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H θάλασσα
Aνδρέας Kαρκαβίτσας
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Πηγή: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Η Θάλασσα, εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2000.
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2.   Τι είναι ο σίφουνας; Μπορούμε να το πούμε κι αλλιώς;

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

       Γιατί τα άνοιξαν πάλι στο τέλος του αποσπάσματος;

4.   Με τι γέμισε ο ναύκληρος το τρομπόνι;

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

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

       το ερωτηματικό στο τέλος). Τι εκφράζουν;

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

       το θαυμαστικό στο τέλος). Τι εκφράζουν;

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

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

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

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

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

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

       σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Φανταστείτε πώς ξεκινάει η περιπέτεια, περιγράψτε

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

       τι σκέφτονται και αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συμβαίνει γύρω τους.
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H θάλασσα

1.   Πού βρίσκεται ο συγγραφέας; Τι συμβαίνει γύρω του; Συμπληρώστε τον πίνακα

που ακολουθεί:

Γεγονότα                                                           Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι ήρωες
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Πηγή: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό από τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών – Κλασική εποχή
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Η αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα
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1.   Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούσαν τα καράβια οι αρχαίοι Έλληνες;

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

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

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

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

       α. Οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν μέρα και νύχτα

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

       γ. Οι αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί κινδύνευαν από πειρατές

       δ. Τα βράχια μερικές φορές έμοιαζαν με πειρατικά πλοία

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

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

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

       στο νόημα του κειμένου;

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

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

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

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

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

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

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

       ώστε να πάψει να είναι ελλειπτική;

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

       τις ανακοινώσετε στην τάξη σας.

5

Η αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα
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1.   Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους Ανέμους σαν θεούς;

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

       και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας.

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

       πιο πολύ τη θάλασσα;

4.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο:

       α. Ο Ζέφυρος παντρεύτηκε ———————————————————————————————

       β. Ο Βορέας έρχεται από ————————————————————————————————

       γ. Η πνοή του Βορέα ——————————————————————————————————

       δ. Το φύσημα του Νότου στη θάλασσα —————————————————————————

       ε. Ο Εύρος σπάζει ————————————————————————————————————

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

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

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

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

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

6.   Ξέρετε τι είναι το ανεμολόγιο; Προσπαθήστε να βρείτε στοιχεία γι’ αυτό και

       να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας.

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

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

       Ποιοι άνεμοι φαίνεται να προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας και ποιοι άνοδο;
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Οι Άνεμοι
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1.   Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έμποροι προτιμούσαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους

       από τη θάλασσα και όχι από τη στεριά;

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

       στο χάρτη τις περιοχές στις οποίες ταξίδευαν.

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

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

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

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

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

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

6.   «Ήταν κατασκευασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα με

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

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

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

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

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

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

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

       Ποιος είναι αυτός;

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

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

       τα αρχαία με τα σύγχρονα εμπορικά πλοία.
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Τα εμπορικά πλοία
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1.     Ποια εποχή του χρόνου προτιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να ταξιδεύουν με πλοίο; 

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

         πήρε το όνομά του;

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

         και να τα παρουσιάσετε στην τάξη.

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

5.     Πόσα άτομα είχε πλήρωμα;

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

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

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

         α. Οι αρχαίες ελληνικές τριήρεις είχαν τρία πανιά

         β. Το πηδάλιο βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του πλοίου

         γ. Οι τριήρεις είχαν ζωγραφισμένο στην πλώρη τους ένα μάτι

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         συγκρίνετε τα αρχαία με τα σύγχρονα πολεμικά πλοία.

12

Ναυτάκια σε αρχαίο πλοίο!
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– Στο μόλο, παιδιά, στο μόλο!

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

χρόνων και ξανάρχεται πάλι στ’ αυτιά μου. Ήμασταν ψαράδες τότε. Ξημεροβραδιάζαμε στα βράχια, άλλος

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

Και ψάρια μικρότερα υπήρχαν πολλά και βράχοι μεγάλοι

και άγριοι βυθοί.

Εκεί μας τραβούσε η φωνή.

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

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

θεόρατες που ριχτήκανε στη θάλασσα, για να χτιστεί απάνω

τους το μπαστούνι του λιμανιού, ο κυματοθραύστης. Ο κυμα-

τοθραύστης δεν χτίστηκε, δεν τελείωσε ποτέ. Κι έμειναν οι

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

ολότελα.

………………………………………………………………………

Πηδούσαμε από πέτρα σε πέτρα, ακολουθώντας δρόμους

νοητούς και φτάναμε στην άκρη. Τα καλάμια ψάρευαν και το

νερό ανεβοκατέβαινε στις τρύπες και τραγουδούσε ο μόλος

μυστικά.

Τι παράξενος που ήταν! Φαινόταν πολύ παλιός αλλά όμως

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

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

φως τον πλημμυρούσε και γύρω η θάλασσα χαμογελούσε και

έφεγγε ως τον πάτο. Και μας τραβούσε εκεί μεσοθάλασσα,

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

νο εκεί για μας.
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Με το γυαλί του ψαρά

Πηγή: Θέμος Ποταμιάνος, Με το γυαλί του ψαρά, βιβλιοπωλείο της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑ

Θέμος Ποταμιάνος
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1.     Με τι μέσα ψάρευαν ο συγγραφέας και οι φίλοι του, όταν ήταν παιδιά;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         Μπορείτε να το συμπληρώσετε; Γιατί ο συγγραφέας το παρέλειψε; 

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

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

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

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

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

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

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

         η δραστηριότητα, γιατί σας συγκινεί. 
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Με το γυαλί του ψαρά

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

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

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

και το όνομά σας.
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Βρείτε την άσχετη λέξη και διώξτε τη

Με βάση τη λογική και τις γνώσεις σας βρείτε

ποια είναι η άσχετη από τις παρακάτω λέξεις:

Παρακάτω σας δίνονται λέξεις που έχουν

σχέση με τη θάλασσα. 

Χωρίστε τις σε δύο ομάδες. 

Προσέξτε κάθε ομάδα να περιέχει αντικείμενα

του ίδιου είδους:

Καράβι, υποβρύχιο, αγκίστρι, ιστιοφόρο,

πετονιά, δίχτυ, πλοίο.

15
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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ . . . ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο δάσκαλος στο σχολείο λέει στα παιδιά:

- Το υποβρύχιο που βούλιαξε είχε μηχανή 1000

άλογα.

Και πετάγεται ο Τοτός:

- Και πνίγηκαν όλα τα άλογα, κύριε;

Ελάτε
να γελάσουμε:

Aνέκδοτα

1

OMAΔA 1

OMAΔA 2

1 2

Ο θείος: 

Αν άνοιγε μια τρύπα στη βάρκα, παιδιά, και έμπαινε

νερό τι θα κάνατε;

Τα ξεφτέρια ανίψια: 

Θα ανοίγαμε κι άλλη μια, για να βγαίνουν τα νερά.

2

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

     Γιατί η απορία του Τοτού είναι αστεία;

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

     Γιατί η ιδέα που έχουν τα ξεφτέρια ανίψια

     είναι αστεία;

3.   Εσείς τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν μέσα

     σε μια βάρκα κι άνοιγε μια τρύπα;

Δραστηριότητες

Σαμοθράκη

Αλόννησος

Θάσος

Λήμνος

Κέρκυρα

Σκιάθος

Σκόπελος

Καπετάνιος

Μηχανικός

Καμαρότος

Υδραυλικός

Ναύτης

Θερμαστής

Χωρίστε σε ομάδες
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Φανταστείτε μια ιστορία

Θάλασσα, δελφίνι, καράβι, ναυαγός, τρικυμία (φουρτούνα):

Χρησιμοποιήστε τις παραπάνω λέξεις για να φανταστείτε και να γράψετε μια αστεία ιστορία.

1. Γιατί υπερηφανεύεται ο γάτος στο πρώτο σκίτσο;

2. Ποιος είναι ο Τηλέμαχος;

3. Γιατί ο γάτος νιώθει έκπληξη στο τρίτο σκίτσο;

4. Τι σας έκανε να γελάσετε στην ιστορία αυτή;

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ . . . ΘΑΛΑΣΣΑ

Δραστηριότητες
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Προσπαθήστε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί:

Οριζόντια

  1.    Ευχάριστη ασχολία με τη θάλασσα για μικρούς και μεγάλους

  2.    Κλωστή . . .  του ψαρά. Δένει στην άκρη της το αγκίστρι

  4.    Το ψάρι τρώει το δόλωμα και πιάνεται σε αυτό

  6.    Σκάφη που ταξιδεύουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

  7.    Πλοίο που ταξιδεύει με πανιά

  9.    Νησί του βορείου Αιγαίου

11.    Νησί που βρίσκεται απέναντι από την Καβάλα

Κάθετα

  1.    Εργάζεται σε πλοίο

  8.    Το πλοίο αλλιώς

  9.    Το πέλαγος που βρέχει τις ακτές του νομού σας

17.    Σε αυτήν φτιάχνουν τα παιδιά κάστρα με κουβαδάκια

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Χριστόφορος Κολόμβος

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

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

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

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

       «Σάντα Μαρία» και παρουσιάστε τις στην τάξη σας.

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

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

       έκρυβαν τα ταξίδια τους;

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

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

       Τι εκφράζει; 

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

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

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

19
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Πηγή: περιοδικό NOVA, 18-01-03

20
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1.   Τι είδους εκπομπές είναι αυτές που παρουσιάζονται στο κείμενο; Εσείς βλέπετε τέτοιες

       εκπομπές;

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

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

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

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

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

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

       το νόημα που δίνει τώρα; 

7.   Μαζέψτε από εφημερίδες και περιοδικά που παρουσιάζουν το Πρόγραμμα

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

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

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

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

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

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

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

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

       στις εκπομπές αυτές. 

21
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Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr

ΔPOMOΛOΓIA ΠΛOIΩN AΠO ΠEIPAIA

Ημερομηνία Δρομολογίου: 9/1/2003

     ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ          ΩΡΑ ΑΝΑΧ.                             ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                         7:00:00 μμ           ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

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

  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                  8:30:00 μμ           ΧΑΝΙΑ

  ΚΡΗΤΗ Ι                              8:30:00 μμ           ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ               9:00:00 μμ           ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22
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1.   Αν είστε ένας επιβάτης που θέλει να ταξιδέψει από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη στις 9/1/03,

       με ποιο πλοίο θα ταξιδέψετε και τι ώρα θα αναχωρήσετε;

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

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

       τον ίδιο προορισμό, ποιες επιλογές έχετε;

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

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

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

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

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

       θα φύγει το πλοίο και από πού θα το πάρετε;

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

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

       πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε το ταξίδι σας. 

       Συγκεκριμένα ρωτήστε για:

• τα δρομολόγια των πλοίων

• πότε και από πού πρέπει να αγοράσετε τα εισιτήρια

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

• πότε πρέπει να πάτε στο λιμάνι

• από ποιο σημείο του λιμανιού φεύγει το πλοίο

• ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς απαραίτητο.

       Παρουσιάστε τις πληροφορίες που μάθατε στους συμμαθητές σας.

24

Εταιρείες – Πλοία – Πύλες

Δρομολόγια πλοίων

Χάρτης λιμανιού Πειραιά



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

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

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

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

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

δαντελωτούς κολπίσκους της Βουλιαγμένης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

επαύλεις έκαναν μικρούς άσπρους κύβους ανάμεσα στην πρασινάδα. 

……………………………………………………………………

……

Το υδροπλάνο έφευγε με μια σταθερότητα που θα ζήλευε

ακόμα και επιβάτης αυτοκινήτου σ’ ασφαλτωμένο δρόμο. Το

παραμικρότερο κούνημα δεν τάραζε το εναέριο ταξίδι μας.

Είχε κανείς το συναίσθημα ότι ήταν καθισμένος σ’

αναπαυτική πολυθρόνα, τοποθετημένη σ΄έναν εξώστη που

κάτω του απλωνόταν μια απέραντη πανοραμική θέα. Κάτω

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

πρόβαλαν εδώ κι εκεί, πάνω από την επιφάνεια των

θαλάσσιων οριζόντων. Ώσπου να χαρούμε την ονειρώδη αυτή

θέα, βρισκόμαστε πάνω από την Κέα.

ΚΕΙΜΕΝΟ 13

Κώστας Ουράνης

Δυο ώρες πάνω από το Αιγαίο

T25



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

       να τις παρουσιάσετε στην τάξη;

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

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

3.   Πώς είναι ο καιρός την ημέρα του ταξιδιού;

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

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

       φράσεις που δείχνουν χρώματα.

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

       θα ζήλευε ακόμα και επιβάτης αυτοκινήτου σ’ ασφαλτωμένο δρόμο. Το παραμικρότερο

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

       αρνητική; Να τη βρείτε και να την υπογραμμίσετε.

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

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

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

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

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

       από άλλες προτάσεις);  

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

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

       σας από το ταξίδι αυτό.

Δυο ώρες πάνω από το Αιγαίο

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

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

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

τα συναισθήματά σας (Με αγάπη, Σας φιλώ κτλ.) και το όνομά σας.
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1.   Τι αφορά η προσφορά της εφημερίδας; Τι προσφέρεται και από ποιο βιβλιοπωλείο;

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

       τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα;

3.   Ποια είναι η διεύθυνση του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία στην Πάτρα;

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

       Πόσα χρήματα θα στείλει συνολικά;

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

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

       δηλώνουν μια προτροπή για τον αναγνώστη ή διατυπώνουν κάποια απορία;

       Τι προτάσεις είναι; Κρίσεως, επιθυμίας ή ερωτηματικές;

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

       στη διεύθυνση που σας δίνει το κείμενο.

28

Προσφορά εφημερίδας Ερευνητές

Θυμηθείτε να γράψετε στο κέντρο του φακέλου τη διεύθυνση του παραλήπτη

(αυτού στον οποίο απευθύνεται το γράμμα) 

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

στο φάκελο το σημείο όπου θα κολλήσετε το γραμματόσημο.



T

Π
η

γ
ή

: 
ε
φ

η
μ

. 
Ε

ρ
ε
υ
ν
η

τέ
ς
, 

2
8
-1

2
-0

2
 κ

α
ι

2
3
-1

1
-0

2

29

ΚΕΙΜΕΝΟ 15

Δ
υ

ο
πα

ρά
ξε

νε
ς

ψ
αρ

ο
…

 ε
ιδ

ήσ
ει

ς



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

2.   Ποια είναι η Μόκι;

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

4.   Πού ζει το παράξενο αυτό ψάρι;

5.   Γιατί το ονόμασαν έτσι;

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

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

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

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

       βαθμούς!

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

       το ερωτηματικό που έχουν στο τέλος.

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

       σχόλια γι’ αυτά και φτιάξτε μια αφίσα για την τάξη σας.

Δυο παράξενες ψαρο . . . ειδήσεις!
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12 Συμβουλές για τους Λουόμενους

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

Οδηγίες Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

1.

2.

Μην μπαίνετε στη θάλασσα πριν περάσουν 3-4 ώρες από το φαγητό.

3.

4.
Μην κάνετε βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζετε το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού.

5.

6. Μην κολυμπάτε σε περιοχές όπου υπάρχουν πινακίδες που

προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη.

7.

8.
Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα, βγείτε αμέσως από τη θάλασσα.

9.

10.

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

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

11.

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

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

12.
Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητάει βοήθεια και δεν μπορείτε να τον

βοηθήσετε, καλέστε και εσείς σε βοήθεια.

Μην απομακρύνεστε, κολυμπώντας από τις ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρετε καλό κολύμπι.

Σκεφθείτε την επιστροφή, που είναι περισσότερο κουραστική.

Μην πίνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν κολυμπήσετε.

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

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

για εγκαύματα ή ηλίαση.

Αν κουραστείτε κολυμπώντας, μη σας πιάσει πανικός. Μείνετε στην

επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίστε ήρεμα, όταν ξεκουραστείτε. 
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  1.  Σε ποιους απευθύνονται οι συμβουλές αυτές; Για ποιο λόγο; Ποιος τις έγραψε;

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

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

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

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

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

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

          εκεί κινούνται ταχύπλοα σκάφη;

  8.  Να υπογραμμίσετε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου.

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

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

          σε αυτές. 

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

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

          συμβουλές για ασφαλές ψάρεμα. Προσπαθήστε να γράψετε προτάσεις σύντομες,

          σαφείς και κατανοητές.

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

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

32

12 Συμβουλές για τους Λουόμενους

Οδηγίες Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

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

μια προτροπή, παράκληση, προσταγή κτλ.



Θαλασσάκι μου

Καλαματιανό δωδεκανησιακό τραγούδι

Θάλασσα, θάλασσα, τους θαλασσινούς,

θαλασσάκι μου, 

μην τους θαλασσοδέρνεις, 

θαλασσώνουνε, για σένα ξημερώνουνε.

Ροδόσταμο, ροδόσταμο να γίνεσαι,

θαλασσάκι μου, 

την πόρτα τους να ραίνεις,

θαλασσάκι μου, 

και φέρε το πουλάκι μου.

Θάλασσα κι αλμυρό νερό, 

να σε ξεχάσω δεν μπορώ.

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

της κοπελιάς τον άντρα,

θαλασσάκι μου, 

εσύ ’σαι το μεράκι μου.

Κι η κοπελιά είναι μικρή,

θαλασσάκι μου, 

και δεν της παν τα μαύρα,

θαλασσάκι μου, 

και φέρε το πουλάκι μου.

Θάλασσα κι αλμυρό νερό, 

να σε ξεχάσω δεν μπορώ.

ΚΕΙΜΕΝΟ 17
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  1.  Τι ζητάει από τη θάλασσα ο άγνωστος καλλιτέχνης του δημοτικού τραγουδιού

          στις τρεις πρώτες στροφές;

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

          τη θάλασσα. Ποιο είναι αυτό;

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

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

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

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

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

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

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

          αυτό σε καθένα από τα δυο τραγούδια;

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

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

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

          ή επιφωνηματική;

10.  «Τι να τα κάνω τώρα πια

         απόψε που σε χάνω;»: 

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

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

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

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

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

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

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

          στολίστε με αυτήν την τάξη σας.

Θαλασσάκι μου

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή
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Πηγή: Διακοπές Plus,

Ετήσιος Τουριστικός

Πηγή: περιοδικό

COSMOS, τεύχ. 3,

Ιούλιος 1994
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Τήνος

Σαμοθράκη



T

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

          βρίσκονται τα δύο αυτά νησιά; Βρείτε τα στο χάρτη.

  2.  Από πού φεύγουν τα πλοία για την Τήνο;

  3.  Πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι;

  4.  Πού βρίσκεται η παραλία Κολυμπήθρα;

  5.  Τι κάνει την παραλία Λιβάδα εντυπωσιακή;

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

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

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

          στη Χώρα και να χαίρεται τις ανέσεις ενός μεγάλου ξενοδοχείου;

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

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

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

11.  Πού θα μείνει ο επισκέπτης της παραλίας αυτής;

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

          γράφονται στο κείμενο:

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

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

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

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

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

          οδηγούς σάς δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις παραλίες που περιγράφει; 

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

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

          παρουσιάστε τις με λεπτομέρειες σε ένα κείμενο που θα αποτελέσει απόσπασμα

          ενός Οδηγού για το νομό σας που ετοιμάζει το σχολείο σας.
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Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

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

των αλμυρών τμημάτων της υδρόσφαιρας τα οποία επικοινωνούν

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

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

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

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

σημασία του όρου, ως θάλασσα νοείται μια σχετικά περιορισμένη και

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

Θάλασσα κλπ.) σε αντίθεση με τον ευρύτερο ωκεανό.

Θάλασσα: υδάτινη αλμυρή μάζα που καλύπτει το μεγαλύτερο

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

θαλασσινό νερό – η θαλασσοταραχή.

Σύγχρονο ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό ελληνικής γλώσσας, 

Ο.Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι όταν μιλούσαν για τη θάλασσα έλεγαν: η

μεγάλη πράσινη. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι έπλεαν το Νείλο αλλά

φοβήθηκαν την ανοιχτή πράσινη πελαγίσια θάλασσα. Δεν τόλμη-

σαν. Δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι. Έβαλαν τους Κρήτες να τους

κάνουν το εμπόριο και τη ναυτιλία.
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  1.  Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των τριών κειμένων;

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

          οι διαφορές αυτές;

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

          Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένους επιστημονικούς όρους μέσα στο κείμενο αυτό;

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

  5.  Γιατί οι Αιγύπτιοι δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι;

  6.  Πώς έκαναν τις εμπορικές συναλλαγές τους;

  7.  Τι είναι θάλασσα σύμφωνα με το κείμενο 2;

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

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

          παρουσιάζουν; Ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο;

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

          να προσπαθήσετε να συμπληρώσετε τα βασικά συστατικά που λείπουν.

11.  Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου 1.

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

          σε προτάσεις. Πώς συνδέονται οι δύο προτάσεις μεταξύ τους;

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

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

          σειρές ένα δικό σας ορισμό για τη θάλασσα. 
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1. Η μεγάλη πράσινη

2. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

3. Σύγχρονο ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό ελληνικής γλώσσας

Tι είναι θάλασσα;
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14. Γράψτε ένα σύντομο κείμενο για τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η εικόνα και διαβάστε το

στους συμμαθητές σας.
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ΟδυΣΣΕΑΣ ΕλυΤηΣ

Του Αιγαίου

Ο έρωτας

Το αρχιπέλαγος

Κι η πρώρα των αφρών του

Κι οι γλάροι των ονείρων του

Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει

Ένα τραγούδι

Ο έρωτας

Το τραγούδι του

Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του

Κι η ηχώ της νοσταλγίας του

Στον πιο βρεμένο βράχο η αρραβωνιαστικιά προσμένει

Ένα καράβι

Ο έρωτας

Το καράβι του

Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του

Κι ο φλόκος της ελπίδας του

Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λικνίζει

Τον ερχομό

ΚΕΙΜΕΝΟ 21
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Πηγή: Oδυσσέας Eλύτης, Προσανατολισμοί
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1.   Να περιγράψετε την εικόνα που δίνει ο ποιητής με τους στίχους του στην α΄ στροφή

       του ποιήματος.

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

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

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

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

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

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

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

       μελετήστε προσεκτικά την γ΄ στροφή.

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

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

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

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

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

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

       θα βρίσκονται οι στίχοι του ποιήματος και γύρω τους οι σχετικές εικόνες.
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Του Αιγαίου



Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 23-05-99

ΚΕΙΜΕΝΟ 22

T43



T44



T45

  1.  Τι είδους ζώα είναι οι χελώνες;

  2.  Πού ζουν οι χελώνες;

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

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

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

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

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

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

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

  8.  Τι τρώει η χελώνα Καρέττα Καρέττα;

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

10.  Τι είναι ο «Αρχέλων – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Xελώνας;» 

          Σε ποια διεύθυνση βρίσκονται τα γραφεία του συλλόγου αυτού;

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

          Τι υπηρεσίες προσφέρει;

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

          περισσότερα για τις θαλάσσιες χελώνες;

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

          την ερωτηματική πρόταση του αποσπάσματος. Πώς την αναγνωρίσατε;

Απειλείται η θαλάσσια χελώνα



T

14.   «Κάνε απλά, αλλά πολύ χρήσιμα πράγματα:

          •  μην πετάς σκουπίδια στην παραλία

          •  μην πηγαίνεις στην παραλία τη νύχτα

          •  μίλησε σε γνωστούς και φίλους»

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

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

          κάτι; Τι είδους προτάσεις είναι; Κρίσεως ή επιθυμίας;

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

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

          ΑΡΧΕΛΩΝ. Ζητήστε να σας στείλουν περισσότερες πληροφορίες για τη χελώνα

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

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

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

          του Συλλόγου.

46

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

Προσπαθήστε να είστε σαφείς και ευγενικοί. 

Αρχίστε το γράμμα σας με μια προσφώνηση που θεωρείτε κατάλληλη

(Κύριε, Αγαπητά μέλη του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, 

Αγαπητοί φίλοι της χελώνας Καρέττα Καρέττα κτλ.) 

και τελειώστε υπογράφοντας το γράμμα.
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Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός Explorer της Καθημερινής – Επτάνησα

47

ΚΕΙΜΕΝΟ 23

Παξοί
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  1.  Από τι είδους βιβλίο είναι παρμένο το απόσπασμα αυτό; Μπορείτε να βρείτε άλλα τέτοια

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

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

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

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

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

          να τις επισκεφτεί;

  6.  Γιατί αξίζει κανείς να επισκεφτεί τη Λάκκα; 

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

          γράφονται στο κείμενο:

          α.  Οι Παξοί έχουν πολλά παραθαλάσσια χωριά

          β.  Ο όρμος της Λάκκας είναι προφυλαγμένος από τους ανέμους

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

          δ.  Το λιμανάκι της Λάκκας βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα

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

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

Να βρείτε τις περιόδους στο κείμενο και μετά να τις χωρίσετε σε προτάσεις. 

  9.  «Περικυκλωμένη . . . πλήθος επισκεπτών»: Tι είναι η πρόταση αυτή; Kρίσεως, επιθυμίας,

          ερωτηματική ή επιφωνηματική; Γιατί;

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

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

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

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

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

          (του προσώπου στο οποίο στέλνετε την κάρτα σας).

�
�
�
�

Παξοί
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Πηγή: περιοδικό COSMOS, τεύχ. 3, Ιούλιος 1994

ΚΕΙΜΕΝΟ 24

Kανείς δεν αρνείται ότι το

κολύμπι είναι η καλύτερη

άσκηση, αλλά καμιά φορά

γίνεται βαρετό. Aν λοιπόν

φέτος το καλοκαίρι η πλήξη

χτυπήσει την πόρτα σας,

θυμηθείτε: Tα θαλάσσια

σπορ είναι πολλά, εύκολα

και προσιτά στην τιμή.

Eμείς διαλέξαμε δύο από

αυτά, το σκι και το γουίντ

σέρφινγκ.
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  1.  Πώς μπορεί κανείς να «παίξει με τα κύματα»; Ποια θαλάσσια αθλήματα αναφέρονται

          στο κείμενο;

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

          περισσότερο γι’ αυτόν τον αθλητή;

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

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

          νέοι που ασχολούνται με αυτό;

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

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

          Γιατί ευθύνονται αυτοί;

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

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

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

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

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

          γράφονται στο άρθρο του περιοδικού:

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

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

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

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

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

          τις αρνήσεις και να μετατρέψετε τις προτάσεις αυτές σε καταφατικές.

Παίζοντας με τα κύματα

�

�
�
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13. Δείτε την εισαγωγή του άρθρου: «Κανείς δεν αρνείται . . . προσιτά στην τιμή». 

Να βρείτε την πρόταση επιθυμίας του αποσπάσματος. 

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

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

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

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

πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

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

μια προτροπή, παράκληση, προσταγή κτλ.
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Ευρωπαϊκά βραβεία για την ποιότητα του περιβάλλοντος

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση του κοινού. Κάθε χρόνο μη κυβερνητικοί οργα-

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

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

και τα λιμάνια βραβεύονται με τη «γαλάζια σημαία». Οι ακτές κατατάσσονται σε γαλά-

ζιες (γαλάζια σημαία: ανταποκρίνεται στις τιμές της οδηγίας της ΕΕ), σε πράσινες (βρί-

σκονται εντός των οριακών τιμών), σε κόκκινες (βρίσκονται εκτός των ορίων), σε πορτο-

καλί (δεν πάρθηκαν δείγματα και δεν υπάρχουν πληροφορίες) και σε μαύρες (απαγορεύ-

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

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

ΚΕΙΜΕΝΟ 25
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Πηγή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Περιβάλλον, υπηρεσία επίσημων εκδόσεων Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο.

Kαθαρές είναι οι ακτές

με γαλάζια σημαία.

1. Γαλάζιες σημαίες για τις ακτές
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Πηγή: Ημερολόγιο 1999 με τον ΚΥΡ, εκδ. Καστανιώτη

2. Σκίτσο του ΚΥΡ

55
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  1.  Ποιο σκοπό έχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «γαλάζια σημαία για τις ακτές»;

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

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

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

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

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

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

          ερωτηματικές ή επιφωνηματικές; Γιατί; Τι εκφράζουν;

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

          αυτή η μηχανή;

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

          πριν δηλαδή την απορροφήσει η μηχανή; Γιατί;

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

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

          κέρδισε ή έχασε;

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

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

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

          να έχουν πάθει αυτό που δείχνει το σκίτσο;

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

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

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

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

          τους συμμαθητές σας στην τάξη.

56

2. Σκίτσο του ΚΥΡ

1. Γαλάζιες σημαίες για τις ακτές
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Θέμος Ποταμιάνος
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26

Τα δελφίνια

Είναι μια ευχάριστη διασκέδαση στο μονότονο ταξίδι, στο μονότονο πέλαγος, η εμφάνιση των

δελφινιών. Καθώς το πλοίο διασχίζει το πέλαγος, παρουσιάζονται ξαφνικά στην επιφάνεια και

προχωρούν με κυματοειδείς κινήσεις ακολουθώντας την πορεία του καραβιού, φαίνονται,

χάνονται, ξαναφαίνονται, ανεβοκατεβαίνουν, ψηλώνουν, χαμηλώνουν, όσο που εξαφανίζονται

ολότελα. Οι επιβάτες δεν χορταίνουν το θέαμα. 

Το δελφίνι είναι κήτος, δηλαδή ζώο θηλαστικό με αίμα θερμό και πνευμονική αναπνοή. Έχει

σώμα παχουλό, μαύρη ράχη και λευκή κοιλιά. Δυο ματάκια μικρά, που μόλις φαίνονται. Μια ουρά

μεγάλη και δυνατή, που μοιάζει σα μισοφέγγαρο. Ρύγχος μακρύ και μεγάλο, που μοιάζει σα

ράμφος, με σαγόνια γερά οπλισμένα με αμέτρητα δόντια μικρά και πολύ κοφτερά.

Στη γρηγοράδα έρχεται πρώτο. Κανένα ψάρι δεν αποφασίζει να παραβγεί μαζί του στο τρέξιμο.

Το δελφίνι έρχεται επίσης πρώτο και στην εξυπνάδα. Σε διάφορα ενυδρεία διατηρούνται δελφίνια

σχεδόν ημερωμένα, που γνωρίζουν το φύλακά τους και τροφοδότη τους και δέχονται τροφή από

τα χέρια του και παίζουν μαζί του κι εκτελούν διάφορα νούμερα.

Από τα παλιά χρόνια οι ναυτικοί θαυμάζουν και αγαπούν το δελφίνι. Είναι γι’ αυτούς μια

ζωντανή παρουσία, μια συντροφιά στο απέραντο πέλαγος κι ένα πλάσμα ξένοιαστο κι ελεύθερο,

που καλπάζει στα κύματα σαν άλογο και χαίρεται τη θάλασσα. Ταξιδεύει κι αυτό όπως το καράβι

τους κι έρχεται κοντά τους και πλέει στο πλευρό του καραβιού, σαν

να παραβγαίνει μαζί του στο τρέξιμο, ή προχωρεί κάνοντας γύρους,

πλάι, μπροστά, δεξιά, αριστερά και φαίνεται και χάνεται και φεύγει

και ξαναέρχεται. Τώρα το βλέπεις μπροστά σου να προσπερνάει το

καράβι, σε λίγο το έχεις στο πλευρό σου ή το αφήνεις πίσω, σε λίγο

πάλι να το μπροστά να διασταυρώνεται με την πλώρη ή να

βραδυπορεί σαν να σε περιμένει. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά, μια

θάλασσα γεμάτη από ράχες μαυροπράσινες που αναδύονται και

βυθίζονται κάθε στιγμή. 

Οι θαλασσινοί τα καμαρώνουν. Περνούν την ώρα τους μαζί τους.

Τους αρέσει πολύ αυτό το παιχνιδιάρικο θαλασσινό θηρίο, που δεν

πειράζει άνθρωπο ποτέ, που κολυμπάει σαν γοργόνα και ταξιδεύει με

χάρη και με λεβεντιά. Το βλέπουν σα στοιχειό, που βγαίνει μέσα από τα κύματα κι έχει πάνω του

όλη τη δύναμη και όλη την ομορφιά της θάλασσας. Ξέρουν πως είναι ένα πλάσμα δυνατό κι

ελεύθερο κι έχουν ακούσει πως αγαπά τη μουσική και πως δίνει βοήθεια στους ναυαγούς, πως

τους παίρνει στην πλάτη του και τους βγάζει έξω στην ξηρά.

Από εδώ ακριβώς ξεφυτρώνει ο μύθος του Αρίωνα. Μουσικός ήταν ο Αρίωνας και μάγευε με τη

μουσική του ανθρώπους και ζώα και πουλιά, και τα δελφίνια πήγαιναν κοντά του, όταν τον

άκουγαν να παίζει άρπα ή κάποιο άλλο όργανο μουσικό. Και μια μέρα τον έπιασαν οι πειρατές,

καθώς ταξίδευε, και τον απογύμνωσαν και τον πέταξαν στο πέλαγος. Κι ένα δελφίνι έτρεξε

αμέσως και τον πήρε στην πλάτη του και τον έβγαλε στο Ταίναρο.

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

Γράμματα, Αθήνα 2000.



  1.  Γιατί είναι ευχάριστη στους επιβάτες ενός πλοίου που ταξιδεύει στο πέλαγος

          η εμφάνιση δελφινιών;

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

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

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

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

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

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

          γράφονται στο κείμενο:

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

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

          γ.  Το δελφίνι αγαπάει τη μουσική και σώζει ναυαγούς.

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

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

          φωτογραφίες και παρουσιάστε τα στοιχεία σας στην τάξη σας. 

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

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

          βασικά συστατικά. Μπορείτε να εντοπίσετε τις ελλειπτικές προτάσεις

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

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

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

          αυτήν του Ποταμιάνου; Γιατί;

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

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

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

Τα δελφίνια
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Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 25-01-03
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  1.  Ποιος θεωρείται στο κείμενο ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών;

          Πότε και πού γεννήθηκε;

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

          την επιθυμία του να ταξιδεύει;

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

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

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

          και ήταν άγνωστα ακόμα στους Ευρωπαίους;

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

  6.  Πώς ο Μάρκο Πόλο κατέληξε στη φυλακή;

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

  8.  Γιατί θεωρείται ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών;

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

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

          αυτές μεταξύ τους; Είναι προτάσεις κύριες ή δευτερεύουσες; 

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

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

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

          ή δύο φράσεις για καθεμία παράγραφο.
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Προικισμένη με τον

ιδανικό συνδυασμό του

πεντακάθαρου γαλάζιου

και του πράσινου τοπίου,

με την απέραντη ποικιλία

των ακτών της, η

Χαλκιδική αποτελεί μία

εντυπωσιακή δαντέλα

παραλιών. Σε απόσταση

αναπνοής από τη

Θεσσαλονίκη αρχίζει να

ξεδιπλώνεται η

γαλαζοπράσινη

χερσόνησος. Τα πρώτα

παραθαλάσσια χωριά της

Χαλκιδικής (Νέα Ηράκλεια,

Νέα Καλλικράτεια) τα

συναντά κανείς μόλις μισή

ώρα από τη Θεσσαλονίκη,

λίγα λεπτά μετά το

αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Το τοπίο ανάγλυφο, η

φύση άγρια και ήμερη, τα

πυκνά πευκοδάση σχεδόν

αγγίζουν τις ακρογιαλιές.

Αν, πάντως, διαθέτετε

αρκετό χρόνο

(τουλάχιστον 15 ημέρες)

δεν έχετε παρά να

ακολουθήσετε μερικές από

τις πιο ενδιαφέρουσες

διαδρομές τόσο στην

παραθαλάσσια όσο και

στην ορεινή Χαλκιδική. Kαι

οι δύο όψεις γοητευτικές

και αποκαλυπτικές…

Κασσάνδρα – Πρώτο πόδι

Λίγο πριν φτάσουμε στα

Ν. Μουδανιά, συναντάμε

δύο παραδοσιακά χωριά

στις ακτές Διονυσίου και

Ζωγράφου που φημίζονται

για τα πέτρινα εξοχικά με

τα κεραμίδια και τις

ασυνήθιστες καμινάδες

τους. Προτείνουμε να

ακολουθήσετε τον

παραλιακό δρόμο, που

οδηγεί στα Ν. Μουδανιά,

για να απολαύσετε τη

διαδρομή. Από εκεί

γραμμή για Νέα Ποτίδαια,

που είναι χτισμένη στα

ερείπια της αρχαίας

κορινθιακής αποικίας.

Μπορεί το έργο της

διώρυγας να

ολοκληρώθηκε, αλλά το

μποτιλιάρισμα της

Κυριακής … δεν το

γλιτώνει κανείς. Μόνη

παρηγοριά η θέα από τον

Ισθμό. Μια στάση στη Νέα

Φώκαια, ένα γραφικότατο

ψαροχώρι. Συνεχίζουμε

για την Άφυτο ή Άθυτο, το

χωριό που έχει εμπνεύσει

Γαλάζια ραψωδία
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τους εικαστικούς

καλλιτέχνες λόγω της

σπάνιας αρχιτεκτονικής

φυσιογνωμίας του. Οι

βόλτες στα στενά σοκάκια

με θέα τα αρχοντικά

δύσκολα θα σας αφήσουν

ασυγκίνητους. Αριστερά

και κάτω από τον γκρεμό

της Αθύτου το γραφικό

λιμανάκι της Πούντας είναι

σημείο κατάλληλο για

χαλάρωση.

Αφήνοντας την ειδυλλιακή

Άφυτο φτάνουμε στην

κοσμοπολίτικη Καλλιθέα –

όνομα και πράγμα.

Απαραίτητος σταθμός το

«Σπιτάκι», το πέτρινο

καφενείο – προσεχώς και

εστιατόριο με

αστακομακαρονάδες – απ’

όπου η εντυπωσιακή θέα

σου κόβει την ανάσα. Και

μην ξεχνάτε ότι βρίσκεστε

στη βορειοελλαδίτισσα

βασίλισσα της νύχτας και

η διασκέδαση στα στέκια

της Καλλιθέας δεν

πρόκειται να σας αφήσει

ανικανοποίητους. 

Σε ένα τέταρτο της ώρας

βρισκόμαστε στο

Πολύχρονο και από κει

δυτικά στη Μαυρόμπαρα,

μια λιμνούλα με τεράστιο

οικολογικό ενδιαφέρον.

Αποτελεί έναν πανέμορφο

υγροβιότοπο διεθνούς

αναγνώρισης, όπου

συναντά κανείς δύο είδη

σπάνιων νεροχελώνων,

που είναι υπό εξαφάνιση

και βρίσκουν καταφύγιο

στα ήρεμα νερά της. 

Σε απόσταση αναπνοής

από το Πολύχρονο

συναντάμε τη Χανιώτη,

την έδρα του δήμου

Παλλήνης, η οποία,

σύμφωνα με την

παράδοση, πήρε το όνομά

της από τον πρώτο

κάτοικό της, ο οποίος

καταγόταν από τα Χανιά.

Χαρακτηριστικό της

Χανιώτης οι άφθονες

πηγές και η πλούσια

βλάστηση. Η καταπράσινη

κεντρική πλατεία, ένα

βήμα πριν από τη

θάλασσα, είναι σημείο

χαλάρωσης και κλασικός

τόπος συνάντησης.

Συνεχίζοντας την

κατάβαση της ανατολικής

πλευράς του «πρώτου

ποδιού» φθάνουμε στο

Πευκοχώρι ή αλλιώς

Καψόχωρα. Δεν χρειάζεται

συστάσεις. Έχει και το

όνομα και τη χάρη λόγω

του πευκόφυτου δάσους

του. Σοκάκια, πανέμορφοι

ανθισμένοι κήποι,

ζωηρόχρωμες αντιθέσεις

αλλά σίγουρα όλοι οι

δρόμοι οδηγούν στη

βελούδινη αμμουδιά,

ιδανική για μια βόλτα με

ρομαντική φθινοπωρινή

διάθεση…

Πηγή: Ταξιδεύοντας, 

ένθετο της εφημ.

Καθημερινής, 29-09-02
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  1.  Ξεκινώντας ο επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη για τη Χαλκιδική ποια χωριά

          της Χαλκιδικής συναντά πρώτα;

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

  3.  Γιατί το χωριό Άφυτος έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες;

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

  5.  Ποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίμνη Μαυρόμπαρα;

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

  7.  Από πού πήρε το όνομά του το Πευκοχώρι;

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

          α. Η Χαλκιδική απέχει πολύ από τη Θεσσαλονίκη

          β. Η Χαλκιδική παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις παραθαλάσσιες αλλά

          και τις ορεινές διαδρομές της.

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

          δ. Η Χαλκιδική είναι γεμάτη εναλλαγές και αντιθέσεις.

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

          να επισκεφτείτε; Για ποιους λόγους;

10.  «Συνεχίζοντας την κατάβαση . . . φθινοπωρινή διάθεση»: Να βρείτε την αρνητική

          πρόταση στο απόσπασμα. Η ίδια πρόταση είναι και ελλειπτική. 

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

11.  «Σε απόσταση αναπνοής από το Πολύχρονο . . . από τα Χανιά»: να χωρίσετε

          την περίοδο σε προτάσεις. Πώς οι προτάσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους;

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

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

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

          περιοδικό του σχολείου σας.

Γαλάζια ραψωδία
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Tάξη A΄

Θάλασσα


