Πάμε ένα ταξιδάκι;

«∆ιαβάστε» την εικόνα και απαντήστε στις ερωτήσεις.
1. Πόσοι θα ταξιδέψουν; Έχουν όλοι την ίδια ηλικία;
2. Πώς θα ταξιδέψουν; Με πλοίο ή με αεροπλάνο;
3. Από πού φεύγουν; Πότε; Πού θα πάνε;
4. Αγοράζουν εισιτήρια μόνο για να πάνε ή για να πάνε και να έρθουν;
5. Για ποια θέση αγοράζουν εισιτήρια;
6. Θα πάνε στον προορισμό τους κατευθείαν ή θα σταματήσουν κάπου;
7. Για ποιες χώρες έχει πτήσεις η εταιρεία;
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Πώς θα περάσουμε καλά;
Θάνος: Καλημέρα σας.
Υπάλληλος: Καλημέρα. Πείτε μου.
Θ.: Θέλουμε να πάμε Σαντορίνη για το Πάσχα. Μήπως προσφέρετε κάποιο οικονομικό
πακέτο;
Υ.: Για πότε ακριβώς;
Θ.: Από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Τρίτη του Πάσχα.
Υ.: Πόσα άτομα;
Θ.: Πέντε.
Υ.: Για να δούμε τι υπάρχει... Λοιπόν, έχουμε εδώ μια προσφορά της Ιόνιαν, που
περιλαμβάνει εισιτήρια, διαμονή και ενοικίαση αυτοκινήτου.
Θ.: Το αυτοκίνητο δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε ανήλικοι.
Υ.: Οκέι. Λοιπόν, η συνολική τιμή είναι 180 ευρώ το άτομο,
για τα εξής: εισιτήρια με το πλοίο...
Θ.: Τι θέση;
Υ.: Κατάστρωμα. Αλλά το «Πήγασος» έχει καλή
τουριστική θέση. Τα καθίσματα είναι πολύ άνετα.
Θ.: Μάλιστα.
Υ.: Πάμε τώρα στη διαμονή. Η Ιόνιαν συνεργάζεται με...
το Thira Pallas
Θ.: Ξενοδοχείο είναι;
Y.: Όχι, είναι ξενώνας στην Οία.
Θ.: ∆ηλαδή ενοικιαζόμενα δωμάτια;
Υ.: Όχι, όχι. Στους ξενώνες προσφέρεται και πρωινό.
Θ.: Και τα υπόλοιπα γεύματα;
Υ.: Στο πακέτο περιλαμβάνεται μόνο το πρωινό.
Για τα υπόλοιπα φροντίζετε εσείς. Μπορείτε
να μαγειρεύετε κάτι πρόχειρο μέσα
στο διαμέρισμα, γιατί έχει κουζίνα.
Θ.: Πόσα δωμάτια θα έχουμε;
Υ.: Αυτό που προσφέρεται είναι ένα τριάρι, με ένα δίκλινο και
ένα τρίκλινο δωμάτιο. Κανονικά νοικιάζεται από οικογένειες, αλλά αφού είσαστε παρέα
μπορείτε να βολευτείτε.
Θ.: Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι πότε μπορώ να σας απαντήσω; Πρέπει να συνεννοηθώ και με
τους υπόλοιπους.
Υ.: Πρέπει να το κλείσετε το πολύ μέχρι αύριο. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
Θ.: Ωραία. Θα σας τηλεφωνήσω το απογευματάκι.

1

Σωστό ή λάθος;
1. Ο Θάνος θέλει μόνο εισιτήρια για Σαντορίνη.
2. Ο Θάνος και η παρέα του θα πάνε στη Σαντορίνη το καλοκαίρι.
3. Ο Θάνος δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.
4. Ο Θάνος και η παρέα του θα κοιμηθούν σε καθίσματα.
5. Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σερβίρουν πρωινό.
6. Το διαμέρισμα όπου θα μείνουν έχει μόνο δύο δωμάτια.
7. Το ένα από τα δωμάτια έχει τρία κρεβάτια.
8. Ο Θάνος θα κλείσει αμέσως το πακέτο.

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ

Προσέξτε με ποια σημασία χρησιμοποιείται το κλείνω στο διάλογο. Τι
άλλο μπορούμε να κλείσουμε;
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Πώς θα περάσουμε καλά;
2

3

Ο Χάρης, ένα άλλο παιδί της
παρέας, διάβασε την παρακάτω
αγγελία σε ένα ταξιδιωτικό
περιοδικό. Τα παιδιά πήγαν
για καφέ για να μιλήσουν και
να αποφασίσουν. Ποιο από τα
δύο πακέτα είναι καλύτερο;
Συζητήστε στην τάξη και
στηρίξτε την άποψή σας με
επιχειρήματα.

∆ιαμονή: ενοικιαζόμενα δωμάτια Μαρούλια (τρίκλινα
και δίκλινα), στον οικισμό Χορευτό. Μακριά από το
θόρυβο της πόλης, με σεβασμό στις ώρες κοινής
ησυχίας, ιδανικό για οικογένειες και ηλικιωμένους. Στο
ευρύχωρο σαλόνι του συγκροτήματος, τζάκι, μπαρ
(μέχρι τις 11.00), DVD και επιτραπέζια παιχνίδια.
Για τους μικρούς μας φίλους, λειτουργεί παιδότοπος
όπισθεν του πάρκινγκ

Αναχώρηση: Μ. Πέμπτη, Επιστροφή: Τετάρτη του Πάσχα
Τιμή: 150 ευρώ (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Πληροφορίες: 218 3103103

∆ιαβάστε τον πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με τον σωστό τύπο.
ταξιδιάρης
ταξιδιάρη
ταξιδιάρη

ταξιδιάρα
ταξιδιάρα
ταξιδιάρας

ταξιδιάρικο
ταξιδιάρικο
ταξιδιάρικου

ταξιδιάρηδες
ταξιδιάρηδες
ταξιδιάρηδων

ταξιδιάρες
ταξιδιάρες
–

ταξιδιάρικα
ταξιδιάρικα
ταξιδιάρικων

ζαβολιάρης, γκρινιάρης, ζηλιάρης, κουτσομπόλης,
μαυρομάτης, κοκκινομάλλης
1. Όλοι τους οι φίλοι είναι φοβεροί ___________________ (κουτσομπόλης).
2. Τα παιδιά ήταν τόσο _______________ (γκρινιάρης) σήμερα, που μας
τρέλαναν.
3. Μην είσαι τόσο _______________ (ζηλιάρης), Κικίτσα μου. Στο τέλος θα
καταστρέψεις τη σχέση σου με τον Νίκο.
4. Ο γιος μου είναι ___________________ (ταξιδιάρης) ψυχή. Μέχρι και στον
Αμαζόνιο έχει πάει.
5. Είσαι ________________ (ζαβολιάρης), ρε Γιώργο. Τα ζάρια έφεραν τρία κι εσύ
έπαιξες έξι.
6. Η αδερφή μου είναι ______________ (μαυρομάτης) και _____________
(κοκκινομάλης).

4

∆ιαβάστε τον ακόλουθο πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με την
κατάλληλη λέξη στον σωστό τύπο.
το ταξίδι

ταξιδευτής, -τρια

ταξιδεύω

ταξιδιάρης, -α, -ικο

ταξιδιωτικός, -ή, -ό

πολυταξιδεμένος, -η, -ο

ταξίδι
1. Στο αεροδρόμιο ήρθαν και όλοι οι φίλοι μου για να μου ευχηθούν «καλό ________».
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2. Ο Πέτρος δουλεύει σε ένα μεγάλο ____________________ γραφείο στο κέντρο
της Αθήνας.
3. Ήταν ___________________ ο θείος Χαρίλαος. ∆ούλευε στα καράβια και δεν
είχε αφήσει λιμάνι για λιμάνι σε ολόκληρη τη γη.
4. Τελικά, Γιώργο δεν είσαι καθόλου ____________. Αν σου έλεγαν να μείνεις για
πάντα στο σπίτι σου, δεν θα έλεγες όχι.
5. Ο Μάρκο Πόλο είναι ένας από τους πιο γνωστούς _________________ της
ιστορίας.
6. Για να ______________ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστείτε διαβατήριο.

∆ιακοπές στο χωριό
Τα πιο ωραία καλοκαίρια της ζωής μου τα έχω περάσει στο
χωριό του μπαμπά μου. Οι διακοπές μου κρατούσαν τρεις
ολόκληρους μήνες (όσο και οι καλοκαιρινές διακοπές του
σχολείου). Το χωριό δεν ήταν στην πραγματικότητα χωριό,
αλλά μια περιοχή με μεγάλα αγροκτήματα, καθένα τους με
ένα σπίτι μέσα. Σε ένα από αυτά έμενα κι εγώ, μαζί με την τεράστια οικογένεια της θείας μου, που με φιλοξενούσε, αλλά
και τα υπόλοιπα ξαδέρφια που έρχονταν κι αυτά από την
Αθήνα για διακοπές (και ο θείος και η θεία ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι).
Τι έκανε στο μυαλό μου αυτές τις διακοπές τόσο ξεχωριστές; Ήταν η μοναδική αίσθηση ελευθερίας μετά από τη
στατική ζωή στην πόλη με τις υποχρεώσεις του σχολείου,
που συνδυαζόταν με την αληθινή ζωή κοντά στη φύση. Οι
θείοι και τα ξαδέρφια μου είναι γεωργοί και φυσικά δεν
κάνουν διακοπές τα καλοκαίρια. Στις άπειρες δουλειές που
είχαν να κάνουν καθημερινά βοηθούσαμε κι όλοι εμείς, οι Αθηναίοι, που, πηγαίνοντας στο χωριό μπαίναμε με χαρά στο πρόγραμμα αυτών των ξεχωριστών διακοπών εργασίας και χαράς. Για αυτό το λόγο
έχω μάθει να πράγματα που οι περισσότεροι φίλοι μου της πόλης αγνοούν μέχρι σήμερα. Έχω μάθει
να ξεχωρίζω πολλά φυτά (ξέρετε πώς είναι τα φύλλα της φασολιάς ή του φυτού της πατάτας;), έχω
αρμέξει, έχω φυτέψει, σκαλίσει και ποτίσει, έχω μαζέψει φρούτα και λαχανικά, κι ακόμα τα έχω πουλήσει στη λαϊκή. Κι επειδή στα διαλείμματα της δουλειάς περνούσαμε την ώρα μας κολυμπώντας και
ψαρεύοντας, έχω κάνει άπειρες βουτιές από τα βράχια, έχω μανουβράρει βάρκα, έχω μαζέψει αχινούς
και όστρακα. Μαζί τους έχω κάνει και πράγματα που δεν θα σας άρεσε να τα ακούσετε, γιατί η ζωή
κοντά στη φύση μερικές φορές κάνει τους ανθρώπους σκληρούς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

(www.marouli.com, με αλλαγές)
Αντιστοιχίστε τα ρήματα στην αριστερή στήλη με τις φράσεις στη δεξιά
στήλη.
1. φυτεύω
α. πέφτω από ψηλά
2. σκαλίζω
β. ρίχνω νερό στα φυτά ή δίνω νερό στα ζώα
3. αρμέγω
γ. σκάβω ελαφρά το έδαφος για να βοηθήσω τα φυτά να αναπτυχθούν
4. ποτίζω
δ. βγάζω γάλα από κάποιο ζώο
5. βουτάω
ε. βάζω στο χώμα σπόρους ή ένα μικρό φυτό για να μεγαλώσει
ένα νέο φυτό

5
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Πώς θα περάσουμε καλά;
Χτες κολύμπησα στο ποτάμι.
πέρυσι, πριν από δύο μέρες, το 1985

Έχω κολυμπήσει σε ποτάμι.
ακόμα, ήδη, ποτέ, πολλές φορές, πια

Ποια από τα παρακάτω έχεις κάνει και ποια όχι;
1. Έχεις κοιμηθεί ποτέ έξω από το σπίτι; ________________________________
2. Έχεις κολυμπήσει σε ποτάμι; _______________________________________
3. Έχεις ανέβει ποτέ σε άλογο ή γαϊδουράκι; _____________________________
4. Έχεις κάνει σκι;__________________________________________________
5. Έχεις φάει κάτι «εξωτικό;» Τι; ______________________________________
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6. Έχεις έρθει στην Ελλάδα; __________________________________________
Περνάμε την ώρα μας κολυμπώντας και ψαρεύοντας.
(με το κολύμπι και το ψάρεμα)
Πηγαίνοντας στο χωριό συναντήσαμε ένα κοπάδι πρόβατα.
(την ώρα που πηγαίναμε στο χωριό)
Μη μπορώντας να κολυμπήσουμε, πήγαμε βόλτα στο χωριό.
(επειδή δεν μπορούσαμε να κολυμπήσουμε)
Πηγαίνοντας στο χωριό θα μάθεις πολλά για τη φύση.
(αν πας στο χωριό).

7

Πώς περνάτε την ώρα σας στις διακοπές;

φιλόξενος, -η, -ο
φιλοξενώ

φιλοξενούμενος, -η, -ο
η φιλοξενία

8

∆ιαβάστε τον πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με τον σωστό
τύπο.
1. Ο Γιάννης είναι πολύ ______________ άτομο. Το σπίτι του
είναι συνέχεια γεμάτο φίλους και συγγενείς.
2. Οι φίλοι μας είναι εξαιρετικοί __________________. Είναι τόσο
ευγενικοί και βολικοί άνθρωποι, που δεν είναι καθόλου βάρος.
3. Μου έστειλε μέιλ ο Τζον ότι έρχεται μεθαύριο στην Ελλάδα. Τις λες,
θα μπορέσουμε να τον _____________________ για δύο-τρεις μέρες;
4. Γιάννη μου, η θερμή σας _________________ θα μας μείνει αξέχαστη.
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∆ιακοπές σε κατασκήνωση

Υπάρχει στην Ευρυτανία μια «εξωτική» περιοχή, απάτητη μέχρι πριν από λίγο καιρό. Οι λίγοι που
έφθαναν εκεί απολάμβαναν ένα μοναδικό τοπίο και αυτοί οι λίγοι ήταν κάποια παιδιά. Ξεκινούσαν από
την κατασκήνωσή τους στο βουνό Καλιακούδα για να περπατήσουν στο φαράγγι του Κρικελοπόταμου
και να φθάσουν ως το «Πάντα Βρέχει». Εκεί το φαράγγι στενεύει και τα νερά «γκρεμίζονται» από τις
κατάφυτες πλαγιές δημιουργώντας μια σπάνια εικόνα. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό προνόμιο που
απολαμβάνουν τα παιδιά που συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις περιπέτειας στη φύση.

Τα τελευταία χρόνια τα Κέντρα Υπαίθριων ∆ραστηριοτήτων έχουν αλλάξει την παραδοσιακή ιδέα της
κατασκήνωσης. Οι διοργανωτές επιχειρούν μέσα από έξυπνα παιχνίδια και δραστηριότητες, οι οποίες συνδυάζονται με σπορ του βουνού και του νερού, να αναπτύξουν στα παιδιά αυτοπεποίθηση,
υπευθυνότητα, σωστή κρίση, πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να παραβλέπουν τη
διασκέδαση, η οποία είναι σημαντική για κάθε ηλικία. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες
που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των κατασκηνώσεων: πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση,
ορειβατικό ποδήλατο, καγιάκ, κατάβαση φαραγγιού (canyoning), τοξοβολία, στίβος περιπέτειας, πεζοπορία στην κοίτη ποταμού (river trekking), ράφτινγκ, ιππασία, περιβαλλοντικά παιχνίδια, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εργαστήρια-κατασκευές με φυσικά υλικά, εναέριο πέρασμα, καταρρίχηση με σκοινιά
(rappel), διαβίωση στη φύση, θεατρικό παιχνίδι κ.ά., όλα αυτά μέσα σε παρθένο φυσικό περιβάλλον.
(Πηγή: www.tovima.dolnet.gr, με αλλαγές)
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Συνδέστε τις δραστηριότητες από την αριστερή στήλη με την περιγραφή
τους στη δεξιά στήλη.
1. η πεζοπορία
α. μετακινούμαι με άλογο.
2. η ιππασία
β. ανεβαίνω στο βουνό.
3. η ορειβασία
γ. ρίχνω τα βέλη μου στον στόχο.
4. η τοξοβολία
δ. κατεβαίνω το ποτάμι.
5. η αναρρίχηση
ε. σκαρφαλώνω.
6. το ράφτινγκ
στ. περπατάω.
Ποια από τα παρακάτω αντικείμενα μπορεί να χρειαστείτε εάν κάνετε
τέτοιες διακοπές;
• η ομπρέλα θαλάσσης • η μάσκα και τα βατραχοπέδιλα • το αντιηλιακό
• τα μποτάκια ορειβασίας • η σκηνή • το σακίδιο • ο φακός • το
εντομοαπωθητικό • το μαγιό
Ποιο από τα παραπάνω μοντέλα διακοπών
προτιμάτε; Γιατί; Συζητήστε στην τάξη.
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις:
επειδή, διότι, γιατί, απ’ ό,τι, παρά
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Πού θα περάσουμε καλά;
Ξάνθη: Ταξιδέψτε
στη μαγεία της
Η Ξάνθη, η αρχόντισσα της Θράκης, ο νομός που
μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες κάθε επισκέπτη, σας καλεί να αποδράσετε σε έναν τόπο φυγής
από την καθημερινότητα. Καταφύγιο αναψυχής,
απλοχεριά της φύσης, μια εμπειρία που αξίζει να
ζήσει κανείς και να πάρει μαζί του εικόνες που θα
μείνουν για πάντα στη μνήμη.
Ζήστε την παράδοση, περπατήστε στην Παλιά Πόλη
με τα αρχοντικά, τα μουσεία, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Επισκεφθείτε τις ανακαινισμένες καπναποθήκες, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα. Κάθε
γωνιά και μια αξέχαστη ανάμνηση.
Γνωρίστε την ιστορία του νομού μας μέσα από το
Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων και τα Λαογραφικά Μουσεία Ξάνθης και Σταυρούπολης.
Οι εραστές της φύσης μπορείτε να ζήσετε στιγμές
γαλήνης, χαλάρωσης και ξεκούρασης σε μαγευτικές
τοποθεσίες. Ο ποταμός Νέστος δίνει ζωή στο παραποτάμιο δάσος με τη μοναδική οικολογική αξία, ενώ
η λίμνη Βιστωνίδα είναι καταφύγιο χιλιάδων φτερωτών επισκεπτών.
Ο ορεινός όγκος είναι πλούσιος σε διαδρομές για
πεζοπορία, ποδηλασία, σαφάρι jeep 4X4. Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη, το ∆ασικό χωριό του Αντάλοφου, αποτελούν εμπειρίες μοναδικές.
Παρθένες παραλίες, όμορφες, ανοικτές στο Θρακικό
πέλαγος, οργανωμένες, προσελκύουν τους παραθεριστές και τους ερασιτέχνες ψαράδες.
∆ιαλέξτε τη δράση που σας ταιριάζει: Κατάβαση Νέστου με κανό-καγιάκ, αναρρίχηση, ιππασία,
ορειβασία, ποδηλασία, παραπέντε.
Ξεκουραστείτε στα καινούρια και ανακαινισμένα ξενοδοχεία, ζήστε στους παραδοσιακούς ξενώνες
και τα καταφύγια, με άνεση και ασφάλεια. Γευτείτε τη ζεστή τους φιλοξενία, αυτή που μόνο οι Ξανθιώτες μπορούν να προσφέρουν.
Ταβερνάκια με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ουζερί και κουτούκια, ζαχαροπλαστεία με τα φημισμένα γλυκά,
αλλά και μπαράκια και στέκια με μοντέρνους ρυθμούς, ικανοποιούν κάθε επιθυμία.
Ο χαρισματικός αυτός τόπος, η Ξάνθη σας περιμένει να ζήσετε δυνατές συγκινήσεις. Μια πρόσκληση-πρόκληση στην ομορφιά, τη δράση και τη χαλάρωση, στον σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και στην
παράδοση, στη γαλήνη αλλά και στη διασκέδαση.
(Πηγή: www.xanthi.gr, με αλλαγές)
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Τι μπορεί να σημαίνει;

1. οι εραστές της φύσης

όσοι αγαπούν τη φύση
όσοι ζουν στη φύση

2. φτερωτοί επισκέπτες

τα πουλιά
τα έντομα

3. ορεινός όγκος

τα βουνά
τα δάση

4. ζεστή φιλοξενία

εγκάρδια φιλοξενία
τυπική φιλοξενία

5. χαρισματικός τόπος

φτηνός τόπος
προικισμένος τόπος

2

Ποια ρήματα

σχετίζονται με τα παρακάτω ουσιαστικά;

η επιθυμία

επιθυμώ
_______________
η φυγή

_______________

η μνήμη

_______________ η χαλάρωση

_______________

η ξεκούραση

_______________ η ζωή

_______________

η φιλοξενία

_______________ ο επισκέπτης

_______________

η αξία

_______________ η διασκέδαση

_______________

η πρόσκληση

_______________ η πρόκληση

_______________

3

∆ουλέψτε ομαδικά: ακολουθώντας το παραπάνω κείμενο γράψτε μια
σύντομη παρουσίαση του τόπου σας.

Κάντε διακοπές στην πόλη! Προτάσεις διαφυγής
Οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις σάς...
αναγκάζουν να μην απομακρυνθείτε από
την Αθήνα;. Τα παιδιά ήδη έχουν αρχίσει να
γκρινιάζουν και εσείς ψάχνετε να βρείτε λύσεις
για το πώς θα περάσετε όλοι καλά στην πόλη.
Γράψτε τα παιδιά σας σε ένα από τα παρακάτω
προγράμματα για λίγες, πολλές ώρες ή ακόμα και
μέρες.
Athinna Swimming Center
Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Ναυαγοσωστικής
διοργανώνει και φέτος δύο εκπαιδευτικά
προγράμματα. Το πρώτο δημιουργήθηκε για
να προσφέρει σε 500 παιδιά 5-15 ετών σωστή
εκπαίδευση και ψυχαγωγία στη θάλασσα. Το
δεύτερο απευθύνεται σε παιδιά 9-16 ετών και έχει
στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των
κινδύνων που εγκυμονεί η επαφή με τη θαλασσα. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται
σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην παραλία του Σχοινιά στον Μαραθώνα με
μόνιμη την παρουσία γιατρού.
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Πού θα περάσουμε καλά;
Καλοκαίρι στο ΙΜΕ
Το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνεχίζει για όγδοη χρονιά
το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη», προσφέροντας
σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών μια δεκαήμερη εναλλακτική
«κατασκήνωση» στο κέντρο της Αθήνας. ∆έκα ημέρες,
δέκα διαφορετικοί σταθμοί προς τον τελικό προορισμό:
από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, οι μικροί «επιβάτες
του τρένου» πειραματίζονται, ανακαλύπτουν, παίζουν και
μαθαίνουν με έναν μαγικό τρόπο την πλούσια ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση.
(Πηγή: www.madata.gr, με αλλαγές)

4

1. Τι θα μάθαινες αν πήγαινες στο Αthinna Swimming Center;
2. Τι θα μάθαινες αν πήγαινες στο ΙΜΕ;

5

Οργανώστε μια τριήμερη εναλλακτική κατασκήνωση στην πόλη σας, σαν
αυτή που περιγράφεται στο κείμενο, για ένα φίλο που έρχεται από το
εξωτερικό. Βασιστείτε στον πίνακα που ακολουθεί:

αν ερχόταν ένας φίλος μου για διακοπές

6

Ποιοι άλλοι δουλεύουν εκτός από τους γονείς των παιδιών του κειμένου;
Αντιστοιχίστε τις φράσεις στην αριστερή στήλη με τις φράσεις στη δεξιά
στήλη.

Τι κάνει;
1. ∆είχνει στους επισκέπτες τα αξιοθέατα
της πόλης.
2. Κλείνει εισιτήρια και πακέτα διακοπών
για τους πελάτες του.
3. Είναι υπεύθυνος/η για τα γεύματα
σε ένα ξενοδοχείο.
4. Θα τον/τη συναντήσουμε στη ρεσεψιόν
ενός ξενοδοχείου.
5. Αλλάζει τα σεντόνια και καθαρίζει
τα δωμάτια.
6. Μεταφέρει τους τουρίστες από
το ένα μέρος στο άλλο.
7. Φροντίζει για την ασφάλεια όσων
κολυμπούν στην πισίνα ή στη θάλασσα.
8. Μαθαίνει στους ανθρώπους να εξερευνούν
τον βυθό.
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θα του έδειχνα...
θα τον πήγαινα...
θα τον μάθαινα...

Είναι...
α. οδηγός λεωφορείου
β. ξενοδοχειακός υπάλληλος
γ. δάσκαλος καταδύσεων
δ. ξεναγός
ε. σεφ / μάγειρος
στ. ταξιδιωτικός πράκτορας
ζ. καμαριέρα
η. ξενοδοχειακός υπάλληλος

άρχισα να ταξιδεύω πριν από είκοσι χρόνια
και ακόμα δεν λέω να σταματήσω
αρχίζω / ξεκινάω
είναι ώρα / είναι καιρός
σταματάω
δεν λέω να / δεν βλέπω την ώρα
συνεχίζω / εξακολουθώ
είναι η σειρά μου
μου αρέσει
ακούω / βλέπω

7
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Συμπληρώστε τις προτάσεις όπως εσείς νομίζετε.
Ο Γιάννης σταμάτησε το κάπνισμα πριν από δύο μήνες.
Ο Γιάννης σταμάτησε να_______________________________________.
Τον περιμένω πώς και πώς από το ταξίδι στην Αμερική.
∆εν βλέπω την ώρα να_______________________________________.
Καλά, βλέπεις ότι η χοληστερίνη σου έχει ανέβει επικίνδυνα και συνεχίζεις τα λιπαρά;
Καλά, βλέπεις ότι έχει ανέβει η χοληστερίνη σου και συνεχίζεις να ___________
____________
Αμάν πια! Είναι οκτώ κι ακόμα βλέπει τηλεόραση.
Αμάν πια! Είναι οκτώ κι ακόμα να _______________________.
Για να χάσεις βάρος πρέπει να ξεκινήσεις γυμναστική.
Για να χάσεις βάρος πρέπει να αρχίσεις να _______________________.
Παιδιά, ώρα για ύπνο!
Παιδιά, ώρα να ____________________________.
Είπε στην Κατερίνα ότι θα παραιτηθεί. Τον άκουσα με τα αυτιά μου.
Τον άκουσα με τα αυτιά μου να ___________________________________.
Η τελευταία φορά που πήγα διακοπές ήταν πριν από τρία χρόνια.
Έχω καιρό να ___________________________________.

Στρεφόμαστε στο εξωτερικό για φθηνότερες διακοπές
1. «Καλύτερα Παρίσι, Μιλάνο και Ντουμπάι, παρά σ’ ελληνικό
νησί και στις τιμές... Χαβάη!» Το... σύνθημα αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη στροφή των Ελλήνων σε προορισμούς του εξωτερικού για τις διακοπές τους, καθώς, για τους περισσότερους, οι
τιμές των ξενοδοχείων στην Ελλάδα είναι συχνά απαγορευτικές.
Πόσο καλοί πελάτες είναι οι Έλληνες ταξιδιώτες, μάλιστα, φαίνεται από το γεγονός ότι πέρυσι δαπάνησαν περισσότερα από 2
δισ. ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό!
2. Μέχρι πρόσφατα η χώρα μας ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο
κυρίως ως δημοφιλής προορισμός διακοπών (χώρα υποδοχής
τουριστών). Στις μέρες μας, ωστόσο, εξελίσσεται γρήγορα σε
υπολογίσιμη αγορά εξερχόμενου τουρισμού και οι Έλληνες σε
περιζήτητους πελάτες στις χώρες όπου ταξιδεύουν. Κι αυτό κα-
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Πού θα περάσουμε καλά;
θώς διαμένουν συνήθως σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, δαπανούν αρκετά σε εστιατόρια,
επισκέπτονται μουσεία και κάνουν πολλά ψώνια.
3. Από την ίδρυσή του κιόλας το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (2004) έσπευσε να προτρέψει τους
Έλληνες να προτιμούν τη χώρα μας. Πριμοδότησε, μάλιστα, εμμέσως τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων με ένα μεγάλο διαφημιστικό πρόγραμμα που χρηματοδότησε το υπουργείο, με κεντρικό σλόγκαν «Μένουμε Ελλάδα». Ξενοδόχοι και «δωματιάδες», ωστόσο, δεν φρόντισαν να
ρίξουν τις τιμές τους για να προσελκύσουν τους Έλληνες πελάτες τους, καθώς σε μεγάλο βαθμό τους
θεωρούν δεδομένους.
4. Αντίθετα, σε προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ισπανία οι Ελληνες βρίσκουν τιμές δωματίων
70-80 ευρώ, ακόμα και τον Ιούλιο, σε ξενοδοχεία τριών ή τεσσάρων αστέρων, όταν στην Ελλάδα συχνά
καλούνται να πληρώσουν διπλάσια ή και ακόμα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι σε ένα μέτριο ξενοδοχείο.
(εφ. Ελευθεροτυπία, 18-5-2008, με αλλαγές)

8

Αναζητήστε στο κείμενο λέξεις με παρόμοια σημασία.

1. εκφράζει, δείχνει (1)_______________________________________________
2. ξόδεψαν (1) _____________________________________________________
3. αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο, αναπτύσσεται (2) _________________________
4. πηγαίνουν και βλέπουν (2)___________________________________________
5. βιάστηκε (3) _____________________________________________________
6. να ενθαρρύνει, να παρακινήσει (3) ____________________________________
7. ενίσχυσε (3)______________________________________________________
8. να τραβήξουν, να τους κάνουν να τους προτιμήσουν (3) ____________________
9. αναγκάζονται (4) _________________________________________________

9

10

1. Για ποιον λόγο όλο και περισσότεροι Έλληνες προτιμούν να κάνουν
διακοπές στο εξωτερικό;
2. Τι συμβαίνει στη χώρα σας; Πόσοι προτιμούν το εξωτερικό σαν
προορισμό των διακοπών τους; Συζητήστε στην τάξη.
∆ιαβάστε το διαβατήριο και απαντήστε
στις ερωτήσεις.

1. Πώς λένε την κάτοχο του διαβατηρίου;
2. Πότε γεννήθηκε;
3. Πότε έβγαλε το διαβατήριο;
4. Μέχρι πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιεί;
5. Από ποια χώρα είναι;
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11

∆ιαβάστε τον πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με τον σωστό τύπο.

(ο, η) δημοφιλής

(το) δημοφιλές

μυθώδης

μυθώδες

δημοφιλή

δημοφιλές

μυθώδη

μυθώδες

δημοφιλούς

δημοφιλούς

μυθώδους

μυθωδών

δημοφιλείς

δημοφιλή

μυθώδεις

μυθώδη

δημοφιλείς

δημοφιλή

μυθώδεις

μυθώδη

δημοφιλών

δημοφιλών

μυθωδών

μυθωδών

διεθνής, προφανής, αγενής, αναιδής, επιμελής, πρωτοφανής,
ευγενής, αμμώδης, λασπώδης, περιπετειώδης
… και το φετινό καλοκαίρι ένας από τους πιο _____________ (δημοφιλής)
τουριστικούς προορισμούς ήταν η Μύκονος. Μάλιστα, το αιγαιοπελαγίτικο
νησί είχε ___________ (πρωτοφανής) κίνηση, κυρίως τον Αύγουστο. Χιλιάδες
ήταν οι τουρίστες που ξεφάντωσαν στα ____________ (θορυβώδης) κλαμπ και
περπάτησαν στα ______________ (δαιδαλώδης) σοκάκια της Χώρας. Επίσης
τις παραλίες της Μυκόνου απόλαυσαν και προσωπικότητες του _____________
_____ (διεθνής) τζετ σετ.

12

1. Πού προτιμάτε να περάσετε τις φετινές σας διακοπές; Στον τόπο
σας, σε κάποιο άλλο μέρος της χώρας σας ή στο εξωτερικό; Γράψτε ένα
σύντομο κείμενο και δικαιολογήστε την άποψή σας χρησιμοποιώντας
κάποιες από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις.
2. Με ποιο μεταφορικό μέσο προτιμάτε να ταξιδεύετε; Συζητήστε στην
τάξη και δικαιολογήστε την άποψή σας χρησιμοποιώντας και πάλι τις
παρακάτω λέξεις.
από, απ’ ό,τι, απ’ όσο,
σε σχέση με, συγκριτικά με,
τόσο / όσο, παρά, το ίδιο με
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Όπως όλοι ή όπως πρέπει;
Με αφορμή σχετικό άρθρο της κ. Αβδελλή στο
τεύχος του Μαρτίου, ο κ. Θανάσης Καραθανάσης μας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χώρο
της Μεσογείου, με στόχο την εδραίωση ενός δικτύου
πόλεων για τον βιώσιμο τουρισμό. ∆ημοσιεύουμε
τους 10 χρυσούς κανόνες για τον βιώσιμο τουρισμό
που μας έστειλε. Επίσης, ένα ενημερωτικό κείμενο
σχετικά με το δίκτυο αυτό.
10 χρυσοί κανόνες για τον βιώσιμο τουρισμό
(από τη μεριά του επισκέπτη)
(1) ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
(2) ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
(3) ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.
(4) ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ.
(5) ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ
ΤΟΥΣ.
(6) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
(7) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
(8) ∆ΩΣΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΣ.
(9) ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
(10) ∆ΩΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΣ.
(Πηγή: www.oikologos.gr, με αλλαγές)

1
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Τι μπορεί να σημαίνει; Αντιστοιχίστε τις λέξεις από την αριστερή στήλη με
τις φράσεις από τη δεξιά στήλη.
1. το κατάλυμα
α. οι συνέπειες
2. οι επιπτώσεις
β. το ξόδεμα, η δαπάνη
3. ευαισθητοποιημένος
γ. η βελτίωση, η καλυτέρευση
4. ο προορισμός
δ. ένα μέρος που μπορείς να μείνεις
5. τα απορρίματα
ε. το μάζεμα
6. η διαλογή
στ. η κατάληξη
7. η κατανάλωση
ζ. τα σκουπίδια
8. η αναβάθμιση
η. αυτός που ενδιαφέρεται

2

Ποιες από τις παραπάνω συμβουλές σας φαίνονται πιο σημαντικές; Ποιες
από αυτές λαμβάνετε υπόψη σας ως τουρίστες;

φορέας ο: I1. αυτός που έχει, μεταφέρει, μεταδίδει κτ.: Tα κουνούπια / τα
ποντίκια είναι φορείς μικροβίων και ασθενειών. || (επέκτ.): Oι λέξεις / οι
μορφές είναι φορείς νοήματος. 2. πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι,
οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές,
πολιτικές, πολιτιστικές, διοικητικές, επαγγελματικές κτλ. δραστηριότητες:
Eπαγγελματικοί / κοινωνικοί / πολιτιστικοί / πολιτικοί / συνδικαλιστικοί
φορείς.

3

Mε ποια από τις δύο σημασίες χρησιμοποιείται η λέξη φορέας στο
προηγούμενο κείμενο;
ο φορέας
τον φορέα
του φορέα

οι φορείς
τους φορείς
των φορέων

ο / η γραμματέας, ο / η συγγραφέας, ο ιερέας, ο κουρέας,
ο / η διερμηνέας, ο / η γραμματέας (της γραμματέως), ο / η αποστολέας

4

∆ιαβάστε τον πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με το σωστό τύπο της
λέξης.

συγγραφείς
1. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες ________________
(συγγραφέας) παγκοσμίως.
2. Μήπως θυμάσαι το όνομα των _______________ (γραμματέας) της εταιρείας;
3. Και οι δύο ___________________ (διερμηνέας) που χρησιμοποιήσαμε στη
συνάντηση ήταν εξαιρετικές.
4. Το σπίτι του _______________ (κουρέας) είναι ακριβώς δίπλα στη δουλειά του.
5. ∆υστυχώς, δεν ξέρω ποιος έστειλε το γράμμα, διότι το όνομα του ____________
_____ (αποστολέας) δεν είναι γραμμένο καθαρά.
6. Σε αυτό το συνέδριο θα συμμετάσχουν όλοι οι ________________ (φορέας) της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
7. Αυτοί είναι οι δύο ___________________ (ιερέας) που συναντήσαμε στη
χθεσινή εκδήλωση.
115

Όπως όλοι ή όπως πρέπει;
∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο τουρισμός αποτελεί έναν
από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Η φύση όμως
του τουρισμού είναι τέτοια
ώστε να δημιουργούνται
έντονες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τις
κοινωνικές και οικονομικές
δομές των τουριστικών προορισμών. Αποτελεί λοιπόν
μια πρόκληση για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
όλων των βαθμών και για τις
κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, να αναπτύξουν υπεύθυνα πολιτική βιώσιμου τουρισμού
ώστε να αντιμετωπίσουν και να μετριάσουν τις όποιες αρνητικές συνέπειες του.
Με αυτά κατά νου, προέκυψε η ιδέα για ένα ∆ίκτυο Πόλεων για τον Βιώσιμο Τουρισμό.
Το ∆ίκτυο στοχεύει να συμπεριλάβει φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται
όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, για τους οποίους ο μαζικός τουρισμός έχει σημαίνοντα ρόλο στην τοπική οικονομία. Ένας από τους κύριους
στόχους του ∆ικτύου είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει από κοινού προγράμματα και
σχέδια που θα αφορούν στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού.
Εκτός από τη διατύπωση των «10 χρυσών κανόνων βιώσιμου τουρισμού» (βλ. προηγουμένως) το ∆ίκτυο εργάζεται για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των τουριστικών
πρακτόρων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων στους τουριστικούς προορισμούς. Η επικοινωνία αυτή είναι συχνά προβληματική διότι οι τουριστικοί πράκτορες συχνά εδρεύουν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τουριστικό προορισμό. Από την άλλη, οι τουρίστες
επισκέπτονται τον προορισμό για σύντομο χρονικό διάστημα και η βιωσιμότητα δεν
αποτελεί πάντα το πρώτο κριτήριο επιλογής.
(Πηγή: www.oikologos.gr, με αλλαγές)

«Η φύση όμως του τουρισμού είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται έντονες
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές
δομές των τουριστικών προορισμών». Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού;
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1.
2.
3.
4.
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∆ιαλέξτε από τις παρακάτω λέξεις και συμπληρώστε τα κενά, αφού κάνετε
τις απαραίτητες αλλαγές.
αναλώσιμος, ανανεώσιμος, ανακυκλώσιμος, βιώσιμος, ενέσιμος,
εμφανίσιμος, πόσιμος, φαγώσιμος, εργάσιμος, ιάσιμος
Καλό το κάμπινγκ, αλλά μείναμε από _______________ νερό.
Να σου πω, ρε Κώστα υπάρχει τίποτα _____________ στο ψυγείο;
Πάρε τηλέφωνο στη γραμματεία να μας στείλουν χαρτί Α4, μελάνη και δύο
μπλάνκο. Έχουμε μείνει τελείως από __________________
- Καλέ πολύ _________________ ο νέος φίλος της Αλίκης!
- Τι __________________! Κούκλος!

5. Αυτό το φάρμακο χορηγείται μόνο σε __________________
μορφή.
6. Ο καρκίνος στις μέρες μας είναι συχνά ________________.
7. Γιώργο, πες μου κάποια μορφή ______________________
ενέργειας;
- Η ηλιακή
8. Γιώργο,εμείς οι δύο είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι.
βιώσιμη
Φοβάμαι πολύ ότι η σχέση μας δεν είναι _______________.
9. Το γυαλί, το χαρτί και τα μέταλλα είναι ________________
υλικά.
10. Πόσες ______________ ημέρες έχει ο Φεβρουάριος;
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Κοιτάξτε το παρακάτω σκίτσο και πείτε ποιο μοντέλο διακοπών πρέπει
να προτιμήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα.

Ιάκωβος: Του αρέσει να κοιμάται σε ξεοδοχείο πέντε αστέρων,
να απολαμβάνει ένα πλούσιο πρωινό, να κολυμπάει σε πισίνα,
να έχει τη δυνατότητα για μασάζ και σάουνα.
______________________________________
Ερμιόνη: Προτιμά τα οργανωμένα ταξίδια,
στα οποία συνδυάζει επισκέψεις σε αξιοθέατα
και ψώνια. __________________________
Χάρης: Τρελαίνεται για ορειβασία,
ποδηλασία και αλεξίπτωτο πλαγιάς.
_____________________________
Ελένη: Θα ήθελε να μάθει να υφαίνει
στον αργαλειό, να σκαλίζει και να
κλαδεύει.
_____________________________
Τάσος: ∆εν βλέπει την ώρα να μάθει να
πήζει τυρί και να ανοίγει φύλλο για πίτες.
Ακόμα να εξασκηθεί στα βασικά γλυκά
κουταλιού. ________________________
Χάρης: Θα ήθελε να πάει σε θαλάσσια λουτρά γιατί έχει ένα
πρόβλημα με τα αρθριτικά του. _______________________
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Όπως όλοι ή όπως πρέπει;
Άννα: Έχει κάνει τάμα στον Άγιο Νεκτάριο και θέλει να πάει να ανάψει ένα κερί.
Με την ευκαιρία θα επισκεφθεί τα μοναστήρια της περιοχής και θα παρακολουθήσει
τη λειτουργία του Επιταφίου σε ένα από αυτά.
________________________________________________________________
Έλλη: Τρελαίνεται για παρατήρηση πουλιών. Θέλει επίσης να δει τα νεογέννητα
αρκουδάκια της Κατερίνας (βλέπε σελίδα 129).
________________________________________________________________

Επιλέγοντας οικολογικά μέσα μεταφοράς αφενός
βοηθάμε το περιβάλλον, αφετέρου περνάμε τέλεια!
αφενός / αφετέρου, από τη μια / από την άλλη,
και / και, όχι μόνο / αλλά και
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∆ώστε δύο λόγους για τα παρακάτω χρησιμοποιώντας λέξεις από τον
παραπάνω πίνακα.

1. Φέτος θα κάνουμε διακοπές στην πόλη.
2. Εγώ προτιμώ να περνάω τα καλοκαίρια στο βουνό.
3. Μου αρέσει να κάνω διακοπές τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
4. Προτιμώ να ταξιδεύω με το τρένο.
5. Κλείνω πάντα εισιτήρια πολλούς μήνες πριν από τις διακοπές μου.
6. ∆εν μου αρέσουν καθόλου τα μεγάλα ξενοδοχεία.
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∆ιαβάστε το ακόλουθο σενάριο, μοιράστε τους ρόλους και
επιχειρηματολογήστε.
Ο Αστακός είναι ένα μικρό
Έκταση: 52 τ.χλμ.
νησάκι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πολύ κοΠληθυσμός: 370 κάτ.
ντά στα τουρκικά παράλια. Οι κάτοικοί του,
Απόσταση από Πειραιά: 352 ναυτικά μίλια
ψαράδες και σφουγγαράδες, ασχολούνται παΠρωτεύουσα: Χώρα Αστακού
ράλληλα με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Κυριότερα χωριά: Οι ελάχιστοι τουρίστες που επισκέπτονται το
Υποδομές: Ιατρικό κέντρο, μονοθέσιο ∆ημοτικό
νησί μένουν έκπληκτοι από την ανόθευτη φυΣυγκοινωνίες: με τον Πειραιά (τρεις φορές την
σική ομορφιά του τόπου, την ντόπια κουζίνα,
εβδομάδα) και τη Ρόδο (καθημερινά). Το
αλλά κυρίως από τη θερμή φιλοξενία των καελικοδρόμιο του νησιού εξυπηρετεί το στρατό
τοίκων που θυμίζει άλλες εποχές...
και έκτακτα περιστατικά.
Εδώ και δύο μήνες η τοπική κοινωνία διχάζεται
με αφορμή το σενάριο για την κατασκευή αεροδρομίου στον Αστακό. Οι υποστηρικτές του σεναρίου δεν είναι λίγοι και φυσικά έχουν τη γνώμη ότι το αεροδρόμιο θα ενισχύσει τον τουρισμό και
την τοπική οικονομία. Αυτή την άποψη υποστηρίζουν θερμά
οι δύο καφετζήδες-εστιάτορες της Χώρας και η κάτοχος του
μοναδικού μίνι μάρκετ του νησιού, ο καθένας για τους δικούς
του λόγους. Στο πλευρό τους έχουν αρκετούς γονείς, που τους
καλοκαιρινούς μήνες νοικιάζουν δωμάτια και πιστεύουν ότι η
τουριστική ανάπτυξη θα κρατήσει τα παιδιά τους στο νησί.
∆εν είναι όμως όλοι υπέρ του αεροδρομίου. Εκείνοι που αντιδρούν περισσότερο είναι όσοι ασχολούνται αποκλειστικά
με τη γεωργία. Αν τελικά γίνει, το αεροδρόμιο θα πρέπει να
φτιαχτεί στη μικρή πεδιάδα του νησιού, εκεί που τώρα είναι
τα χωράφια τους. Μαζί τους και ο δάσκαλος του χωριού,
μέλος οικολογικής οργάνωσης, αλλά και ο υπεύθυνος της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αφού ο μικρός προϊστορικός οικισμός του νησιού απειλείται άμεσα
από το αεροδρόμιο.
Ο δήμαρχος Αστακού είναι βαθιά
διχασμένος. Η καρδιά του και η
τσέπη του είναι με το νέο αεροδρόμιο αφού κι ο ίδιος νοικιάζει
δωμάτια στους τουρίστες, αλλά και
η γυναίκα του είναι η ιδιοκτήτρια
του μίνι μάρκετ. Η λογική όμως
του λέει να είναι πιο διπλωματικός,
πρώτον διότι οι κολλητοί του είναι
ο δάσκαλος και ο αρχαιολόγος,
αλλά κυρίως διότι οι αγρότες είναι
αυτοί που τον βγάζουν δήμαρχο
κάθε τέσσερα χρόνια. Τι θα πρέπει να πει στην αυριανή ανοιχτή
συνάντηση που θα γίνει με την
υπουργό Ανάπτυξης;
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