων βράχων και ρωγμζσ ςτο ζδαφοσ. Θ 

επικινδυνότθτα του ςειςμοφ οφείλεται ςτο ότι καταςτρζφει τα ζργα των ανκρϊπων και 

προκαλεί απϊλειεσ  ανκρϊπινων ηωϊν. 

 

Σεισμό ομομάζουμε ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 Αντιςτοιχίηουμε τισ προτάςεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με τισ λζξεισ / φράςεισ τθσ δεξιάσ 

ςτιλθσ, ϊςτε να ολοκλθρωκοφν οι οδθγίεσ προςταςίασ μασ τθν ϊρα του ςειςμοφ και 

μετά τον ςειςμό. 

 

τθν ϊρα του ςειςμοφ 

1. 
Διατθριςτε α. ςτο μπαλκόνι. 

2. 
Ρροςπακιςτε να από β. το κεφάλι και τον αυχζνα ςασ.

 
http://www.oasp.gr/node/198       

 
3. 

Πςο βρίςκεςτε κάτω από αυτό, να 
κρατάτε με τα χζρια ςασ 

γ. το ςπίτι ι το μζροσ ςτο οποίο βρίςκεςτε. 

4. 
Αν δεν υπάρχει κάποιο δυνατό ζπιπλο 
ςτον χϊρο όπου βρίςκεςτε, γονατίςτε 
ςτθ μζςθ του δωματίου και 
προςτατζψτε με τα χζρια  
 

δ. το πόδι του. 

5. 
Μείνετε μακριά από ε. μεγάλεσ γυάλινεσ επιφάνειεσ (π.χ. παράκυρα) ι 

ζπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να ςασ 
τραυματίςουν. 

6. 
Μθν προςπακιςετε να 
απομακρυνκείτε από  

η. τθν ψυχραιμία ςασ. 

 
7. 

 
Σε καμία περίπτωςθ μθ βγείτε  

θ. ζνα ζπιπλο αντοχισ (π.χ. γραφείο, τραπζηι, 

κρανίο).             
     http://www.oasp.gr/node/198       
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μετά τον ςειςμό 

1. 
Nα είςτε προετοιμαςμζνοι, γιατί ίςωσ 
ακολουκιςουν 

α. το τθλζφωνό ςασ, κινθτό ι ςτακερό, γιατί 

υπερφορτϊνονται οι γραμμζσ.  

2. 
Αν και όταν αποφαςίςετε να βγείτε από 
το ςπίτι, μθ χρθςιμοποιιςετε 
 

β. χϊρο, μακριά από κτιρια. 

3. 
Ρθγαίνετε ςε ζναν ανοιχτό και αςφαλι  γ. μεταςειςμοί. 

4. 
Μθ χρθςιμοποιείτε χωρίσ ςθμαντικό 
λόγο 

δ. το αςανςζρ, προτιμιςτε τισ ςκάλεσ.

 

 
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/odigies/sismi.csp, 

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/Various/advices/se+periptosi+sismu/se+periptosi+sismu.csp 

 

 

 υμβουλευόμαςτε τον παρακάτω πίνακα, για να μάκουμε βαςικζσ λζξεισ (παράγωγεσ 

και ςφνκετεσ) που ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια με τθ λζξθ «ςειςμόσ».  

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

1  2  3  4   
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ςείω  

ςείομαι (ςείςτθκα) 

↓ 

= κουνάω με φοβερι δφναμθ / τραντάηω 

= κουνιζμαι πολφ δυνατά / τραντάηομαι 

 

ςειςμόσ, ο 

 

↓ 

= τράνταγμα / δόνθςθ τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ που 
οφείλεται ςε φυςικά αίτια 

 

μεταςειςμόσ, ο = ςειςμόσ που ακολουκεί ζναν (μεγάλο) ςειςμό 

ςειςμικόσ, -ι, -ό 

↓ 

= αυτόσ, -ι, -ό που αναφζρεται ςτον ςειςμό ι προζρχεται 
από αυτόν 

αντιςειςμικόσ, -ι, -ό 

μεταςειςμικόσ, -ι, -ό 

↓ 

= αυτόσ, -ι, -ό που αντζχει ςτουσ ςειςμοφσ 

=αυτόσ, -ι, -ό που αναφζρεται ςτον μεταςειςμό / ςτουσ 
μεταςειςμοφσ 

ςειςμικότθτα, θ = ο βακμόσ τθσ ςυχνότθτασ και του μεγζκουσ των 
ςειςμϊν μιασ περιοχισ 

 

 Σϊρα ςυμπλθρϊνουμε τισ προτάςεισ με τισ λζξεισ του παραπάνω πίνακα. 

 
1. Μετά από ζναν μεγάλο ςειςμό δεν πρζπει κανείσ να επαναπαφεται, γιατί οι 

______________________ δονιςεισ μπορεί να είναι το ίδιο επικίνδυνεσ με τον βαςικό 

ςειςμό. 

2. Μια από τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθν Ελλάδα είναι οι 

______________________.  

3. Ο ζλεγχοσ μιασ _____________________ μιασ περιοχισ παίηει ςθμαντικότατο ρόλο ςτον 

τρόπο καταςκευισ των κτθρίων. 

4. Θ δόνθςθ ιταν πάρα πολφ ιςχυρι, ___________________ ο τόποσ! 

5. Ζπρεπε να γίνει τόςο μεγάλθ καταςτροφι και να χακοφν τόςεσ ηωζσ, για να αποφαςίςει το 

κράτοσ να καταςκευάςει ____________________δθμόςια κτιρια; 
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 Σι ςθμαίνουν οι ςφνκετεσ λζξεισ που εμφανίηονται ςτθν αριςτερι ςτιλθ του παρακάτω 

πίνακα; 

Κοιτάηουμε προςεκτικά το βϋ ςυνκετικό τθσ κάκε λζξθσ και βρίςκουμε τον οριςμό τθσ ςτθ 

δεξιά ςτιλθ του πίνακα. 

1. ςειςμογενισ, -ισ, -ζσ α. = άνκρωποσ που ζχει χτυπθκεί από ςειςμό 

2. ςειςμοπακισ, -ισ, -ζσ β. = ο επιςτιμονασ που αςχολείται με τθ μελζτθ των 
ςειςμϊν 

3. ςειςμολόγοσ, ο / θ γ. = όργανο μζτρθςθσ των ςειςμϊν 

4. ςειςμογράφοσ, ο δ. = αυτόσ που γεννιζται / δθμιουργείται από τον ςειςμό 
ι / και αυτόσ ςτον οποίο ςυμβαίνουν ςυχνά ςειςμοί 

 

 Σι μπορεί να είναι ευλογία και τι κατάρα για ζναν τόπο και τουσ ανκρϊπουσ του; 

υμπλθρϊνουμε τον πίνακα βάηοντασ τα παρακάτω ςτθ ςωςτι κζςθ. 

πλθμμφρεσ    μουςϊνεσ   τςουνάμι      βροχζσ    

  ξθραςία  τυφϊνεσ                  ςειςμοί 

  ζντονεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ μζςα ςτθ μζρα         

θφαιςτειακζσ εκριξεισ     κυκλϊνεσ      καταιγίδεσ χιονοκφελλεσ    

εφκρατο κλίμα 

 

ευλογία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κατάρα  
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 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 77) 

Η ηωι ςτισ ορεινζσ και ςτισ πεδινζσ περιοχζσ 

Διάβαςε παρακάτω τα επιχειριματα των ανκρϊπων που ηουν ςε ορεινζσ περιοχζσκαι αυτϊν 

που ηουν ςε πεδινζσ περιοχζσ ςχετικά με τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ ηωισ 

ςτα βουνά και ςτισ πεδιάδεσ. Στθ ςυνζχεια χωριςτείτε ςε δφο ιπεριςςότερεσ ομάδεσ και 

βρείτε και άλλα επιχειριματα ςχετικά με τθ ηωι ςτα βουνά και ςτισ πεδιάδεσ. Ενιςχφςτε τα 

επιχειριματά ςασ με χάρτεσ, κακϊσ και με εικόνεσ που παρουςιάηουν τθ ηωι των ανκρϊπων 

ςε τζτοιεσ περιοχζσ. 

  

Σα επιχειριματα των ορεςιβίων… Σα επιχειριματα των πεδινϊν… 

 

 Από τα βουνά ξεκινοφν τα ποτάμια, επειδι 

εκεί πζφτουν περιςςότερεσ βροχζσ. 

 Τα βουνά διαφοροποιοφν το κλίμα των 

περιοχϊν.  

 Εμποδίηουν τουσ ανζμουσ να περάςουν 

ςτο εςωτερικό τθσ θπείρου και 

υποχρεϊνουν τα ςφννεφα να αφιςουν τισ 

βροχζσ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. 

 

 Οι πεδιάδεσ κάνουν πιο εφκολθ τθν 

παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων και τθν 

ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ και τθσ 

κτθνοτροφίασ. 

 Διευκολφνουν τθν καταςκευι 

ςυγκοινωνιακϊν δικτφων, άρα 

ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 

των περιοχϊν. 

 Οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι 

ςυγκεντρωμζνοι ςε πεδινζσ περιοχζσ με 

μζςεσ κερμοκραςίεσ και  αρκετζσ βροχζσ. 

 Συχνά οι πεδιάδεσ διαρρζονται από 

ποτάμια που προςφζρουν νερό για τισ 

καλλιζργειεσ και αποτελοφν τουσ πιο 

φτθνοφσ δρόμουσ μεταφοράσ των 

προϊόντων. 

 

 Για να είναι τα επιχειριματά μασ πιο ξεκάκαρα και πιο πειςτικά, τα οργανϊνουμε 

χρθςιμοποιϊντασ τισ εξισ λζξεισ / φράςεισ. Μετά είμαςτε ζτοιμοι να παίξουμε είτε ςτθ 

μία είτε ςτθν άλλθ ομάδα. 
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Ορεςίβιοι Πεδινοί 

επιπλζον, τζλοσ, κατ' αρχάσ, εξάλλου επίςθσ, εκτόσ από όλα αυτά, δεν είναι 

τυχαίο άλλωςτε ότι, είναι δεδομζνο ότι 

 _______ από τα βουνά ξεκινοφν τα 

ποτάμια, επειδι εκεί πζφτουν 

περιςςότερεσ βροχζσ. 

 _______ τα βουνά διαφοροποιοφν το 

κλίμα των περιοχϊν.  

 _______ εμποδίηουν τουσ ανζμουσ 

να περάςουν ςτο εςωτερικό τθσ 

θπείρου και,_______, υποχρεϊνουν 

τα ςφννεφα να αφιςουν τισ βροχζσ 

τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. 

 

 _______ οι πεδιάδεσ κάνουν πιο εφκολθ 

τθν παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων και 

τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ και τθσ 

κτθνοτροφίασ. 

 _______ διευκολφνουν τθν καταςκευι 

ςυγκοινωνιακϊν δικτφων, άρα 

ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 

των περιοχϊν. 

 _______ οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι 

ςυγκεντρωμζνοι ςε πεδινζσ περιοχζσ με 

μζςεσ κερμοκραςίεσ και  αρκετζσ 

βροχζσ. 

 ________ ςυχνά οι πεδιάδεσ 

διαρρζονται από ποτάμια που 

προςφζρουν νερό για τισ καλλιζργειεσ 

και αποτελοφν τουσ πιο φτθνοφσ 

δρόμουσ μεταφοράσ των προϊόντων. 
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 Γεωγραφία: A' Γυμναςίου (ενότ. Γϋ, Ανκρωπογενζσ περιβάλλον: Πλθκυςμόσ - 

Πόλεισ) 
 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 92) 

Θ κατανόθςθ τθσ πλθκυςμιακισ πυκνότθτασ ζχει μεγάλθ ςθμαςία, επειδι δείχνει πόςο χϊρο 

ζχει περίπουςτθ διάκεςι του κάκε άνκρωποσ. Ο υπολογιςμόσ αυτοφ του χϊρου, ςε 

ςυνδυαςμό με οριςμζνα οικονομικάςτοιχεία, μασ επιτρζπει να προβλζψουμε ποια είναι τα 

κφρια προβλιματα που κα αντιμετωπίςει ςτο μζλλονο ςυγκεκριμζνοσ πλθκυςμόσ και ποιεσ 

ενζργειεσ πρζπει να κάνουμε, για να καλφψουμε τισ ανάγκεσ του. Εφκολα βζβαια 

καταλαβαίνει κανείσ ότι ςθμαςία δεν ζχει μόνο ο διακζςιμοσ χϊροσ, αλλά και θ ςφνκεςθ 

τουπλθκυςμοφ ωσ προσ τισ θλικίεσ. Τα παιδιά και οι θλικιωμζνοι, για παράδειγμα, χρειάηονται 

ιδιαίτερθ φροντίδακαι, αν αντιπροςωπεφουν μεγάλο ποςοςτό του πλθκυςμοφ μιασ χϊρασ, 

τότε αυτι κα πρζπει να καταςκευάςει πολλά ςχολεία, νθπιαγωγεία και νοςοκομεία. Σε άλλεσ 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ παρατθρείται αφξθςθ τουποςοςτοφ των θλικιωμζνων, επειδι ο μζςοσ 

όροσ ηωισ αυξάνεται και οι γεννιςεισ μζνουν ςτακερζσ ι μειϊνονται (Δθμογραφικό 

Ρρόβλθμα). 

 

Αρκετοί επιςτιμονεσ υποςτθρίηουν ότι ο πλανιτθσ μασ ζχει ηωι περίπου 4,6 διςεκατομμυρίων 

ετϊν. Σιμερα υπολογίηεται ότι ςτθ γθ ηουν περίπου 6,5 διςεκατομμφρια άνκρωποι. Τα 

τελευταία χρόνια παρατθρείται ραγδαία αφξθςθ του πλθκυςμοφ. Δθμιουργοφνται νζεσ 

ανάγκεσ, για τθν κάλυψθ των οποίων πρζπει να αξιοποιθκοφν περιςςότερα μζρθ του γιινου 

περιβάλλοντοσ και να αυξθκεί θ παραγωγι ςτισ ιδθ καλλιεργοφμενεσ περιοχζσ. 

Γεωγραφία, ΣϋΔθμοτικοφ, ςελ. 66 

 ε ποιο κζμα αναφζρονται και τα δφο κείμενα από τθ Γεωγραφία τθσ ΑϋΓυμναςίου και 

τθσ ΣϋΔθμοτικοφ αντίςτοιχα; Διαλζγουμε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

 
Και τα δφο κείμενα μιλάνε για 

α. το δθμογραφικό πρόβλθμα (λιγότερεσ γεννιςεισ, περιςςότεροι θλικιωμζνοι) 

β. τισ αιτίεσ τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ςτον πλανιτθ μασ 

γ. τθν κάλυψθ των νζων αναγκϊν που δθμιουργεί ο πυκνόσ πλθκυςμόσ 

 

 Αντιςτοιχίηουμε τισ φράςεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με τισ κατάλλθλεσ από τθ δεξιά ςτιλθ 

ϊςτε να ςχθματιςτοφν ςωςτζσ προτάςεισ με βάςθ το πρϊτο κείμενο (κείμενο 5, 

Γεωγραφίασ ΑϋΓυμναςίου).  

Προςοχι! Οι ςωςτζσ απαντιςεισ είναι ΠΕΝΣΕ (5). 
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1. Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό το να 

γνωρίηουμε πόςο πυκνοκατοικθμζνθ 

είναι μια περιοχι, επειδι ζτςι 

μποροφμε  

α. και οι θλικίεσ των ανκρϊπων που τον 

αποτελοφν. 

2. Ο υπολογιςμόσ του χϊρου που ζχει 

κάκε άνκρωποσ ςτθ διάκεςι του μασ 

δίνει τθ δυνατότθτα 

β. να καταλάβουμε πόςο χϊρο ζχει ςτθ 

διάκεςι του κάκε άνκρωποσ. 

3. Επίςθσ, ο υπολογιςμόσ του 

διακζςιμου χϊρου βοθκάει  

γ. κα χρειαςτεί να χτιςτοφν πολλά ςχολεία. 

4. Μεγάλθ ςθμαςία ςτθν κάλυψθ των 

αναγκϊν ενόσ πλθκυςμοφ ζχουν 

επίςθσ  

δ. ςτο να μποροφμε να καλφψουμε τισ 

ανάγκεσ ενόσ πλθκυςμοφ, πριν αυτζσ 

δθμιουργθκοφν. 

5. Αν ο πλθκυςμόσ μιασ χϊρασ 

αποτελείται από πολλά παιδιά,  

ε. να καταςκευάςουμε πολλά νοςοκομεία. 

6. Θ αφξθςθ του αρικμοφ των 

θλικιωμζνων ςε μια χϊρα ςθμαίνει 

ότι  

η. να προβλζψουμε τα βαςικά προβλιματα 

που κα ζχουν μελλοντικά οι άνκρωποι 

ενόσ ςυγκεκριμζνου μζρουσ. 

θ. δεν γεννιοφνται πολλά παιδιά. 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  
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Με τθ βοικεια των ςωςτϊν απαντιςεων του παραπάνω πίνακα 

ξαναγράφουμε το πρϊτο κείμενο του βιβλίου μασ με άλλα λόγια. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Πϊσ λζγονται με μία λζξθ τα δφο ςθμαντικά προβλιματα που ςυνδζονται με τον 

πλθκυςμό μιασ περιοχισ;  

 το φαινόμενο του χαμθλοφ αρικμοφ γεννιςεων =υπογεννθτικότθτα  

 το φαινόμενο τθσ υπερβολικισ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ μιασ περιοχισ; = ___________ 

 

 χθματίηουμε κι άλλεσ ςφνκετεσ λζξεισ των οποίων το αϋ ςυνκετικό δείχνει ότι κάτι 

γίνεται είτε ςε υπερβολικό βακμό είτε ςε βακμό μικρότερο του κανονικοφ. 

Πϊσ λζγεται θ κατάςταςθ / το φαινόμενο: 

 τθσ υπερβολικισ κατανάλωςθσ;  

 τθσ υπερβολικισ πλθροφόρθςθσ;  

 τθσ υπερβολικισ προςταςίασ;  

 τθσ λιψθσ υπερβολικισ ποςότθτασ φαγθτοφ;  

 τθσ λιψθσ μικρότερθσ ποςότθτασ φαγθτοφ από αυτι 

που πρζπει; 

 

 τθσ μθ κανονικισ λειτουργίασ ενόσ ηωντανοφ 

οργανιςμοφ ι μιασ επιχείρθςθσ; 

 

 

 

Φτιάχνουμε ζνα κείμενο που κα παρουςιάηει τισ λφςεισ που ςκζφτθκαν 

κάποια κράτθ για τθν αντιμετϊπιςθ των πλθκυςμιακϊν προβλθμάτων τουσ 

(υπογεννθτικότθτασ ι υπερπλθκυςμοφ). Και οι τρεισ περιπτϊςεισ αφοροφν ακριβϊσ το 
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ίδιο πρόβλθμα;κεφτόμαςτε πϊσ κα ςυνδζςουμε τθ μια περίπτωςθ με τθν άλλθ με τθ 

βοικεια των εξισ λζξεων / φράςεων: 

αντικζτωσ,  από τθ μία πλευρά, από τθν άλλθ πλευρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 101) 

Από τα αρχαία χρόνια οι άνκρωποι είχαν ανακαλφψει ότι θ ηωι ςτισ πόλεισ ζχει πολλά 

πλεονεκτιματα,όπωσ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για εργαςία, διαςκζδαςθ, εκπαίδευςθ, 

φροντίδα τθσ υγείασ τουσ κ.ά. Γι’ αυτόν τον λόγο πολλοί εγκατζλειπαν τθν φπαικρο, για να 

εγκαταςτακοφν ςε μεγάλα αςτικά κζντρα, όπωσ θΑκινα, θ ϊμθ, θ Καρχθδόνα, οι Συρακοφςεσ 

και αργότερα θ Κωνςταντινοφπολθ. Συγκριτικά όμωσ με τα νεότερα χρόνια, το μζγεκοσ αυτϊν 

των πόλεων ιταν μζτριο (το πολφ ζωσ 1.000.000 κατοίκουσ), επειδι τθνεποχι εκείνθ θ 

επιβίωςθ βαςιηόταν απόλυτα ςτθν αγροτικι παραγωγι και ο αρικμόσ των ανκρϊπων 

ιτανμικρόσ. Κατά τα τελευταία 250 χρόνια εντοφτοισ, δθλαδι από τότε που επικράτθςε θ 

βιομθχανικι παραγωγι, οι πόλεισ άρχιςαν να αναπτφςςονται πολφ γριγορα. Αυτό ςυνζβθ για 

δφο κυρίωσ λόγουσ:Επειδι ο αρικμόσ των ανκρϊπων αυξικθκε πολφ και ο κλιροσ (θ 

ιδιοκτθςία) των αγροτϊν γινότανόλο και μικρότεροσ. Επιπλζον, θ χρθςιμοποίθςθ των μθχανϊν 

Ιαπωκία, Κακαδάξ, 

Αοζηναιία 

κεανά δεογάνηα 

πνήμαηα 

απόθηεζε παηδηώκ 

 

Ικδία, πενημπή Μαπανάζηανα 

κεανά δεογάνηα 

πνήμαηα 

θαζοζηένεζε γέκκεζεξ πνώημο παηδημύ 

Κίκα 

δεογάνηα αζηηθώκ θέκηνςκ 

κόμμξ 

μέπνη έκα παηδί 
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ςτθ γεωργία μείωνε ςυνεχϊσ τισ ανάγκεσ για εργατικά χζρια. Ζτςι, οι νεαροί κυρίωσ αγρότεσ  

υποχρεϊνονταν να εγκαταλείψουν τα χωριά τουσ και να αναηθτιςουν ςτισ πόλεισ 

περιςςότερεσ ευκαιρίεσ.  

Το αποτζλεςμα είναι ότι ςιμερα οι πόλεισ με πλθκυςμό 10.000.000 κατοίκουσ είναι κάτι πολφ 

ςυνθκιςμζνο ςε όλεσ τισ θπείρουσ. Το φαινόμενο αυτό, δθλαδι θ ςυγκζντρωςθ των 

ανκρϊπων ςτισ πόλεισ, λζγεται αςτικοποίθςθ και παρατθρείται ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Γθσ.  

 

 Διαλζγουμε τθ ςωςτι απάντθςθ με βάςθ το παραπάνω κείμενο. 

1. Από παλιά οι άνκρωποι 

α. άρπαηαν τισ ευκαιρίεσ για δουλειά ςτισ πόλεισ 

β. είχαν καταλάβει τισ κετικζσ πλευρζσ τθσ ηωισ ςτισ πόλεισ 

γ. διαςκζδαηαν ςτισ πόλεισ 

 
2. Οι πόλεισ των αρχαίων χρόνων 

α. είχαν μζτρια ζκταςθ 

β. ιταν πιο μικρζσ από τισ ςφγχρονεσ πόλεισ 

γ. είχαν πολφ λίγο πλθκυςμό 

 
3. Στα αρχαία χρόνια θ επιβίωςθ των ανκρϊπων 

α. ςτθριηόταν ςε μεγάλο βακμό ςτθ γεωργία 

β. ςε πολφ μικρό βακμό βαςιηόταν ςτθ βιομθχανικι παραγωγι 

γ. εξαρτιόταν αποκλειςτικά από τθ γεωργία 

 
4. Η ανάπτυξθ των πόλεων τθν εποχι τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ 

α. ςυνδζεται αποκλειςτικά με τθ μεγάλθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ 

β. οφείλεται, εκτόσ των άλλων, και ςτθ χριςθ μθχανϊν ςτθ γεωργία που μείωςε τθν ανάγκθ 
για εργάτεσ 

γ. ιταν το αποτζλεςμα τθσ επικυμίασ των νζων να αλλάξουν ηωι 

 
5. Στθ ςθμερινι εποχι 

α.όλεσ οι μεγάλεσ πόλεισ ζχουν 10.000.000 κατοίκουσ 

β. όλεσ οι ιπειροι ζχουν πόλεισ με πλθκυςμό 10.000.000 κατοίκουσ 

γ. οι άνκρωποι ςυγκεντρϊνονται ςτισ μεγάλεσ χϊρεσ 
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 τον παρακάτω πίνακα διαλζγουμε τθν κατάλλθλθ λζξθ για τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ 

του κειμζνου. 

Προςοχι! Κατάλλθλθ είναι θ λζξθ που: 

α) ζχει περίπου τθν ίδια ςθμαςία με τθν υπογραμμιςμζνθ λζξθ του κειμζνου και 

β) μπορεί να μπει ςτθ κζςθ τθσ υπογραμμιςμζνθσ χωρίσ να προκαλζςει αλλαγζσ ςτο 

κείμενο. 

Γιϋαυτόν τον λόγο Ζτςι Εξαιτίασ 

όμωσ Αλλά Ωςτόςο 

εντοφτοισ Πμωσ Ραρά 

Επιπλζον  Επίςθσ Ραραπάνω 

Ζτςι  Επομζνωσ Με αποτζλεςμα 

 

 

 Με βάςθ το παραπάνω κείμενο του ςχολικοφ βιβλίου οργανϊνουμε τουσ λόγουσ που 

οδιγθςαν ςτο φαινόμενο τθσ αςτικοποίθςθσ: 

 

α) βάηοντασ ςε μια λογικι ςειρά τισ παρακάτω φράςεισ: 

____ το πζραςμα από τθν αγροτικι παραγωγι ςτθ βιομθχανικι παραγωγι 

____ θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ ηωι ςτθν πόλθ είχε πάντα πολλά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ 

μετθ ηωι ςτο χωριό 

____ θ γενικότερθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ 

____ θ αναηιτθςθ ευκαιριϊν εργαςίασ ςτισ πόλεισ 

____ θ μείωςθ τθσ ιδιοκτθςίασ  

____ θ μικρότερθ ανάγκθ για εργατικά χζρια 

__8__ θ αςτικοποίθςθ 

____ θ χριςθ μθχανϊν ςτθ γεωργία 
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β) ςυμπλθρϊνοντασ το ακόλουκο κείμενο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ: 
 

Καταρχάσ ιδθ από τα αρχαία χρόνια είχε γίνει κατανοθτό ότιθ ηωι ςτισ πόλεισ είχε 

πολλά ____________________. Ωςτόςο, αυτό που οδιγθςε ςτθ μαηικότερθ φυγι των 

ανκρϊπων από τισ αγροτικζσ περιοχζσ προσ τισ πόλεισ ιταν θ 

αφξθςθ______________________και θ χριςθ ____________________ ςτθ γεωργία, θ 

ανάπτυξθ, δθλαδι, τθσ ___________________ παραγωγισ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα 

να μθν υπάρχει ανάγκθ για πολλά ____________________, αφοφ τθ δουλειά τθν 

ζκαναν πια οι _________________ και όχι τόςο οι άνκρωποι. Ζτςι, οι νζοι άνκρωποι 

άρχιςαν να __________________ τα χωριά και να αναηθτοφν πιο πολλζσ 

__________________ εργαςίασ ςτισ πόλεισ. 
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 Ιςτορία: ΑϋΓυμναςίου (κεφ. 2: Η εποχι του χαλκοφ) 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 18-20) 

Στα παράλια τθσ Ραλαιςτίνθσ, ιδθ από τθν 3θ χιλιετία, ζχουν εγκαταςτακεί οι Φοίνικεσ, λαόσ 

ςθμιτικισ καταγωγισ. Θ εγκατάςταςι τουσ ςε παραλιακι περιοχι και θ ανυπαρξία εφφορων 

και εκτεταμζνων πεδιάδων τοφσ ζκαναν να ςτραφοφν προσ τθ κάλαςςα και να γίνουν άριςτοι 

ναυτικοί και ζμποροι. Οι Φοίνικεσ δε ςχθμάτιςαν ενιαίο κράτοσ. Κάκε πόλθ τουσ, ανάμεςα ςτισ 

οποίεσ, αρχικά, πρωτεφουςα κζςθ είχε θ Βφβλοσ, αποτελοφςε κρατικι οντότθτα. Κατά τθ 2θ 

χιλιετία οι φοινικικζσ πόλεισ Σιδϊνα και Τφροσ ζγιναν εμπορικά κζντρα ολόκλθρθσ τθσ 

Μεςογείου και ανζπτυξαν εμπορικζσ ςχζςεισ με τουσ Μυκθναίουσ. Οι Φοίνικεσ, πολιτιςτικά, 

επθρεάςτθκαν από τουσ γφρω λαοφσ, αλλά θ μεγάλθ ςυμβολι τουσ ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ 

ιςτορίασ ιταν θ επινόθςθ ενόσ αλφάβθτου, το οποίο ςχθματιηόταν από 22 ςφμφωνα. Εξζλιξθ 

αυτοφ του αλφάβθτου αποτελεί το ελλθνικό αλφάβθτο. 

Οι Εβραίοι, ςθμιτικισ καταγωγισ και αυτοί, αφοφ ζηθςαν ωσ νομάδεσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα, εγκαταςτάκθκαν τελικά ςτο εςωτερικό τθσ Ραλαιςτίνθσ (Χαναάν). Κατά τα μζςα τθσ 

2θσ χιλιετίασ, ζνα μεγάλο μζροσ των Εβραίων βρίςκεται ςτθν Αίγυπτο. Γφρω ςτα 1300 π.Χ. οι 

Εβραίοι τθσ Αιγφπτου, με θγζτθ τον Μωυςι, αναχωροφν από τθν Αίγυπτο και εγκακίςτανται 

και αυτοί ςτθν Ραλαιςτίνθ. Ρροσ το τζλοσ τθσ 2θσ χιλιετίασ, οι Εβραίοι, με πρωτεφουςα τθν 

Λερουςαλιμ, ιδρφουν ζνα ιςχυρό κράτοσ με διαδοχικοφσ βαςιλείσ τον Σαοφλ, τον Δαβίδ και τον 

Σολομϊντα. Γριγορα, όμωσ, το κράτοσ διαςπάται και ςτο τζλοσ καταλφεται από τουσ 

Αςςφριουσ.Οι Εβραίοι είναι ο πρϊτοσ μονοκεϊςτικόσ λαόσ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ. Ριςτεφουν 

ςε ζναν παντοδφναμο κεό. Κατά τουσ Εβραίουσ ο Κεόσ απευκφνεται ςε αυτοφσ με τουσ 

προφιτεσ. Οι προφιτεσ ζχουν ωσ ζργο τουσ να μεταφζρουν τον λόγο του Κεοφ ςτον λαό και 

να τον κρατοφν ςτον δρόμο τθσ αλθκινισ κρθςκείασ. Από τότε που οι Εβραίοι ζχαςαν τθν 

ανεξαρτθςία τουσ, οι προφιτεσ αναγγζλλουν τθν ζλευςθ ενόσ Μεςςία, ςταλμζνου από τον 

Κεό για να τουσ απελευκερϊςει. Το ιερό βιβλίο των Εβραίων είναι θ Εβραϊκι Βίβλοσ ι Ραλαιά 

Διακικθ. Γράφτθκε ςταδιακά κατά τθν 1θ χιλιετία, από τον 10ο ζωσ τον 2ο αιϊνα π.Χ. 

Διθγείται τθν ιςτορία του εβραϊκοφ λαοφ και εκκζτει τα ςτοιχεία τθσ κρθςκευτικισ του πίςτθσ. 

 

 

 Απαντάμε με βάςθ το κείμενο. 

1. Ροια είναι τα κοινά ςτοιχεία των Φοινίκων και των Εβραίων; 

2. Ροιεσ ςυνκικεσ ζςτρεψαν τουσ Φοίνικεσ ςτθ κάλαςςα και το εμπόριο; 

3. Τι χαρακτιριηε τθν οργάνωςθ του κράτουσ των Φοινίκων; 

4. Τι πρόςφερε αυτόσ ο λαόσ ςτθν εξελικτικι πορεία του ανκρϊπου; 

5. Γιατί δεν μποροφμε να μιλάμε για εβραϊκό κράτοσ πριν από το τζλοσ τθσ 2θσ χιλιετίασ; 
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6. Ροιο ςτοιχείο διακρίνει τουσ Εβραίουσ από τουσ άλλουσ λαοφσ ωσ προσ τα κρθςκευτικά 

πιςτεφω; 

7. Ροφ καταγράφεται θ ιςτορία του εβραϊκοφ λαοφ και παρουςιάηονται τα ςτοιχεία τθσ 

κρθςκευτικισ του πίςτθσ; 

 

 

 

 

Φοινικό αλφάβθτο,  1500 π.Χ. 

www.ourstory.com(free icons)  

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_NJOTJe-1JjwuM&tbnid=wdfNzMrOTcqKHM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ourstory.com%2Fthread.html%3Ft%3D533827&ei=wuDUU67vAce3PJHXgIAP&bvm=bv.71778758,d.bGQ&psig=AFQjCNHx-QJmrmEc7drskgGFkVl_lU5RwQ&ust=1406546416828387
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 υγκεντρϊνουμε τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ του κειμζνου ςε μορφι υποτίτλων με τθ 

βοικεια των λζξεων που μασ δίνονται. 

Προςοχι! Θα πρζπει να προςκζςετε κι άλλεσ λζξεισ για τθν ολοκλιρωςθ του νοιματοσ 

βαςικζσ πλθροφορίεσ κειμζνου υπότιτλοι 

Στα παράλια τθσ Ραλαιςτίνθσ, ιδθ από τθν 3θ χιλιετία, 
ζχουν εγκαταςτακεί οιΦοίνικεσ. 

(Φοίνικεσ, εγκατάςταςθ ςε, Παλαιςτίνθ, 3θ 
χιλιετία) 

θ εγκατάςταςθ των Φοινίκων ςτθν Παλαιςτίνθ 
ιδθ από τθν 3θ χιλιετία 

Θ εγκατάςταςθ των Φοινίκων ςε παραλιακι περιοχι και θ 
ανυπαρξία εφφορων και εκτεταμζνων πεδιάδων τοφσ 
ζκαναν να ςτραφοφν προσ τθ κάλαςςα και να γίνουν 
άριςτοι ναυτικοί και ζμποροι. 

(Φοίνικεσ, ςτροφι προσ, κάλαςςα, εμπόριο,  
λόγω, ανυπαρξία εφφορων πεδιάδων) 

Οι Φοίνικεσ δε ςχθμάτιςαν ενιαίο κράτοσ. (ςχθματιςμόσ, ενιαίο κράτοσ, Φοίνικεσ) 

*...+ θ μεγάλθ ςυμβολι τουσ ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ 
ιςτορίασ ιταν θ επινόθςθ ενόσ αλφάβθτου *...+ 

(ανάπτυξθ, αλφάβθτο, Φοίνικεσ) 

Εξζλιξθ αυτοφ του αλφάβθτου αποτελεί το ελλθνικό 
αλφάβθτο. 

(φοινικό αλφάβθτο, βάςθ, ελλθνικό αλφάνθτο) 

Οι Εβραίοι, ςθμιτικισ καταγωγισ και αυτοί, αφοφ ζηθςαν 
ωσ νομάδεσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα... 

(Εβραίοι, λαόσ, νομαδικι ηωι) 

[...] εγκαταςτάκθκαν τελικά ςτο εςωτερικό τθσ Ραλαιςτίνθσ 
(Χαναάν). 

(εγκατάςταςθ, Εβραίοι, Παλαιςτίνθ) 

Ρροσ το τζλοσ τθσ 2θσ χιλιετίασ, οι Εβραίοι, με πρωτεφουςα 
τθν Λερουςαλιμ, ιδρφουν ζνα ιςχυρό κράτοσμε διαδοχικοφσ 
βαςιλείσ τον Σαοφλ, τον Δαβίδ και τον Σολομϊντα. 

(τζλοσ τθσ 2θσ χιλιετίασ,ίδρυςθ, εβραϊκό 
κράτοσ, πρωτεφουςα, βαςιλείσ) 

Γριγορα, όμωσ, το κράτοσ διαςπάται [...] (μικρό χρονικό διάςτθμα,διάςπαςθ, εβραϊκό 
κράτοσ) 

*Οι Εβραίοι+ πιςτεφουν ςε ζναν παντοδφναμο κεό. (Εβραίοι, πίςτθ ςε, φπαρξθ, ζνασ Θεόσ) 

Οι προφιτεσ *τουσ+ ζχουν ωσ ζργο τουσ να μεταφζρουν τον 
λόγο του Κεοφ ςτον *εβραϊκό+ λαό [...] 

(ζργο, προφιτεσ, Εβραίοι, μεταφορά, λόγοσ 
Θεοφ) 

[Θ Ραλαιά Διακικθ+ διθγείται τθν ιςτορία του εβραϊκοφ 
λαοφ και εκκζτει τα ςτοιχεία τθσ κρθςκευτικισ του πίςτθσ. 

(Παλαιά Διακικθ, παρουςίαςθ, ιςτορία, 
ςτοιχεία κρθςκευτικισ πίςτθσ, εβραϊκόσ λαόσ) 

 



Ελλθνικά μζςα από τα μακιματά μου  Β. Αςτάρα - Σ. Μπζλλα 

78 
 

 Ιςτορία: ΑϋΓυμναςίου (κεφ. 4: Αρχαϊκι εποχι) 
 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 55) 

Σε όλεσ τισ εποχζσ οι άνκρωποι αιςκάνονταν τθν ανάγκθ να προβλζψουν το μζλλον. Τθν 

απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα οι αρχαίοι τθν αναηθτοφςαν ςτα μαντεία. Ριο ονομαςτό 

μαντείο υπιρξε το μαντείο των Δελφϊν, το οποίο ιταν αφιερωμζνο ςτον Απόλλωνα. Ο κεόσ 

αυτόσ τθσ μαντικισ ζδινε τουσ χρθςμοφσ μζςω τθσ ιζρειασ Ρυκίασ. Από τα λόγια τθσ Ρυκίασ 

ςυντάςςονταν οι χρθςμοί, οι οποίοι πολλζσ φορζσ είχαν αμφίςθμο νόθμα. Οι απαντιςεισ 

ςυνάγονταν με πλάγιο (μεταφορικό) τρόπο, γι’ αυτό και ο Απόλλωνασ ονομαηόταν Λοξίασ. Το 

μαντείο απζκτθςε μεγάλθ φιμθ. Βαςιλείσ από τθν Αίγυπτο και τθ Λυδία, μάλιςτα, είχαν 

ηθτιςει τθ βοικειά του. 

 

 το παραπάνω κείμενο αντικατακιςτοφμε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ / φράςεισ με τισ 
παρακάτω, αφοφ τισ βάλουμε ςτον κατάλλθλο τφπο: 

γνωςτόσ, ψάχνω, κερδίηω, ςυμπεραίνεται,  μαντεφω, (είμαι) διφοροφμενοσ 

 

 

 

 Απαντάμε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισπου αφοροφν το κείμενο του βιβλίου μασ 
εμπλουτίηοντασ, όμωσ, τισ απαντιςεισ μασ με πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο κείμενο 
που ακολουκεί. 

1. Ροφ ζβριςκαν οι Αρχαίοι απαντιςεισ ςτισ απορίεσ τουσ ςχετικά με το μζλλον; 

2. Το μαντείο των Δελφϊν ιταν το μοναδικό μαντείο ςτα αρχαία χρόνια; 

3. Ροιοι επιςκζπτονταν το μαντείο; 

4. Ροια ιταν θ πθγι ζμπνευςθσ των χρθςμϊν; 

5. Ροια ιταν θ Ρυκία και ποιοσ ο ρόλοσ τθσ ςτο μαντείο των Δελφϊν; 

να προβλζψουν  

 
 

 

Αναηθτοφςαν  

 
Ονομαςτό  

 
είχαν αμφίςθμο νόθμα  

 
Συνάγονταν  

 
Απζκτθςε  
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 Κακϊσ διαβάηουμε το κείμενο, βάηουμε τα ριματα ςτισ παρενκζςεισ ςτον ςωςτό τφπο. 

Σι χαρακτθρίηει αυτά τα ριματα; 

Οηεκ ανπαηόηεηα ηα μακηεία επενέαδακ ημ ιαό ζηεκ 

θαζεμενηκή ημο δςή θαη ηηξ πόιεηξ ζηηξ ηζημνηθέξ ημοξ ηύπεξ. Θεςνμύκηακ πύιεξ μέζς ηςκ 

μπμίςκ μη ζεμί απεοζύκμκηακ άμεζα ζημοξ ακζνώπμοξ θαη οπό αοηή ηεκ έκκμηα 

_______________ (δηαθένω) από ημοξ μάκηεηξ πμο ενμήκεοακ ηα ζεμάδηα ηςκ ζεώκ μέζα 

από παναηήνεζε ηεξ ζομπενηθμνάξ ηςκ πμοιηώκ, ηςκ εκημζζίςκ ηςκ δώςκ ή άιιεξ μεζόδμοξ. 

Πμκ 7μ π.. αηώκα οπήνπακ πενίπμο 100 μακηεία,αθηενςμέκα ζημκ Δία ή ημκ Απόιιςκα. Πμ πημ 

θεμηζμέκμ, όμςξ, μακηείμ ηεξ Ανπαίαξ Γιιάδαξ θαη ημο ηόηε γκςζημύ θόζμμο ήηακ ημ μακηείμ 

ηςκ Δειθώκ. Ήηακ γκςζηό από ημοξ μμενηθμύξ πνόκμοξ θαη μέπνη θαη ηα ηέιε ημο 6μο αηώκα 

θαηαθιοδόηακ από πνμζθμνέξ Γιιήκςκ θαη λέκςκ.Οηα ηέιε, όμςξ, ημο 5μο αη. π.., με ηα 

δηδάγμαηα ηςκ ζμθηζηώκ θαη ηεκ μνζμιμγηζηηθή θνηηηθή, ημ θύνμξ ημο όπςξ άιιςζηε θαη ηςκ 

αιιςκ μακηείςκάνπηζε κα θιμκίδεηαη.  

Πμ μακηείμ ηςκ Δειθώκ, αθηενςμέκμ ζημκ ζεό Απόιιςκα, ζεςνμύκηακ μ μμθαιόξ ημο θόζμμο, 

γηαηί, ζύμθςκα με ηεκ πανάδμζε, όηακ μ Δεοξ άθεζε δύμ αεημύξ, έκακ πνμξ ηεκ Ακαημιή θαη 

έκακ πνμξ ηεκ Δύζε, ζοκακηήζεθακ ζημοξ Δειθμύξ.  

Ε Νοζία, έηζη μκμμαδόηακ ε θάζε Ννςζηένεηα ημο ζεμύ Απόιιςκα ζημ Ιακηείμ ηςκ 

Δειθώκ,ήηακ αοηή πμο ________________ (μεηαθένω) ημκ πνεζμόημο ζεμύ πνμξ ημξ 

εκδηαθενόμεκμοξ, με ηνόπμ ζοκήζςξ ιαθςκηθό, δοζκόεημ θαη αηκηγμαηηθό. 

Ννηκ από θάζε πνεζμμδόηεζε πιεκόηακ, έπηκε κενό από ηεκ Ηαζηαιία πεγή, μαζμύζε 

θύιια δάθκεξ θαη ακέβαηκε ζ' έκακ ηνίπμδα. Από ηε βάζε ημο ηνίπμδα έβγαηκακ ακαζομηάζεηξ 

πμο πανάγμκηακ με ηεκ θαύζε δηαθόνςκ ροπμηνόπςκ βμηάκςκ, εμπιμοηηζμέκςκ με ορειέξ 

πμζόηεηεξ μεζακίμο. Ε Νοζία ενπόηακ ζε έθζηαζε θαη έβγαδε αζοκάνηεηεξ θναογέξ θαη 

ιόγμοξ, εκώ μη ηενείξ ημο μακηείμο ________________ (μεηαηνέπω) ηα άκανζνα αοηά ιόγηα 

ζε έμμεηνμοξ πνεζμμύξ, ζπεδόκ πάκηα με δηθμνμύμεκε ζεμαζία. Γηα πανάδεηγμα, μ πνεζμόξ πμο 

δόζεθε ζημοξ Αζεκαίμοξ πνηκ από ηε καομαπία ζηε Οαιαμίκα ζπεηηθά με ηα λύιηκα ηείπε, πμο 

ζα έζςδακ ηεκ Αζήκα από ημκ Λένλε, από άιιμοξ ενμεκεύηεθε ςξ θαηαθογή 

ζηεκ Αθνόπμιε θαη από άιιμοξ μεηαλύ ηςκ μπμίςκ μ Θεμηζημθιήςξ καομαπία, επεηδή ηα 

θανάβηα ήηακ λύιηκα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Ιακηείμ_ηςκ_Δειθώκ, http://el.wikipedia.org/wiki/Νοζία (με αιιαγέξ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%82_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AD%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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 το παραπάνω κείμενο υπάρχει θ λζξθ «δυςνόθτο»: Πϊσ μποροφμε να καταλάβουμε τθ 

ςθμαςία τθσ; 

 ψάχνουμε να βροφμε αν υπάρχει άλλθ λζξθ ι φράςθ ςτο πρϊτο κείμενο τθσ ενότθτασ 

(το κείμενο του βιβλίου μασ) με τθν ίδια ςθμαςία: _____________________ 

 εξετάηουμε προςεκτικά το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο βρίςκεται θ λζξθ «δυςνόθτο» 

για να δοφμε μιπωσ υπάρχουν άλλεσ λζξεισ που ζχουν τθν ίδια περίπου ςθμαςία με 

αυτι: ____________________ 

 αναλφουμε τθ λζξθ ςτα δφο ςυνκετικά τθσ μζρθ και προςπακοφμε να καταλάβουμε τθ 

ςθμαςία τθσ: 

δυςνόθτοσ, -θ, -ο → δυς +  νόθμα = ____________________ 

        ≠ 

ευνόθτοσ, -θ, -ο → ευ + νόθμα = __________________ 

 

 υμπλθρϊνουμε τον πίνακα με λζξεισ που ζχουν αϋ ςυνκετικό τα «ευ» και «δυς»: 

 

Για άλλουσ εφκολο για άλλουσ δφςκολο 

ευ  

 

 

≠ 

δυς 
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 υμπλθρϊνουμε τον παρακάτω πίνακα –όπου είναι δυνατό– με βάςθ το παράδειγμα και 

ςκεφτόμαςτε τι ςθμαίνουν οι καταλιξεισ τθσ κάκε λεξικισ κατθγορίασ. 

μαντεφω → μάντθσ, ο (> μάντισ, αρχ.) 

μάντιςςα, θ 

μαντεία, θ μάντεμα, το μαντείο, το μαντικόσ, -ι, -ό 

 λάτρθσ, ο (> λάτρισ, ο / θ)    λατρευτικόσ, -ι, -ό 

 μάγοσ, ο / μάγιςςα, θ     

  κθδεία    

(εκ)παιδεφω   παίδεμα   

 κουρζασ, ο     

εκςτρατεφω      

  παντρειά    

 μάγειρασ, ο / μαγείριςςα, θ     

 

 «ζμμετρουσ χρθςμοφσ»: Από ποιεσ λζξεισ αποτελείται θ λζξθ «ζμμετροσ»; 

→ εν + μζτρο → ζμμετροσ, -θ, -ο = αυτόσ που ζχει ποιθτικό μζτρο 

 Προςπακοφμε να φτιάξουμε κι άλλεσ τζτοιεσ λζξεισ με τθ βοικεια των ςτοιχείων του 

παρακάτω πίνακα και παρατθροφμε πϊσ αλλάηει το «εν» ανάλογα με το πρϊτο γράμμα 

τθσ λζξθσ που ακολουκεί (βϋ ςυνκετικό). 

 

 

εν 

 

 

+ 

 

χορδι  

 

→ 

 _____________________ όργανο 

πείρα  _____________________ κακθγθτισ 

όργανο  _____________________ γυμναςτικι 

τζχνθ  _____________________ μουςικι 

φφςθ  _____________________ ταλζντο 
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 Ιςτορία: ΑϋΓυμναςίου (κεφ. 5: Η θγεμονία τθσ Ακινασ) 
 

 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 75-76) 

Θ μζςθ ακθναϊκι οικογζνεια ζμενε ςυνικωσ ςε ζνα απλό, μονϊροφο ςπίτι. Τα ζπιπλα, λιτά, 

άφθναν πολφ ελεφκερο χϊρο ςτα δωμάτια. Θ οικοδζςποινα, ακολουκϊντασ τισ ςυνικειεσ τθσ 

εποχισ, παρζμενε ςτο ςπίτι και ςπάνια εξερχόταν μόνθ, κυρίωσ κατά τισ κρθςκευτικζσ εορτζσ.  

Το μοναδικό αξίωμα που μποροφςε να αναλάβει μια γυναίκα ςτθν αρχαιότθτα ιταν αυτό τθσ 

ιζρειασ. Δε λάμβανε μζροσ ςτθ δθμόςια ηωι και καταγινόταν με τισ οικιακζσ εργαςίεσ. 

Επζβλεπε τουσ δοφλουσ —οικιακοφσ βοθκοφσ—, φρόντιηε τον καλλωπιςμό τθσ, φφαινε και 

μεριμνοφςε για τθν ανατροφι των παιδιϊν. Ρερνοφςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ ςτο 

γυναικωνίτθ, ζνα ιδιαίτερο τμιμα του ςπιτιοφ που προοριηόταν γι’ αυτιν. 

Ο άνδρασ περνάει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ ζξω από το ςπίτι. Το γλυκό κλίμα τθσ 

Αττικισ ευνοεί τθ ηωι ςτθν φπαικρο, το περιδιάβαςμα, τθν ελεφκερθ περιπατθτικι ςυηιτθςθ. 

Ο Ακθναίοσ, όταν δεν αςχολείται με τθν προςωπικι του εργαςία, ςυχνάηει ςτα γυμναςτιρια, 

ςτα δθμόςια λουτρά, ςτα κουρεία. Εκεί ςυναντά τουσ γνωςτοφσ του και ςυηθτά διάφορα, από 

τα μικροπροβλιματα τθσ ηωισ μζχρι πολιτικά και φιλοςοφικά κζματα. Θ ςυμμετοχι ςτα κοινά 

τον κζλγει ιδιαίτερα και ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Εκκλθςίασ του Διμου λαμβάνει ενεργό μζροσ. 

Το βράδυ, ςτο ςπίτι του, οργανϊνει ςυμπόςια με τουσ φίλουσ του. Εκεί, μόνο με τθ ςυμμετοχι 

ανδρϊν, άναβαν οι ςυηθτιςεισ γφρω από αγαπθμζνα κζματα, όπωσ θ τζχνθ και θ φιλοςοφία. 

 

 Βρίςκουμε ζναν κατάλλθλο τίτλο για το παραπάνω κείμενο. 

 Σι ςυμπζραςμα βγάηουμε για τθ κζςθ και τον ρόλο τθσ γυναίκασ ςτθν αρχαία Ελλάδα με 
βάςθ το παραπάνω απόςπαςμα; 
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 Σο κείμενο είναι οργανωμζνο ςε δφο παραγράφουσ: ςτθν πρϊτθ χρθςιμοποιοφνται 

παρελκοντικοί γραμματικοί χρόνοι, ενϊ ςτθ δεφτερθ, παροντικοί: Γιατί γίνεται αυτό; Σι 

πετυχαίνει κανείσ όταν ςε μια αφιγθςθ παρελκοντικϊν γεγονότων χρθςιμοποιεί 

παροντικοφσ χρόνουσ; 

 Ξαναγράφουμε το κείμενο κάνοντασ ακριβϊσ το αντίκετο: χρθςιμοποιοφμε παροντικοφσ 

χρόνουσ ςτθν πρϊτθ παράγραφο και παρελκοντικοφσ ςτθ δεφτερθ. 

 

Η μέζη αθηναϊκή οικογένεια μένει ζσνήθως ζε ένα απλό, μονώροθο ζπίηι. Τα 

έπιπλα, λιηά, _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ο άνδρας περνούσε _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 ιμερα ζχει αλλάξει κάτι ςτισ ςυνικειεσ των γυναικϊν και των αντρϊν; Μιλιςτε για τουσ 

ρόλουσ των δφο φφλων ςτθ ςθμερινι κοινωνία, όπωσ εςείσ τουσ βιϊνετε ςτθν 
κακθμερινι ςασ ηωι (ςπίτι, ςχολείο, ευρφτερθ κοινωνία). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Η ιαίμανγε θάιαηκα, Γ. Τνηβηδάξ  

(εγρεηξίδην Γιψζζαο, ΣΤ΄Γεκνηηθνχ: α' ηεχρνο, ζει. 47) 

 

Αξ έπεη ε θμηιηά μμο πμιύ πώνμ, 

πμηέ δεκ ηνώω θαηά θόνμ! 

Απμθεύγω ηηξ δηπιέξ μενίδεξ 

θαη μεηνάω ηηξ ζενμίδεξ! 

Όηακ με γανγαιάκε 

μη μεγάιεξ μμο μαζέιεξ 

θαη μμο 'νπεηαη κα θάκω ηνέιεξ, 

δεκ ηνώω θαη γόπεξ θαη ζανδέιεξ, 

μύηε μπανμπμύκη θαη ηζηπμύνα, 

όηακ με πηάκεη ε ιηγμύνα! 

Ή ημ έκα ή ημ άιιμ, 

ημ πημ μηθνό! 

Πμηέ ημ πημ μεγάιμ! 

Όηακ γμοζηάνω καοαγό, 

από μαμύκα ή ζαιαμεγό, 

δε νμοθάω μάκη-μάκη 

θαη ημκ Πέηνμ θαη ημ Γηάκκε! 

Ή ημκ Γηάκκε ή ημκ Πέηνμ! 

Τνώω δειαδή με μέηνμ! 

 

 το ποίθμα του Ε. Σριβιηά «Η λαίμαργθ φάλαινα» ςυγκεντρϊνουμε τισ λζξεισ και τισ 
φράςεισ που ςχετίηονται με το κζμα διατροφι και μάλιςτα κακι διατροφι, με τθν 
ζννοια τθσ υπερκατανάλωςθσ φαγθτοφ. 
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 τον παρακάτω πίνακα: 

α) Βρίςκουμε τθν ακριβι ςθμαςία οριςμζνων βαςικϊν λζξεων που αφοροφν τθν 
υπερκατανάλωςθ φαγθτοφ.Διαλζγουμε από τθ δεξιά ςτιλθ τον ςωςτό οριςμό τθσ κάκε 
λζξθσ.  

β) Γράφουμε λζξεισ τθσ ίδιασ οικογζνειασ (επίκετα ι ριματα), ςε όποιεσ περιπτϊςεισ 
είναι δυνατό. 

Λζξεισ Οριςμοί Λζξεισ ίδιασ οικογζνειασ 

ριματα επίκετα 

λιγοφρα, θ ___ 1. θ λιψθ τροφισ κατά ποςότθτεσ 

που υπερκαλφπτουν τισ διατροφικζσ 

ανάγκεσ του ανκρϊπου  

  

λαιμαργία, θ ___ 2. θ υπζρμετρθ αφξθςθ του βάρουσ 

και του όγκου του ςϊματοσ, θ οποία 

προκαλείται από τθν υπερβολικι 

αφξθςθ των αποκεμάτων του λίπουσ 

  

κορεςμόσ, ο ___ 3. αίςκθμα εντονότατθσ πείνασ που 

απαιτεί άμεςθ ικανοποίθςθ και 

οφείλεται ςε ψυχοπακολογικά αίτια  

  

παχυςαρκία, θ ___ 4. θ διαρκισ επικυμία για φαγθτό, θ 

οποία εκδθλϊνεται και μζςω τθσ 

μεγάλθσ ταχφτθτασ με τθν οποία 

τρϊει κανείσ 

  

βουλιμία, θ ___ 5. θ πλιρθσ ικανοποίθςθ τθσ πείνασ, 

θ χόρταςθ 

  

υπερςιτιςμόσ, ο ___ 6. το αίςκθμα τθσ ζντονθσ και 

πιεςτικισ πείνασ που μπορεί να 

προκαλζςει και ηαλάδεσ ι και 

ενοχλιςεισ ςτο ςτομάχι 
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 Διαβάηοντασ το παρακάτω κείμενο ςυμπλθρϊνουμε με τον κατάλλθλο τφπο των λζξεων 

ςτισ παρενκζςεισ. 

 

Λαηκαξγία θαη απηνζπγθξάηεζε  

 

 

 
 

Τι είναι η λαιμαργία; 

Η ιαηκαξγία είλαη κηα εγθεθαιηθή πεξηζζφηεξν δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή καο 

δηάζεζε, θαηά ηελ νπνία αηζζαλφκαζηε φηη ρξεηαδφκαζηε ηξνθή άκεζα. Ωζηφζν, ε επραξίζηεζε 

πνπ αθνινπζεί, αθνχ θάκε, ζπλήζσο δελ δηαξθεί πνιχ, ελψ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα βηψλνπκε 

παξάιιεια θαη αηζζήκαηα ελνρήο ή ζιίςεο γηα ηελ αδπλακία καο λα ζπγθξαηεζνχκε. 

 

Μπορούμε να σταματήσουμε την λαιμαργία; 

_________________ (μεθηλάω)ηε κάρε κε ηε ιαηκαξγία, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κάζνπκε λα 

μερσξίδνπκε θαη λα αλαγλσξίδνπκε πφηε ε δηάζεζε καο γηα ιήςε ηξνθήο ζρεηίδεηαη κε ηε 

ιαηκαξγία θαη πφηε κε ηελ πξαγκαηηθή πείλα. Απηφ πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά ζθέςεσλ πνπ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε, __________________ (αξχίδω) κε ηξεηο απιέο εξσηήζεηο πξνο ηνλ 

εαπηφ καο, πξηλ θαηαθχγνπκε ζην θαγεηφ: 

  

 Πεηλάω πξαγκατηθά; 

Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαλαιψλνπκε ηξνθέο φρη ιφγσ πείλαο αιιά ζηε ζέα ή ηε ζθέςε θαη 

κφλν ηεο ηξνθήο. Μηα κπξσδηά, κηα εηθφλα ζηελ ηειεφξαζε ή αθφκα θαη κηα δηαθήκηζε ελφο 

λένπ πξντφληνο είλαη αξθεηά γηα λα «κπεξδέςνπλ» θαη λα καο νδεγήζνπλ ζηελ θαηαλάισζε 

ηξνθήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ είκαζηε λεζηηθνί γηα πνιιέο ψξεο, ε πξαγκαηηθή πείλα 

κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ιαίκαξγεο επηινγέο. Δίλαη πξνηηκφηεξν, ινηπφλ, λα θάκε έλα 

θαλνληθφ γεχκα εάλ πεηλάκε, πάξα έλα αλζπγηεηλφ ζλαθ ή γιπθφ. 

Δπνκέλσο, ξσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη βαζκνινγήζηε ηελ πείλα ζαο απφ ην 1 κέρξη ην 10. Αλ 

είζηε πξαγκαηηθά ___________________ (πεηλάω), θξνληίζηε λα θαηαλαιψζεηε έλα θαλνληθφ 

γεχκα, παξά έλα ζλαθ.  
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 Τη πξαγκατηθά ληώζω; 

Να είζηε ελήκεξνη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο, πξηλ ην ξίμεηε ζην θαγεηφ. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί 

λα αηζζάλεζηε φηη ε θαηαλάισζε ηξνθήο ζα ιχζεη ην πξφβιεκα αλ είζηε 

___________________ (θνυξάδνκαη), ________________ (ζιίβνκαη)ή ___________________ 

(απνγνετεύνκαη), αιιά απηφ θπζηθά δελ είλαη αιήζεηα. Θα πξέπεη λα μέξεηε φηη απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ άκεζα ηηο δηαηξνθηθέο ζαο επηινγέο θαη ζπλήζεηεο, ελψ νδεγνχλ 

ζπρλά ζε ιαηκαξγηθά επεηζφδηα. Πξηλ ινηπφλ θαηαλαιψζηε θάηη, ζθεθηείηε ην ζπλαίζζεκα πνπ 

ζαο θαηαθιχδεη θαη αλαδεηήζηε ηελ ιχζε ζηελ πξαγκαηηθή πεγή ηεο θαη φρη ζην θαγεηφ. 

  

 Νηώζω πιήμε; 

Η ιαηκαξγία θαη ε πιήμε πάλε ρέξη-ρέξη. Ο πφζνο ζαο γηα θαγεηφ είλαη κεγαιχηεξνο, φηαλ έρεηε 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν λα ζπαηαιήζεηε. Πνιινί άλζξσπνη θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο ηξνθήο γηα λα «ζθνηψζνπλ» ηελ ψξα ηνπο. Έλαο θαιφο ηξφπνο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ιαηκαξγίαο, είλαη λα θξαηήζεηε ηνλ εαπηφ 

ζαο___________________(απασχνινύκαη). Με ηελ απαζρφιεζε, ην κπαιφ μεθεχγεη απφ ην 

θαγεηφ θαη δνπιεχεη πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο __________________(γιητώλω)καο απφ 

πεξηηηέο ζεξκίδεο. Πξηλ, ινηπφλ, θαηαλαιψζεηε θάηη, αλαξσηεζείηε αλ ν ιφγνο πνπ ζαο σζεί 

εθεί είλαη ε πιήμε θαη αληί απηνχ, πξνζπαζήζηε λα αζρνιεζείηε κε θάηη πνπ ζαο αξέζεη. 

 
http://www.diaitologia.gr/lemargia (με αλλαγές) 

 

 Σι λζμε ςϋζναν φίλο μασ / ςε μια φίλθ μασ που τρϊει χωρίσ μζτρο κι ζχει πάρει πολλά 

κιλά μζςα ςε λίγο χρονικό διάςτθμα; 

Χρθςιμοποιοφμε τισ παρακάτω φράςεισ του κειμζνου και τισ προςαρμόηουμε ςτο 
βϋενικό πρόςωπο, ϊςτε να τισ απευκφνουμε ςτον φίλο / ςτθ φίλθ μασ. 

 Είναι πολφ ςθμαντικό να μάκουμε να ξεχωρίηουμε και να αναγνωρίηουμε πότε θ διάκεςθ 

μασ για λιψθ τροφισ ςχετίηεται με τθ λαιμαργία και πότε με τθν πραγματικι πείνα. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Αν είμαςτε νθςτικοί για πολλζσ ϊρεσ, θ πραγματικι πείνα μπορεί να μασ οδθγιςει ςε 
λαίμαργεσ επιλογζσ. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να φάμε ζνα κανονικό γεφμα εάν πεινάμε, 
πάρα ζνα ανκυγιεινό ςνακ ι γλυκό. 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ωτιςτε τον εαυτό ςασ και βακμολογιςτε τθν πείνα ςασ από το 1 μζχρι το 10. Αν είςτε 
πραγματικά πειναςμζνοι, φροντίςτε να καταναλϊςετε ζνα κανονικό γεφμα, παρά ζνα 
ςνακ.  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Ρριν καταναλϊςετε κάτι, αναρωτθκείτε αν ο λόγοσ που ςασ ωκεί εκεί είναι θ πλιξθ και 
αντί αυτοφ, προςπακιςτε να αςχολθκείτε με κάτι που ςασ αρζςει. 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Ξαναγράφουμε τισ προτάςεισ ξεκινϊντασ με τισ λζξεισ / φράςεισ που μασ δίνονται 
προςζχοντασ να μθν αλλάξουμε το νόθμά τουσ. 

1. Ακολουκϊντασ μια ςωςτι διατροφι, διατθροφμε το βάροσ μασ ςτακερό χωρίσ να 

ςτεροφμαςτε τίποτα. 

Όταν _________________________________________________________________________. 

2. Ρολλζσ φορζσ, όταν ζχουμε ςτενοχωρθκεί, νιϊκουμε ότι κζλουμε να φάμε, ενϊ ςτθν ουςία 

δεν πεινάμε. 

Ρολλζσ φορζσ, όταν είμαςτε ______________________________________________________. 

3. Απαςχολϊντασ το μυαλό μασ με κάτι ενδιαφζρον δεν ςκεφτόμαςτε διαρκϊσ το φαγθτό. 

Με το ________________________________________________________________________. 

4.Συχνά, ζχοντασ φάει κάτι που δεν ζπρεπε, νιϊκουμε τφψεισ. 

Συχνά, αφοφ __________________________________________________________________. 
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 Οικιακι Οικονομία: ΑϋΓυμναςίου (κεφ. 3, Διατροφι) 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 34-35) 

Διατροφικι ςυμπεριφορά και διαιτθτικζσ ςυνικειεσ 

Αυτοί που μασ επθρεάηουν διατροφικά είναι θ οικογζνειά μασ, οι φίλοι, το ςχολείο, τα μζςα 

μαηικισ επικοινωνίασ κακϊσ και τα πρότυπα τθσ κάκε εποχισ. Κυρίωσ όμωσ τρϊμε ό,τι 

προτιμάμε γευςτικά, δθλαδι ό,τι μασ φαίνεται νόςτιμο. Επίςθσ, δεν αρκεί θ ρφκμιςθ του 

αιςκιματοσ τθσ πείνασ ι του κορεςμοφ από τον εγκζφαλο, γιατί(1)τρϊμε όχι μόνο 

όταν(1)πεινάμε αλλά και όταν είμαςτε κακοδιάκετοι (ψυχολογικοί παράγοντεσ), όταν τρϊει θ 

παρζα μασ (κοινωνικοί παράγοντεσ), όταν(2)ζχουμε κλθρονομικι προδιάκεςθ για παχυςαρκία 

(βιολογικοί παράγοντεσ) και για άλλουσ υποκειμενικοφσ λόγουσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ πρζπει να απολαμβάνουμε το φαγθτό, δθλαδι ό,τι τρϊμε να είναι 

νόςτιμο και να μθ μασ προκαλεί οφτε αίςκθμα ςτζρθςθσ (π.χ. θ δίαιτα ςτο περιοδικό μου 

απαγορεφει να φάω μακαρονάδα) οφτε όμωσ και αίςκθμα υπερβολισ (π.χ. «φοφςκωςα» από 

το πολφ φαγθτό). Γι’ αυτό τρϊμε απ’ όλα και ςε λογικζσ ποςότθτεσ, «ακοφγοντασ» ςυγχρόνωσ 

και τα μθνφματα που μασ ςτζλνει το ςϊμα μασ (π.χ. μθ ςυνεχίςεισ να τρωσ γλυκό όταν αυτό 

ςου φζρνει λιγοφρα ι πατάτεσ τθγανθτζσ ενϊ νιϊκεισ ότι χόρταςεσ). Καλφτερα να 

ςταματιςουμε μόλισ νιϊςουμε κορεςμό και να φάμε μια άλλθ θμζρα πάλι το τρόφιμο που 

μασ άρεςε. Δε κα μασ λείψει γιατί ςυνικωσ εφκολα κα το ξαναβροφμε. Μθν ξεχνάμε ότι οι 

Ζλλθνεσ ανικουμε ςτουσ «τυχεροφσ», γιατί(2)είμαςτε οικονομικά αναπτυγμζνθ χϊρα, που 

ςθμαίνει ότι ςτθν αγορά υπάρχει διακεςιμότθτα και επάρκεια τροφίμων.Σε περίπτωςθ που 

δεν ακολουκιςουμε από τθν παιδικι θλικία ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ, κα 

δυςκολευτοφμε να τισ αλλάξουμε αργότερα όταν αποκτιςουμε διατροφικι ςυνείδθςθ. Ιδθ 

ςτθν εφθβικι θλικία είναι πολφ δφςκολθ θ προςπάκεια για αλλαγι των διατροφικϊν 

ςυνθκειϊν. Συνεπϊσ, κεωρείται ςθμαντικό το παιδί να εξοικειωκεί με τθ γεφςθ, τθ μυρωδιά 

και τθν όψθ των υγιεινϊν τροφϊν. 

 

 Απαντάμε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ με βάςθ το κείμενο. 

 Ο άνκρωποσ είναι ανεξάρτθτοσ ωσ προσ τισ διατροφικζσ του επιλογζσ ι επθρεάηεται 

από πρόςωπα και ςυνκικεσ; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντεσ που επθρεάηουν 

τθ διατροφι του; 

 Ροιο είναι το βαςικό κριτιριο με βάςθ το οποίο κανείσ αποφαςίηει τι κα φάει; 

 Ροφ φαίνεται μζςα ςτο κείμενο ότι ο άνκρωποσ πρζπει να τρϊει με μζτρο; Βρείτε 

ςυγκεκριμζνθ φράςθ που το δείχνει. 

 Τι κερδίηει τρϊγοντασ με μζτρο; 
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 Γιατί είναι ςθμαντικό να ακολουκεί κανείσ ςωςτι διατροφι από τθν παιδικι θλικία; 

 Τι ςθμαίνει για το κζμα τθσ διατροφισ το ότι θ Ελλάδα είναι μια «οικονομικά 

αναπτυγμζνθ χϊρα»; 

 Αντικακιςτοφμε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ του κειμζνου με τθν κατάλλθλθ λζξθ από 
τον παρακάτω πίνακα. 

γιατί (1) Επειδι λόγω 

όταν (1) Πποτε αφοφ 

όταν (2) Αν όποτε 

ενϊ αν και ακόμα και αν 

ότι Ρου πωσ 

γιατ ί (2) Διότι εξαιτίασ 

ε περίπτωςθ που Αν Μόλισ 

 

 

Προςπακοφμε τϊρα με βάςθ τισ απαντιςεισ που δϊςαμε να φτιάξουμε το δικό 

μασ κείμενο για τθ διατροφικι ςυμπεριφορά και τισ διαιτθτικζσ ςυνικειεσ του 
ανκρϊπου. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Διαβάηοντασ το παρακάτω κείμενο ςυμπλθρϊνουμε τα κενά με τισ εξισ λζξεισ: 

από(2), ότι(2), με (3), κατά, για(2) 

O ύπνος ενισχύει τη μάθηση 
 

 

 

Πφζα ηξαγνχδηα θαη λαλνπξίζκαηα έρνπλ γξαθηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αθεζνχλ ζηα 

ρέξηα ηνπ ζενχ Ύπλνπ –ελφο ζενχ λένπ, φκνξθνπ, _____ θηεξά ζηνπο ψκνπο πνπ απνθνηκίδεη 

φινπο ηνπο θνπξαζκέλνπο, ζενχο θαη αλζξψπνπο. Όια απηά ζχκθσλα _____ ηελ αξραία 

ειιεληθή κπζνινγία. Μήπσο φκσο φιεο απηέο νη κπζηεξηψδεο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ ζενχ 

Ύπλνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν ηπραίεο ηειηθά; 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ _____ ηα παηδηά λα θνηκνχληαη θαιά θαη αξθεηέο ψξεο. Βάζεη 

εξεπλψλ, φηαλ ηα παηδηά θνηκνχληαη, νη εγθέθαινί ηνπο κεηαηξέπνπλ ην ππνζπλείδεην πιηθφ πνπ 

έρνπλ κάζεη ζε ελεξγή γλψζε –κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή ζηα παηδηά 

______φ,ηη ζηνπο ελήιηθεο. 

Δίλαη γεγνλφο ______ ηα παηδηά θνηκνχληαη πεξηζζφηεξν θαη πην βαζηά ______ ηνπο ελήιηθεο, 

θαη ιακβάλνπλ θαζεκεξηλά ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. Σε έξεπλα πνπ κειεηνχζε ηελ 

επίδξαζε ηνπ χπλνπ ζηε κλήκε θαη ζηε κάζεζε ζε παηδηά ειηθίαο 8 σο 11, βξέζεθε φηη κεηά 

απφ κηα λχρηα χπλνπ ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα ζπκνχληαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη λα 

θαηαθηνχλ θαιχηεξα ηε λέα γλψζε ζε ζχγθξηζε ______ ηα παηδηά πνπ έκεηλαλ μχπληα ζην 

κεζνδηάζηεκα. 

Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε δχν ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Τν πξψην είλαη ______ ε πην 

απνηειεζκαηηθή θαηάθηεζε ηεο γλψζεο επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, θαη ην 

δεχηεξν είλαη φηη νη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα ηνπ χπλνπ 

πνπ ιακβάλνπλ ______ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ θνηκνχληαη θαιά θαη αξθεηά ηε λχρηα κπνξνχλ θαη 

ζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ηε κέξα. Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ θνηκνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη 

πην θνηλσληθά, πην επράξηζηα ______ παξέα θαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ 

θνηκνχληαη ιίγν είλαη πην ππεξθηλεηηθά θαη αλήζπρα. Γελ είλαη ηπραίν, επνκέλσο, φηη γηα ηα 

παηδηά κε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, ν χπλνο είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκνο, γηαηί 

βειηηψλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηε ζρνιηθή απφδνζε. 

http://www.parentshelp.gr (με αλλαγζσ) 
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 υγκεντρϊνουμε τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν για τα παιδιά μζςα από ζναν καλό 

φπνο φτιάχνοντασ ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ όπωσ ςτο παράδειγμα: 

θ κεραπευτικι λειτουργία του φπνου  Ο φπνοσ λειτουργεί κεραπευτικά 

 θ χαλάρωςθ του ςϊματοσ   

___________________________________________________________________________ 

 θ μετατροπι των υποςυνείδθτων πλθροφοριϊν ςε ενεργζσ πλθροφορίεσ κατά τθ 

διάρκεια του φπνου  

___________________________________________________________________________ 

 θ αποτελεςματικι κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ  

___________________________________________________________________________ 

 θ ανάπτυξθ ιδιαίτερων ικανοτιτων μζςω ενόσ ςυςτθματικά καλοφ φπνου  

___________________________________________________________________________ 

 θ αφξθςθ τθσ κοινωνικότθτασ και τθσ αποδοχισ του ατόμου από τισ παρζεσ  

___________________________________________________________________________ 

 θ μείωςθ τθσ ανθςυχίασ και τθσ υπερκινθτικότθτασ  

___________________________________________________________________________ 

 θ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ απόδοςθσ  

___________________________________________________________________________ 

 

Φτιάχνουμε τϊρα ζνα ςφντομο κείμενο για τα πλεονεκτιματα του καλοφ 

φπνου χρθςιμοποιϊντασ και οργανϊνοντασ τισ παραπάνω προτάςεισ με τθ βοικεια των 
παρακάτω λζξεων / φράςεων: 

επιπλζον, επίςθσ, τζλοσ, ζτςι, παράλλθλα, εκτόσ αυτοφ, καταρχάσ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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 Οικιακι Οικονομία: ΑϋΓυμναςίου (κεφ. 4, Αγωγι υγείασ - πρόλθψθ 

ατυχθμάτων) 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 65) 

Υγιεινόσ φπνοσ – Εργαςία και ξεκοφραςθ – Ζνταςθ και τρόποι εκτόνωςθσ 

Ο φπνοσ οξφνει το νου και θρεμεί το νευρικό ςφςτθμα. Βοθκά ςτθ ςωςτι ςωματικι ανάπτυξθ 

και ψυχικι υγεία του ανκρϊπου, ξεκουράηει, αναηωογονεί όλο το ςϊμα και ζχει μεγάλθ 

κεραπευτικι δφναμθ. Ο υγιεινόσ τρόποσ ηωισ, το κακθμερινό ντουσ, θ γυμναςτικι και ο βακφσ 

και κανονικισ διάρκειασ φπνοσ θρεμοφν, δραςτθριοποιοφν και ομορφαίνουν το άτομο. 

Αντίκετα, θ αχπνία επιδρά αρνθτικά ςτθν υγεία και εξαντλεί κυρίωσ το νευρικό ςφςτθμα του 

ανκρϊπου. Τα παιδιά χρειάηονται περιςςότερεσ ϊρεσ φπνο από τουσ ενιλικεσ. Οι ενιλικεσ 

ζχουν ανάγκθ 7-8 ϊρεσ, ενϊ τα παιδιά 8-10 ϊρεσ φπνου.  

 

 Ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων πριν από τον φπνο: 

αποφυγι άγχουσ, χαλάρωςθ 

αποφυγι φαγθτοφ και καφεΐνθσ  

ζνα φλιτηάνι τςαγιοφ χλιαρό γάλα  

ζνα ντουσ  

κετικζσ ςκζψεισ 

ανάγνωςθ ευχάριςτων κειμζνων 

αγαπθμζνα μουςικά ακοφςματα. 

 

 το παραπάνω κείμενο του ςχολικοφ βιβλίου εκτόσ από τον φπνοαναφζρονται και 
άλλεσ πρακτικζσ / ςυνικειεσ  που ζχουν ευεργετικι επίδραςθ ςτον άνκρωπο. Ποιεσ είναι 
αυτζσ; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Παρουςιάηουμε ςε μορφι κειμζνου τισ κετικζσ ςτάςεισ που πρζπει κανείσ να αναπτφξει, 
ϊςτε να ζχει ζναν καλό και αναηωογονθτικό φπνο, ςφμφωνα με το κείμενο. 
Μποροφμε να προςκζςουμε και ό,τι άλλο ζχουμε παρατθριςει ότι μασ βοθκάει, ϊςτε 
να κοιμόμαςτε εφκολα και ιρεμα. 
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Ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων πριν από τον φπνο 

 

 αποφυγι άγχουσ π.χ. Αποφεφγουμε οτιδιποτε μασ προκαλεί άγχοσ 

 χαλάρωςθ  

 αποφυγι φαγθτοφ και καφεϊνθσ  

 ζνα φλιτηάνι τςαγιοφ χλιαρό γάλα  

 ζνα ντουσ  

 κετικζσ ςκζψεισ  

 ανάγνωςθ ευχάριςτων κειμζνων  

 αγαπθμζνα μουςικά ακοφςματα  

 

 κάτι άλλο 
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Ιηθνμί επηπεηνεµαηίεξ εκ δνάζεη ζε εηθμκηθέξ εηαηνείεξ

 
 

Πμ πώξ ιεηημονγεί µία επηπείνεζε –έζης θαη εηθμκηθή– είπακ ηεκ εοθαηνία κα δηαπηζηώζμοκ 

µαζεηέξ µέζα από ημ εθπαηδεοηηθό πνόγναµµα «Γηθμκηθή Γπηπείνεζε» ημο Οςµαηείμο 

«Γπηπεηνεµαηηθόηεηα Κέςκ» –Junior Achievement Greece. Οημ πνόγναµµα ζοµµεηείπακ 65 

µαζεηηθέξ επηπεηνήζεηξ πακειιαδηθά, µε 1.100 µαζεηέξ, από ηηξ μπμίεξ δηαθνίζεθακ ηνεηξ. 

Ξμιόγηα από ακαµμνθςµέκμοξ δίζθμοξ βηκοιίμο, αημµηθά θαθειάθηα γαιιηθμύ θαθέ µίαξ 

πνήζεςξ, γοκαηθείεξ ηζάκηεξ από παιηά µπιμοδάθηα αιιά θαη μηθμιμγηθάθμζµήµαηα από 

ακαθοθιώζηµα οιηθά. Ηη ακαοηά ηα πνμσόκηα παναπέµπμοκζε εηαηνείεξ, μη μπμίεξ 

θάκμοκεθαημµµύνηα εονώ εηήζημ ηδίνμ,δεκ είκαη πανά ηδέεξ πμο οιμπμίεζακ µαζεηέξ–

επηπεηνεµαηίεξ εηθμκηθώκ εηαηνεηώκ. 

Ηάπμημη γηα πανάδεηγµα, πήγακ ζημ Ιμκαζηενάθη, έραλακ γηα παιημύξ δίζθμοξ βηκοιίμοθαη 

βνήθακ ημ πνμσόκ πμο ζα«ιάκζανε» ε εηθμκηθή ημοξ επηπείνεζε. Ννόθεηηαη γηα ημοξ µαζεηέξ 

ηεξ Α’ Θοθείμο ηςκ Γθπαηδεοηενίςκ «Ναιιάδημ», μη μπμίμηακαµόνθςζακ ημοξ δίζθμοξ, 

ημοξδςγνάθηζακ θαη θαηαζθεύαζακ… νμιόγηα ημίπμο. Ε παναγςγή ημοξ,µάιηζηα, λεπέναζε ηα 

102θμµµάηηα, µηαξ θαη ε δήηεζε ήηακ πμιύ µεγάιε. 

Ε εηαηνεία Wonder8 µε ημοξ 16άνεδεξ οπαιιήιμοξ ημο Ανηζημηειείμο Ημιεγίμο 

Θεζζαιμκίθεξ, έβγαιε ζηεκ παναγςγή ημ «Morning Delight» πμο δεκ είκαη ηίπμηε άιιμ από 

αημµηθά θαθειάθηα γαιιηθμύ θαθέ µίαξ πνήζεςξ. Ννόθεηηαη γηα έκα θαηκμηόµμ πνμσόκ, ηόζμ γηα 

ηα δεδμµέκα ηεξειιεκηθήξ όζμ θαη ηεξ εονςπασθήξ αγμνάξ.  

Μη µαζεηέξ πάιη από ημ Ημιέγημ Σοπηθμύ ζέιεζακ κα ιακζάνμοκ έκα πνμσόκ πμο ζα 

ζοκδοάδεη ηεκ εοαηζζεζία γηα ημ πενηβάιιμκ αιιά θαη ημ θαιό γμύζημ. Γη’ αοηό θαη έθηηαλακ θαη 

πμύιεζακ 52 γοκαηθείεξ ηζάκηεξ από παιηά µπιμοδάθηα. 

 

www.tanea.gr (23.6.2011) (με αιιαγέξ) 

 

http://blogs.sch.gr/1lykespp/2011/06/23/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%c2%b5%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%b9/
http://blogs.sch.gr/1lykespp/2011/06/23/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%c2%b5%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%b9/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4636864
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 Διαλζγουμε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Το  κείμενο μιλάει 

α. για τισ πρωτότυπεσ ιδζεσ νεαρϊν επιχειρθματιϊν. 

β. για τθν επιτυχία των μικρϊν επιχειριςεων. 

γ. για τα επιτυχθμζνα προϊόντα που λάνςαραν μακθτζσ ςτο πλαίςιο ενόσ εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ για τθν επιχειρθματικότθτα των νζων. 

δ. για τισ επιτυχθμζνεσ ιδζεσ που ζδωςαν οι μακθτζσ οριςμζνων ςχολείων ςε πραγματικοφσ 
επιχειρθματίεσ, ϊςτε οι επιχειριςεισ τουσ να είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

 Βρίςκουμε ςτο κείμενο λζξεισ που ζχουν τθν ίδια περίπου ςθμαςία με τισ παρακάτω 

λζξεισ / φράςεισ. 

1θ παράγραφοσ 

 μθ πραγματικι  = 

 ξεχϊριςαν =  

2θ παράγραφοσ 

 αυτά που μποροφν να ξαναχρθςιμοποιθκοφν μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία = 

 ζχουν ςχζςθ με, αναφζρονται ςε =  

 πραγματοποίθςαν =  

3θ παράγραφοσ 

 κα παρουςίαηε για πρϊτθ φορά = 

 βελτίωςαν τθ μορφι = 

 το ενδιαφζρον των καταναλωτϊν / αγοραςτϊν = 

4θ παράγραφοσ 

 νζο, φτιαγμζνο με μοντζρνεσ και πρωτοποριακζσ μεκόδουσ = 

 γνωςτι κατάςταςθ που ιςχφει ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο και χϊρο = 

5θ παράγραφοσ 

 κα διακζτει ςε αρμονία τουλάχιςτον δφο ςτοιχεία / χαρακτθριςτικά =  

 

 Προςπακοφμε να καταλάβουμε ποφ (ςε ποια λζξθ) αναφζρονται οι λζξεισ του 

κειμζνουμε ζντονα γράμματα. 
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1θ παράγραφοσ: 

 

(από) τισ οποίεσ → _____________________________________ 

2θ παράγραφοσ: οι οποίεσ → _____________________________________ 

 

 

που → _____________________________________ 

3θ παράγραφοσ: που → _____________________________________ 

 οι οποίοι 

 

→ _____________________________________ 

4θ παράγραφοσ: 

 

που → _____________________________________ 

5θ  παράγραφοσ: 

 

που → _____________________________________ 

 

 Προςπακοφμε να διατυπϊςουμε τισ παραπάνω φράςεισ χρθςιμοποιϊντασ ςτθ κζςθ του 

"που" τον κατάλλθλο τφπο των "ο οποίοσ, θ οποία, το οποίο" και το αντίκετο,όπου και 

όπωσ είναι δυνατό. 

 

Παραδείγματα: 

 Τα υλικά που ζφερεσ είναι άχρθςτα → Τα υλικά τα οποία ζφερεσ είναι άχρθςτα. 

 Το πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετείχαν οριςμζνα ςχολεία τθσ χϊρασ ονομάηεται 

"Εικονικι Επιχείρθςθ"→  Το πρόγραμμα που ςυμμετείχαν οριςμζνα ςχολεία τθσ χϊρασ 

ονομάηεται "Εικονικι Επιχείρθςθ":  

 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν μποροφμε ςτθ κζςθ του "ςτο οποίο" να βάλουμε το "που". 

Γιατί; Τι είναι αυτό που εμποδίηει τθν αντικατάςταςθ; Υπάρχει τζτοια περίπτωςθςτο 

κείμενό μασ; 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Σεχνολογία: ΒϋΓυμναςίου  (κεφ. 3, Οργάνωςθ των ςφγχρονων παραγωγικϊν 

μονάδων) 

 

κεφτόμαςτε λζξεισ που να ςυνδζονται με το κζμα «Επιχείρθςθ και Περιβάλλον». 

π.χ. ανακφκλωςθ... ... ...  

 

 Αντιςτοιχίηουμε τϊρα τισ λζξεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με λζξεισ τθσ δεξιάσ, ϊςτε να 

ςχθματιςτοφν νοθματικά ςφνολα που είναι πικανό να ςυναντιςουμε ςε ζνα κείμενο 

ςχετικό με το κζμα «Επιχείρθςθ και Περιβάλλον». 

Προςοχι! ε κάποιεσ περιπτϊςεισ υπάρχει δυνατότθτα για παραπάνω από μία επιλογζσ. 

 

1. πρόλθψθ α. κρίςθ 

2. εφαρμογι β. φυςικϊν πόρων 

3. ανακφκλωςθ γ. κατάλλθλθσ τεχνολογίασ 

4. αφξθςθ δ. προςταςία 

5. εξάντλθςθ  ε. βιομθχανικισ παραγωγισ 

6. ατμοςφαιρικι η. οικοδομικϊν υλικϊν 

7. πράςινεσ θ. ρφπανςθ 

8. οικολογικι κ. φυςικϊν καταςτροφϊν 

9. περιβαλλοντικι ι. επιχειριςεισ 

10. καταςτροφι κ. του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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 Διαβάηοντασ το παρακάτω κείμενο του βιβλίου μασ ςυμπλθρϊνουμε τα κενά με τισ 

κατάλλθλεσ παράγωγεσ λζξεισ των ρθμάτων ςτισ παρενκζςεισ. 

  
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 1 (ςελ. 21) 

Eπιχείρθςθ και Περιβάλλον 

Οι ςφγχρονεσ βιομθχανικζσ ______________ (επιχειρϊ)χρθςιμοποιοφν περιςςότερουσ 

φυςικοφσ πόρουσ από ποτζ. Θ ______________ (αυξάνω) τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ 

δθμιουργεί προβλιματα ______________ (εξαντλϊ) των πόρων, ______________ (ρυπαίνω) 

και ______________ (καταςτρζφω) του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Πλα αυτά οδιγθςαν ςτθν 

παγκόςμια οικολογικι κρίςθ. Θ αρχι τθσ _______________ (προλαμβάνω) είναι ςθμαντικι 

για τθν περιβαλλοντικι ______________ (προςτατεφω). Θ αειφόροσ ανάπτυξθ (που δεν 

εξαντλεί τουσ πόρουσ που χρθςιμοποιεί) είναι ο τφποσ τθσ ανάπτυξθσ που επιδιϊκεται ςιμερα 

ςε όλουσ τουσ τομείσ ______________ (παράγω). Μπορεί να επιτευχκεί με τθν 

______________ (εφαρμόηω) τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ. Υπάρχουν βιομθχανίεσ που 

χρθςιμοποιοφν τεχνολογίεσ που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον (αντιρρυπαντικι τεχνολογία, 

______________ (ανακυκλϊνω), φίλτρα προςταςίασ, χριςθ ανανεϊςιμων μορφϊν 

ενζργειασ). Οι βιομθχανίεσ που εφαρμόηουν αυτζσ τισ τεχνολογίεσ ονομάηονται «πράςινεσ 

επιχειριςεισ». 

 Σωςτό() ι Λάκοσ (Λ); Δικαιολογοφμε τθν απάντθςι μασ με βάςθ το κείμενο. 

1. Οι βιομθχανίεσ τθσ ςθμερινισ εποχισ εκμεταλλεφονται τα φυςικά αγακά περιςςότερο 

απϋό,τι παλαιότερα. ( / Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

2. Ευτυχϊσ  θ μεγάλθ χριςθ των φυςικϊν πόρων από τισ βιομθχανίεσ δεν κρφβει κινδφνουσ για 

το περιβάλλον. ( / Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 
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3. Θ πρόλθψθ είναι ςθμαντικι ςτθν περίπτωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, και 

επιτυγχάνεται ςιμερα με ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ ανάπτυξθσ. ( / Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

4. Οι επιχειριςεισ, αν και γνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ, δεν ζχουν ακόμα 

ςτθ διάκεςι τουσ τεχνολογίεσ που ςζβονται το περιβάλλον. ( / Λ) 

κείμενο: ______________________________________________________________________ 

 Σι ακριβϊσ είναι θ αειφόροσ ανάπτυξθ που αναφζρεται ςτο κείμενο του βιβλίου μασ και 

ποια θ ςχζςθ τθσ με τθν ανακφκλωςθ; 

Ποια από τισ δφο λζξεισ ςθμαίνει τον ςτόχοκαι ποια τον τρόπο με τον οποίο κα 
φτάςουμε ςτον ςτόχο; 
 
Τα εργαλεία μασ:  

 αεί= πάντα, για πάντα → αεικίνθτοσ άνκρωποσ, αεικαλζσ δζντρο, αείμνθςτοσ 

μουςικόσ: Μποροφμε να καταλάβουμε τθ ςθμαςία των λζξεων; 

 ανά = ξανά → ανανζωςθ ενζργειασ, ανακαίνιςθ ενόσ κτθρίου, αναβακμολόγθςθ 

ενόσ γραπτοφ: Μποροφμε να καταλάβουμε τθ ςθμαςία των λζξεων; 

 

 υμπλθρϊνουμε ςτο παρακάτω κείμενο τα δφο κενά με τον κατάλλθλο τφπο των λζξεων 

"αειφορία" και "ανακφκλωςθ".  

 

Οημ ζεαηνηθό ένγμ ηεξ Ιαημύιαξ Πόιθα, "Ε θονία Ακαθύθιςζε θαη μη θίιμη 

ηεξ", ηα μπμοθάιηα, ηα ηεκεθεδάθηα θαη ηα πανηηά, όηακ πνςημεμθακίδμκηαη ζηε 

ζθεκή έπμοκ μεγάιε ζηεκαπώνηα:γηαηί όια ημοξ, έηζη όπςξ είκαη 

πνεζημμπμηεμέκα θαη πεηαμέκα, αηζζάκμκηαη πιέμκ άπνεζηα, μέπνη πμο ε 

εθεμενίδα θένκεη ηα θαιά κέα... _______________! Αοηό, ιμηπόκ, είκαη ε ιύζε 

γηα κα ηαληδέρμοκ θαη κα δήζμοκ ζημκ θόζμμ ηεξ _________________θαη κα 

δήζμοκ γηα πάκηα.! 
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 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου 2 (ςελ. 21) 

Οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ των εργαηομζνων ςτθ ςφγχρονθ παραγωγικι μονάδα 

 

Οι ςφγχρονεσ επιχειριςεισ ζχουν ανάγκθ από εργαηόμενουσ που να ζχουν τθν ικανότθτα  

 να προγραμματίηουν και να χειρίηονται το ςφγχρονοεξοπλιςμό,  

 να επιλφουν αποτελεςματικά τα προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτθν παραγωγι,  

 να ζχουν ειδικζσ τεχνολογικζσ γνϊςεισ,  

 να εργάηονται μεκοδικά,  

 να ςυνεργάηονται αρμονικά με τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ και 

 να αναπτφςςουν και να ενςωματϊνουνκαινοτομίεσ για βελτίωςθ των προϊόντων και 

αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

 

 

 Ξαναγράφουμε το παραπάνω κείμενο διατυπϊνοντασ με άλλο τρόποτισ ικανότθτεσ που 

πρζπει να ζχουν όςοι εργάηονται ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ. 

Οι ςφγχρονεσ επιχειριςεισ ζχουν ανάγκθ από εργαηόμενουσ που να ζχουν τθν 

ικανότθτα: 

 προγραμματιςμοφ και ______________________ του ςφγχρονου εξοπλιςμοφ, 

 αποτελεςματικισ ________________________ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται 

ςτθν παραγωγι, 

 μεκοδικισ _______________________, 

 αρμονικισ _______________________ με τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ και 

 τθσ _________________________ και _______________________ καινοτομιϊν για 

βελτίωςθ των προϊόντων και αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 
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 Ποιοσ τρόποσ διατφπωςθσ είναι πιο οικονομικόσ; Αυτόσ που χρθςιμοποιεί ριματα ι 

αυτόσ που χρθςιμοποιεί ουςιαςτικά; 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 Αντιςτοιχίηουμε τισ λζξεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με τουσ οριςμοφσ τουσ ςτθ δεξιά ςτιλθ. 

Προςοχι! Η ςθμαςία που κα επιλζξουμε (μόνο μία για κάκε λζξθ) πρζπει να είναι 

ςφμφωνθ με τθ ςθμαςία που ζχουν οι λζξεισ μζςα ςτο κείμενο.  

 

να χειρίηονται (χειρίηομαι) ____ 1. χρειάηομαι 

ςφγχρονο (ςφγχρονοσ) __5__ 
2. ταυτόχρονοσ, αυτόσ που ςυμβαίνει τθν ίδια ςτιγμι 

με κάτι άλλο 

εξοπλιςμό (εξοπλιςμόσ, ο) ____ 
3. το ςφνολο των όπλων και του πολεμικοφ υλικοφ 

που χρειάηεται κάποιοσ (π.χ. ο ςτρατόσ μιασ χϊρασ) 

αρμονικά (αρμονικόσ) ____ 
4. θ εφαρμογι μιασ πρωτότυπθσ, καινοφργιασ ιδζασ 

να ενςωματϊνουν (ενςωματϊνω) ____ 
5. αυτόσ που ζχει γίνει ςφμφωνα με τισ νζεσ 

μεκόδουσ 

καινοτομίεσ (καινοτομία,θ) ____ 
6. χρθςιμοποιϊ κάτι ρυκμίηοντασ τθ λειτουργία του 

με τα χζρια 

 7. θ εξαιρετικι ιδζα 

8. το ςφνολο των αντικειμζνων που είναι απαραίτθτα 

για τθ ςωςτι λειτουργία κάποιου χϊρου 

9. αποδζχομαι, υιοκετϊ κάποιον/κάτι 

10. αυτόσ που βρίςκεται ςε καλι ςχζςθ με 

κάποιον/κάτι 

 

 Ζχοντασ διαβάςει το κείμενο "Μικροί επιχειρθµατίεσ εν δράςει ςε εικονικζσ εταιρείεσ" 

και τα δφο κείμενα του βιβλίου μασ ςχετικά με το κζμα "Επιχείρθςθ και Περιβάλλον" 

είμαςτε ζτοιμοι να βάλουμε τα κεμζλια για τθ δικι μασ... πράςινθ επιχείρθςθ! 

Βρίςκουμε πρϊτα τθν ιδζα και μετά τουσ ςυνεργάτεσ μασ. Πρϊτα απϋόλα, όμωσ, πρζπει 

να κζςουμε τουσ ςτόχουσ μασ και τα κριτιριά  μασ. 

Θα τα βροφμε ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα με λζξεισ από τθν ίδια οικογζνεια με αυτζσ 

ςτισ παρενκζςεισ: 

http://blogs.sch.gr/1lykespp/2011/06/23/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%c2%b5%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%b9/
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τόχοι 

 να ζχει το προϊόν που κα λανςάρουμε μεγάλθ ___________ (ηθτϊ), 

 να μθ χρθςιμοποιιςουμε πόρουσ που εξαντλοφνται και επιβαρφνουμε, ζτςι, το περιβάλλον, 

 να πετφχουμε, δθλαδι, ___________ (αειφορία) ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ μασ, ϊςτε να 

μποροφμε να χαρακτθριςτοφμε "πράςινθ" επιχείρθςθ. 

 

κριτιρια επιλογισ 

ιδζα υνεργάτεσ 

 Ρρζπει να λανςάρουμε ζνα προϊόν από 

____________ υλικά (ανακυκλϊνω), ϊςτε να 

είναι __________(οικολογία). 

 Το προϊόν κα πρζπει να είναι καινοτόμο για 

τα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ τουλάχιςτον 

___________ (αγοράηω). 

 Οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν παραγωγι του προϊόντοσ κα πρζπει να 

είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον: 

___________ (ανακυκλϊνω)υλικά, φίλτρα 

___________ (προςτατεφω), χριςθ 

___________ (ανανεϊνω) πθγϊν ενζργειασ 

κ.λπ.  

Ρρζπει να είναι ικανοί: 

 να χειρίηονται το ςφγχρονο ____________ 

(εξοπλίηω), 

 να ζχουν ειδικζσ τεχνολογικζσ ___________ 

(γνωρίηω), 

 να αντιλαμβάνονται και να αναπτφςςουν 

___________ (καινοτομϊ), 

 να ςυνεργάηονται με αρμονικό τρόπο. 

Ζχουμε μιπωσ καμία πρωτότυπθ ιδζα; 
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 υμπλθρϊνουμε το παρακάτω κείμενο με τισ λζξεισ του πίνακα. 

 

ςκεφοσ, ςκεφθ, επιτεφγματα, υλικά, εργαλεία, ςυςτιματα 

 

H ηεπκμιμγία πνμένπεηαη από ηηξ ειιεκηθέξ ιέλεηξ ηέπκε θαη ιόγμξ, αιιά ζεμαίκεη θάηη 

εονύηενμ από αοηέξ ηηξ ιέλεηξ. Ε ηεπκμιμγία μπμνεί κα ακαθένεηαη ζε _______________ 

ακηηθείμεκα, όπςξ μεπακέξ ή _____________, αιιά θαη ζε θάπμηα _____________. Μη 

πνώημη άκζνςπμη λεθίκεζακ ηε ζπέζε ημοξ με ηε ηεπκμιμγία μεηαηνέπμκηαξ ηηξ θοζηθέξ 

πνώηεξ ύιεξ ζε απιά _____________. Γηα εθείκε ηεκ επμπή ηεπκμιμγία ήηακ ε ακαθάιορε 

ηεξ θςηηάξ ή ημ κα θηηάλμοκ έκα μαγεηνηθό ______________. Ννάγμαηα πμο ηα ζεςνμύμε 

ζήμενα δεδμμέκα, γηα ηεκ επμπή πμο ακαθαιύθζεθακ ήηακ ζεμακηηθά ηεπκμιμγηθά 

______________. Οηηξ μένεξ μαξ οπάνπεη ε ηάζε αοηή ε έκκμηα κα ακαθένεηαη μόκμ ζηεκ 

ηεπκμιμγία οπμιμγηζηώκ ή ζεμακηηθώκ μεπακεμάηςκ, εκώ ηεπκμιμγία μπμνεί κα είκαη θαη έκα 

μεπακηθό μμιύβη. Ε ηεπκμιμγία πνεζημμπμηείηαη ηόζμ γηα εηνεκηθμύξ ζθμπμύξ, πνμζθένμκηαξ 

ακέζεηξ ζηεκ ακζνςπόηεηα, ηόζμ θαη γηα πμιεμηθμύξ ζθμπμύξ, θαηαζθεοάδμκηαξ θαηαζηνμθηθά 

όπια θαη ζοζηήμαηα. 

http://www.protypa.gr/frontend (με αιιαγέξ) 

 τον παρακάτω πίνακα ενϊνουμε τισ λζξεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με αυτζσ τισ δεξιάσ, 

ϊςτε να ςχθματιςτοφν νοθματικά ςφνολα. Τπάρχουν παραπάνω από μια επιλογζσ! 

ςκεφθ Α επιςτιμθσ 

επιτεφγματα Β ανακφκλωςθσ 

υλικά Γ οφζλθ 

εργαλεία Δ μαγειρικά 

ςυςτιματα Ε αγακά 

Η ιχου 

Θ χειρουργικά 

Κ τεχνολογίασ 

Λ δουλειάσ 

Κ ζγχρωμθσ τθλεόραςθσ 

Λ μζςα 
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 Απαντάμε ςφμφωνα με το κείμενο. Ξεκινάμε τθν απάντθςι μασ με τον τρόπο (λζξθ / 

φράςθ) που μασ δίνεται αξιοποιϊντασ τισ φράςεισ ςτισ παρενκζςεισ. 

1. Ρϊσ ξεκίνθςε θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθν τεχνολογία; 

 Θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθν τεχνολογία ξεκίνθςε με ______________________________  

(μετατρζποντασ τισ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ ςε απλά εργαλεία) 

2. Για τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ θ τεχνολογία είχε τθνίδια ςθμαςία με αυτι που ζχει ςιμερα; 

Τι μποροφςε να αποτελζςει τεχνολογικό επίτευγμα για εκείνθ τθν εποχι; 

 Τεχνολογικό επίτευγμα για τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσιταν το  _______________________ 

(θ ανακάλυψθ τθσ φωτιάσ) 

3. Με ποιουσ τομείσ και ποια είδθ ςυνδζεται θ τεχνολογία ςτθ ςθμερινι εποχι; 

 Θ τεχνολογία ςτθ ςθμερινι εποχι ςυνδζεται κυρίωσ 

_______________________________(υπολογιςτζσ, ςθμαντικά μθχανιματα) 

4. Τελικά θ τεχνολογία ζχει μόνο κετικό πρόςωπο; Αναφζρετε οριςμζνα από τα 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματά τθσ. 

 Το βαςικό τθσ πλεονζκτθμα είναι θ __________________________________ και ζνα από 

τα ςθμαντικότερα μειονεκτιματά τθσ είναι θ 

______________________________________(προςφζρει ανζςεισ ςτθν ανκρωπότθτα, 

καταςκευάηει καταςτροφικά όπλα και ςυςτιματα) 

 

  



Ελλθνικά μζςα από τα μακιματά μου  Β. Αςτάρα - Σ. Μπζλλα 

108 
 

 Σεχνολογία: ΑϋΓυμναςίου  (κεφ. 1, Τεχνολογία και Επιςτιμθ) 

 
 κείμενο ςχολικοφ βιβλίου (ςελ. 10) 

Επιπτϊςεισ τθσ τεχνολογίασ 

Αν κρίνουμε τθν τεχνολογία με βάςθ τα επιτεφγματά τθσ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν εξζλιξθ του 

ανκρϊπου, κα διαπιςτϊςουμε ςίγουρα ότι τα αποτελζςματά τθσ υπιρξαν αξιοκαφμαςτα. Με 

τθ βοικειά τθσ ο άνκρωποσ κατάφερε να ηει περιςςότερα χρόνια και ςίγουρα με καλφτερεσ 

ςυνκικεσ. Κακθμερινά χρθςιμοποιεί ζνα ςφνολο από ςυςκευζσ που τον διευκολφνουν ςτθν 

εργαςία του, ςτισ κακθμερινζσ του αςχολίεσ ι τον ψυχαγωγοφν.Ωςτόςο, τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ εμφανίηονται όλο και ςυχνότερα γεγονότα που προζρχονται από τθν κακι χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ. Θ πυρθνικι απειλι, θ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, αλλά και θ αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνολογίασ για περιοριςμό των ελευκεριϊν του ανκρϊπου, κζτουν ςιμερα ερωτιματα 

ςχετικά με τα όριά τθσ. Ο ςθμερινόσ άνκρωποσ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ επεμβαίνει και 

τροποποιεί πολλοφσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι το περιβάλλον, θ 

οικονομικι ηωι, θ κοινωνικι οργάνωςθ, θ εκπαίδευςθ, ο πολιτιςμόσ. Τα αποτελζςματα των 

επεμβάςεων αυτϊν είναι άλλεσ φορζσ κετικά και άλλεσ αρνθτικά. Το ηθτοφμενο είναι ο 

άνκρωποσ να καταφζρει να διευρφνει τισ κετικζσ επιδράςεισ, ελαχιςτοποιϊντασ παράλλθλα τισ 

αρνθτικζσ.  

 ε ποιο ςθμείο του κειμζνου και ςυγκεκριμζνα με ποια λζξθ γίνεται το πζραςμα από τισ 

κετικζσ ςτισ αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ τεχνολογίασ; Ποια άλλθ λζξθ κα μποροφςαμε να 

βάλουμε ςτθ κζςθ τθσ; 

 
 Βρίςκουμε λζξεισμζςα ςτο κείμενο που ζχουν τθν ίδια περίπου ςθμαςία με τισ 

παρακάτω: 

 κριτιριο (1θ ςειρά)  

 τθ ςυμμετοχι (1θ ςειρά)  

 εργαςίεσ (5θ ςειρά)  

 διαςκεδάηουν (5θ ςειρά)  

 προκφπτουν (6θ ςειρά)  

 εκμετάλλευςθ (7θ ςειρά)  

 μείωςθ (8θ ςειρά)  

 αλλάηει (10θ ςειρά)  

 αυτό που ενδιαφζρει (12θ ςειρά)  

 να επεκτείνει (13θ ςειρά)  
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 Αντιςτοιχίηουμε τϊρα τισ φράςεισ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ με αυτζσ τθσ δεξιάσ, για να 

διατυπϊςουμε και να ςυγκεντρϊςουμε τισ ευεργετικζσ επιδράςεισ αλλά και τισ 

επιπτϊςεισ τθσ τεχνολογίασ. 

Προςοχι! Μια φράςθ τθσ δεξιάσ ςτιλθσ περιςςεφει και ςτθν ομάδα των κετικϊν και 

ςτθν ομάδα των αρνθτικϊν επιδράςεων τθσ τεχνολογίασ! 

 

οι ευεργετικζσ επιδράςεισ τθσ τεχνολογίασ 

1. θ βελτίωςθ  α. του ςωματικοφ μόχκου 

2. θ αφξθςθ  β. μετάδοςθσ γνϊςεων και ιδεϊν 

3. θ μείωςθ  γ. του βιοτικοφ επιπζδου 

4. θ ελάττωςθ τθσ προςπάκειασ και δ. του μζςου όρου ηωισ 

5. θ εξζλιξθ των τρόπων ε. των προβλθμάτων υγείασ 

η. του χρόνου εργαςίασ 

οι επιπτϊςεισ τθσ τεχνολογίασ  

1. θ απειλι  α. εργαςία 

2.θ ρφπανςθ  β. ανεργία 

3. θ αυξθμζνθ  γ. και οι νευρϊςεισ 

4. οι παράνομεσ  δ. και θ μόλυνςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

5. θ αποξζνωςθ ε. μιασ μεγάλθσ ι και κακολικισ καταςτροφισ  

6. το άγχοσ, θ ψυχικι φκορά η. ενζργειεσ 

θ. των ανκρϊπων 

 

 

 

 

 

  

1  2  3  4  5    

1  2  3  4  5  6  
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 το παρακάτω κείμενο ςυμπλθρϊνουμε τα κενά βάηοντασ τα ριματα ςτισ παρενκζςεισ 

ςτον κατάλλθλο τφπο. 

Μία φορά και έναν καιρό ...  
 

... πενίπμο πνηκ από δύμ πηιηάδεξ πνόκηα ____________________________ (λοπκάω) ημ 

ηδίκη ημο ιοπκανημύ θαη ___________________________ (ανπίδω) κα μεηνάεη ημκ πνόκμ. 

Πμκ ___________________________ (μεηνάω) με ηα όκεηνα, ημκ 

___________________________ (μεηνάω) με ηεκ αγάπε. Ηαη μη άκζνςπμη 

___________________________ (θάκω) ημ όκεηνμ πναγμαηηθόηεηα θαη 

___________________________ (πεηάω) με θηενά, __________________________ 

(μηιάω) από μαθνηά, __________________________ (βιέπω) ημ θεγγάνη από θμκηά, 

___________________________ (πιεζηάδω) θαη μεηά  _________________________ 

(πεγαίκω) μαθνηά μ έκαξ από ημκ άιιμ, ___________________________ (πνμπωνώ) θαη 

ηειηθά γύνηζακ πάιη πίζς. ηιηάδεξ παμόγεια θαη πηιηάδεξ δάθνοα, γεκηέξ μιόθιενεξ πμο 

__________________________ (θηηάπκω) ηζημνία, ηέπκε, ηεπκμιμγία. 

Ηαη ημ ηδίκη ημο ιοπκανημύ αθόμα μεηνάεη ημκ πνόκμ με ηεκ εοπή ηα επόμεκα πνόκηα κα είκαη 

θαιύηενα. Ιε ηεκ εοπή ηα επόμεκα πνόκηα κα είκαη εοηοπηζμέκα. 

Ηαη _________________________ (δω) αοημί θαιά θη εμείξ θαιύηενα ...  

 

 Ασ δοφμε τι καταλάβαμε από τθ μικρι αυτι ιςτορία:  

 
 Για ποιο όνειρο γίνεται λόγοσ ςτο κείμενο; 

 Ροια ιταν τα επιμζρουσ επιτεφγματα των ανκρϊπων που ζφερε ο χρόνοσ; 

 Ρϊσ κατζλθξε το όνειρο που οι άνκρωποι παρακάλεςαν το τηίνι να πραγματοποιιςει; 

 Τι ςθμαίνει αυτι θ κατάλθξθ; Ρϊσ ςυνδζεται με τθν αρνθτικι επίδραςθ τθσ 

τεχνολογίασ ςτον άνκρωπο και τθ ηωι του;  


