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Συνέχισαν το ταξίδι τους πετώντας ανάμεσα στα σύννεφα του καταγάλανου ουρανού.

Το περιστέρι έδειξε στη Δέσποινα, κάτω από τα πόδια της, ένα στάδιο γεμάτο με χι-

λιάδες θεατές. Όσοι δε χωρούσαν μέσα, γέμιζαν τους γύρω δρόμους, τα πεζοδρόμια,

ακόμα και τους γύρω λόφους, κι όλοι κάτι περίμεναν με την αγωνία ζωγραφισμένη στα

πρόσωπά τους.

- Πού βρισκόμαστε; ρώτησε  η Δέσποινα.

- Στην Αθήνα του 1896, απάντησε το περιστέρι. Εδώ γίνονται σήμερα για πρώτη φορά

οι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής.

- Θέλεις να πεις ότι σταμάτησαν για ένα διάστημα; ρώτησε η Δέσποινα.

- Ναι, οι πρώτοι αρχαίοι αγώνες έγιναν το 776 π.Χ και οι τελευταίοι το 393 μ.Χ. Μετά

σταμάτησαν για 1503 ολόκληρα χρόνια. Πολλοί προσπάθησαν να τους δώσουν πάλι

ζωή, ώσπου δυο μεγάλες μορφές της ιστορίας, ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν και ο

λογοτέχνης Δημήτρης Βικέλας, μετά από πολλές δυσκολίες τα κατάφεραν.

- Ποιον περιμένει ο κόσμος με τόση αγωνία; ρώτησε το κορίτσι.

- Το μαραθωνοδρόμο που θα φτάσει πρώτος! της είπε το περιστέρι.

Η Δέσποινα έβλεπε τα πρόσωπα του κόσμου την αγωνία και την ελπίδα. Η αστυνομία

πάνω σε άλογα προσπαθούσε να κρατήσει τους δρόμους ανοιχτούς.

- Κοίτα! Νάτος! Κάποιος έρχεται, έβγαλε μια φωνή χαράς η Δέσποινα. Βλέπεις; Είναι

πρώτος! Ποιος να ‘ναι άραγε;

Ένας Έλληνας, απάντησε το περιστέρι. Ένα εικοσιτετράχρονο αγόρι, ο Σπύρος Λούης. 

Η Δέσποινα κρατήθηκε από ένα κλαδί ελιάς, έσκυψε όσο μπορούσε ακόμα και είδε χι-

λιάδες θεατές να φωνάζουν ζήτω με χαρά, την ώρα που ένας νεαρός δρομέας, ντυμέ-

νος με άσπρα ρούχα, με τον αριθμό δεκαεφτά στη φανέλα του, έφτανε πρώτος κι

έμπαινε νικητής στο γεμάτο στάδιο.

Το τι έγινε τότε δεν περιγράφεται! Με δάκρυα χαράς στα μάτια οι θεατές τίναζαν ψηλά

τα καπέλα τους. Άλλοι φώναζαν ξανά και ξανά το όνομά του, άλλοι αγκάλιαζαν δυ-

νατά τους διπλανούς τους, ενώ τα παιδιά χοροπηδούσαν σαν τρελά.

- Και από τη μέρα που βλέπεις, εκτός από λίγες φορές που υπήρχε πόλεμος, γίνονται

κάθε τέσσερα χρόνια οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες! είπε το περιστέρι.

- Εδώ στην Ελλάδα; ρώτησε η Δέσποινα.

- Όχι, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Από το Ελσίνκι στο Τόκιο και από τη Μελβούρνη

στο Μόντρεαλ. Πάντα όμως, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 και

μετά, η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινάει από το ίδιο μέρος, από την Ολυμπία, αναμμένη από

τις αχτίδες του ήλιου και οι αθλητές από όλες τις χώρες τη μεταφέρουν στις άκρες του

κόσμου.
Ευγένιος Τριβιζάς, Η Δέσποινα και το περιστέρι, (διασκευή)

Εκδ. Αθήνα 2004

Η Δέσποινα και το περιστέρι 
στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες
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1. Μπορείτε να διαλέξετε τη σωστή απάντηση;

• Η Δέσποινα και το περιστέρι βρίσκονται.... 

α. στην Αθήνα σήμερα

β. στην Αθήνα πριν από 100 περίπου χρόνια

γ. στην αρχαία Ολυμπία

• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται....

α. πάντα στο ίδιο μέρος

β. κάθε φορά σε άλλο μέρος

γ. άλλοτε στην Ολυμπία και άλλοτε στην Αθήνα

• Το 1896 είναι σημαντική χρονιά γιατί....

α. έγινε ο Μαραθώνιος

β. ξεκίνησαν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες

γ. ξεκίνησαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες

• Από το 1896 οι Ολυμπιακοί Αγώνες...

α. γίνονται κάθε χρόνο

β. γίνονται κάθε 4 χρόνια 

γ. γίνονται κάθε 4 χρόνια εκτός από λίγες φορές 

• Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η φλόγα ανάβει...

α. στην Ολυμπία

β. στο Βερολίνο

γ. σε κάθε γωνιά του κόσμου

• Στο Μαραθώνιο το 1896, νικητής ήταν

α. ένας αθλητής 17 χρονών

β. ένας αθλητής 24 χρονών

γ. ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν
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2. Στο κείμενο φαίνονται τα συναισθήματα του κόσμου μόλις ο Σπύρος

Λούης μπήκε στο στάδιο. Μπορείτε να βρείτε λέξεις και εκφράσεις που

να δείχνουν αυτά τα συναισθήματα; 

3. Το κείμενο σας δίνει μερικές πληροφορίες για την ιστορία των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορείτε να τις βάλετε με τη σειρά στον παρα-

κάτω πίνακα για να έχετε ένα μικρό ημερολόγιο;

Χρονιά Τι έγινε

776 πΧ Οι πρώτοι αγώνες στην αρχαιότητα

396 πΧ

1896 μΧ

1936 μΧ

4. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα έλεγε ο Σπύρος Λούης εκείνο το βράδυ

μετά τον αγώνα στους φίλους του; Οι παρακάτω εκφράσεις μπορούν να

σας βοηθήσουν:

Λοιπόν, προς το τέλος παιδιά η κούραση ήταν πολύ μεγάλη. Όταν έφτασα

κοντά στο στάδιο, άκουσα ............................................................................................

Μετά είδα παντού γύρω μου ......................................................................................

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ............................................................................

Όταν μπήκα στο στάδιο όλοι .......................................................................................

Τότε ένιωσα ....................................................................................................................

Όλος ο κόσμος ................................................................................................................

Τη στιγμή που έφτασα στο τέρμα ένιωσα ................................................................

Ήταν πολύ μεγάλη η μέρα αυτή για όλους μας!



Τέσσερις γυναίκες για την κορυφή 

των Άνδεων

Μόλις τρεις ημέρες πριν από το 2002 και για με-

ρικούς ο στόχος για τον καινούργιο χρόνο έχει

ήδη μπει πολύ ψηλά, στα 7.000 μέτρα! Οι 22 Έλ-

ληνες ορειβάτες που ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι

από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι

η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία της

Ελληνικές ορειβασίας που θα προ-

σπαθήσει να φτάσει στην κορυφή των

Άνδεων.

Ανάμεσά τους και τέσσερις γυναίκες,

που θέλουν να γίνουν οι πρώτες Ελ-

ληνίδες που θα πατήσουν την «Στέγη

της Αμερικής», την κορυφή Ακονγκά-

ουα.

Η δύναμη της θέλησης

Για τον 32χρονο τυφλό αμερικανό Ερικ

Βαϊχενμάιερ η κορυφή του όρους Έβε-

ρεστ, ήταν όνειρο ζωής, ένα όνειρο που

κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει.

Είναι ο πρώτος τυφλός ορειβάτης που

έφτασε στην κορυφή, δείχνοντας ότι η δύ-

ναμη της θέλησης είναι το ισχυρότερο όπλο στον

αγώνα για τη ζωή. Ο Βαϊχενμάιερ είχε μαζί του

τον 64χρονο γιατρό Σέρμαν Μπούλ, το μεγαλύ-

τερο άνθρωπο που έχει ανέβει στην υψηλότερη κο-

ρυφή του κόσμου...

Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλο-

γος οργανώνει την πρώτη του απο-

στολή για το 2002, έχοντας μαζί του

και το σήμα της Ολυμπιάδας. Στό-

χος τους να βάλουν το σήμα της

Ολυμπιάδας στην ψηλότερη κορυφή

των Άνδεων. Νέοι οι περισσότεροι,

θα έχουν μαζί τους τέσσερις παλι-

ούς και έμπειρους ορειβάτες, με αρ-

χηγό της αποστολής τον Κώστα

Τσιβελέκα. Ο ίδιος έχει ήδη πατήσει

την κορυφή άλλες τέσσερις φορές

και γνωρίζει πολύ καλά ότι απένα-

ντί τους θα βρουν τις αιώνια παγω-

μένες πλαγιές της Ακονγκάουα, στα

σύνορα μεταξύ Αργεντινής και

Χιλής...

Δύο Ειδήσεις για το Βουνό 
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1. Τι σημαίνει η λέξη ορειβασία; Από ποιες λέξεις προέρχεται;

Ψάξτε στο λεξικό σας.

2. Συμπληρώστε τις προτάσεις σύμφωνα με την είδηση.

• Οι τέσσερις γυναίκες αναχωρούν για τις Άνδεις...

α. μόνες τους

β. με άλλους 18 ορειβάτες

γ. με άλλους 22 ορειβάτες

• Οι ορειβάτες θα βάλουν στην κορυφή των Άνδεων...

α. την ελληνική σημαία

β. τη σημαία της ομάδας τους 

γ. το σύμβολο της Ολυμπιάδας

• Οι ορειβάτες...

α. είναι όλοι έμπειροι

β. δεν έχουν ξαναπατήσει την κορυφή

γ. έχουν μαζί τους και παλιούς ορειβάτες

3. Να βρείτε την οροσειρά των Άνδεων στον παγκόσμιο χάρτη και

να αναζητήσετε για αυτήν πληροφορίες στην εγκυκλοπαίδεια. Σε ποιες

χώρες βρίσκεται; Πόσο ψηλά είναι η κορυφή της; 

4. Απαντήστε στις ερωτήσεις για την είδηση που διαβάσατε:

• Ποιο είναι το γεγονός;

• Ποιοι παίρνουν μέρος;

• Πού συμβαίνει το γεγονός;

• Πότε γίνονται όσα λέει η είδηση;

• Ποια είναι η σημασία της είδησης;

Δύο ειδήσεις για το βουνό
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Στα παρακάτω παραδείγματα, οι λέξεις με πλάγια γράμματα λέγονται 

επιρρηματικοί προσδιορισμοί και συμπληρώνουν το νόημα του ρήματος ή

ολόκληρης της πρότασης. 

Δείχνουν πότε συμβαίνουν τα γεγονότα, πώς (δηλαδή με ποιο τρόπο), πού,

από ποια αιτία. Για παράδειγμα: 

1. Έπαιξαν πολύ καλά και κέρδισαν τον αγώνα.

2. Πρέπει να προσπαθήσουμε ως το τέλος του αγώνα.

3. Η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα νικώντας όλους τους αντιπάλους.

4. Θα συναντηθούμε στο γήπεδο.

5. Δε μπορούσαν να παίξουν από τη βροχή.
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5. Να βρείτε τώρα τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς στις παρακάτω

προτάσεις και να πείτε τι δείχνει ο καθένας.

• Μετά τους αγώνες στίβου οι αθλητές πήραν τα μετάλλιά τους.

• Ο διαιτητής στεκόταν πλάι στο καλάθι.

• Κατάφερε να ξαναπαίξει μπάσκετ μετά τον τραυματισμό της.

• Δυστυχώς, η βροχή δε σταμάτησε και οι αγώνες δεν είχαν πολλούς θεατές.

• Περάσαμε καταπληκτικά στη γιορτή που ακολούθησε τους αγώνες βόλεϊ.

• Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, το 1908, ο Ιταλός μαραθωνο-

δρόμος Πιέτρι, από τη μεγάλη κούραση και από τη ζέστη δεν κατάφερε να

φτάσει στο τέρμα και έπεσε κάτω.

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004 γίνονται στην Ελλάδα.

6. Στη δεύτερη είδηση διαβάζουμε για τη δυνατή θέληση ενός αμερικανού

που ανέβηκε στο όρος Έβερεστ, αν και ήταν τυφλός. Αποφασίζετε να του

πάρετε συνέντευξη για τη σχολική σας εφημερίδα και ετοιμάζετε τις ερωτή-

σεις για να τις στείλετε στην Αμερική. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε για: 

• Την απόφασή του να κάνει κάτι τόσο δύσκολο

• Τις δυσκολίες που συνάντησε πριν ξεκινήσει

• Την προετοιμασία του και τι χρειάστηκε να πάρει μαζί του

• Πόσο τον βοήθησε ο γιατρός που ήταν μαζί του

• Ποιες δυσκολίες δεν είχε σκεφτεί από πριν

• Πώς ένιωσε όταν τα κατάφερε

• Τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει σε όσους διαβάσουν τη συνέντευξη



Τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Αθλητικές εκπομπές στην τηλεόραση
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1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, αυτό το Σαββατοκύριακο

πότε μπορεί κανείς να δει στην τηλεόραση...

Άθλημα Κανάλι Ημέρα Ώρα

Πατινάζ

Πόλο

Αγγλικό ποδόσφαιρο

Αγώνες αυτοκινήτου

Βόλεϊ

2. Μπορείτε να βρείτε πώς λέμε στα ελληνικά τα παρακάτω αθλήματα; 

Κάντε την αντιστοίχιση:

1. Φούτμπολ (football) α) Καλαθοσφαίριση

2. Μπάσκετ (basketball) β) Αντισφαίριση

3. Βόλεϊ (volleyball) γ) Υδατοσφαίριση

4. Τένις (tennis) δ) Ποδόσφαιρο

5. Γουότερ πόλο (water polo) ε) Πετοσφαίριση 



3. Ποιο από τα προγράμματα αυτά της τηλεόρασης θα θέλατε να δείτε 

και γιατί; Ρωτήστε και τους συμμαθητές σας για να βρείτε ποιο άθλημα

προτιμούν τα περισσότερα παιδιά. Μπορείτε στο διάλειμμα να κάνετε

μια μικρή έρευνα. Γράψτε πρώτα έναν κατάλογο με τα αθλήματα και ρω-

τήστε τους τι από αυτά θα προτιμούσαν να δουν στην τηλεόραση. Κάθε

φορά που κάποιος απαντάει ότι προτιμάει ένα από αυτά, σημειώστε

δίπλα στο άθλημα μια μικρή γραμμή. Στη συνέχεια μετρήστε τις γραμμές

και γράψτε τα αθλήματα με τη σειρά που τα προτιμούν οι συμμαθητές

σας.

Περιγράψτε τώρα την έρευνά σας για τη σχολική εφημερίδα και πείτε τι

αποτελέσματα βγάλατε. Δείτε ακόμα αν εσείς έχετε την ίδια προτίμηση

με τους συμμαθητές σας.

4. Ο πατέρας σας δεν έχει διαβάσει ακόμα το τηλεοπτικό πρόγραμμα. 

Εσείς όμως ξέρετε ότι του αρέσουν οι αθλητικές εκπομπές. Δείτε λοιπόν

το τηλεοπτικό πρόγραμμα και βρείτε τις αθλητικές εκπομπές. Σε ποιες

ώρες και σε ποια κανάλια προβάλλονται;

5. Φτιάξτε το πρόγραμμα του αθλητικού καναλιού των ονείρων σας. 

Στην αρχή βρείτε ένα όνομα για το κανάλι αυτό. Μετά ετοιμάστε το πρό-

γραμμα. Γράψτε αριστερά τις ώρες που αρχίζουν οι εκπομπές και δίπλα

τα ονόματα των εκπομπών που θα θέλατε να υπάρχουν στο κανάλι σας.

Μπορείτε να γράψετε και λίγα λόγια για τις καλύτερες εκπομπές.
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1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο για την ιστορία του ποδοσφαίρου 

και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:

• Το ιαπωνικό «κεμάρι» ...

α. ήταν ακριβώς ίδιο με το σημερινό ποδόσφαιρο.

β. είχε λιγότερους παίκτες από σήμερα

γ. είχε περισσότερους παίχτες από σήμερα

• Στον αγώνα που έγινε το 276 μ.Χ. οι Βρετανοί έδειξαν ότι... 

α. ήταν καλύτεροι από τους Ρωμαίους στο «harpastrum»

β. θα γίνονταν πολύ καλοί στο ποδόσφαιρο

γ. δε μπορούσαν να φτάσουν τους Ρωμαίους στον αθλητισμό

• Το 1863 φτιάχτηκαν ...

α. οι πρώτες ομάδες ποδοσφαίρου

β. οι πρώτες ομάδες ράγκμπι

γ. οι νέοι κανόνες ποδοσφαίρου

• Πριν από το 1863...

α. οι ποδοσφαιριστές έπιαναν τη μπάλα με τα χέρια

β. οι ποδοσφαιριστές δεν έπιαναν τη μπάλα με τα χέρια

γ. δεν έπαιζαν ποδόσφαιρο

2. Ψάξτε στην εγκυκλοπαίδεια να βρείτε πληροφορίες για την ιστορία 

του αγαπημένου σας αθλήματος. Κρατήστε σημειώσεις και στη συνέχεια

παρουσιάστε τις πληροφορίες αυτές στην τάξη.

Το ποδόσφαιρο από παλιά
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Όπως την ημέρα δεν υπάρχει πιο ζεστό και πιο φωτεινό αστέρι στον

ουρανό από τον ήλιο, έτσι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλητική συνά-

ντηση από αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πίνδαρος, Έλληνας λυρικός ποιητής, 5ος αιώνας π.χ.

Η άποψη αυτή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκινάει από την αρχαία

Ελλάδα, τη χώρα όπου σύμφωνα με ιστορικές πηγές πραγματοποιούνται

οι πρώτοι αρχαίοι ολυμπιακοί αγώνες το 776 π.X. και αναπτύσσονται οι

βασικές αξίες του Ολυμπισμού, η άμιλλα, η ειρήνη και η πνευματική καλ-

λιέργεια μέσα από τον αθλητισμό. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών

Αγώνων στην αρχαιότητα, οι Σπονδοφόροι μετέφεραν το μήνυμα της Εκε-

χειρίας, δηλαδή της διακοπής όλων των πολέμων. Οι αρχαίοι αγώνες κρά-

τησαν 12 περίπου αιώνες. Το 393 μ.Χ. ο βυζαντινός αυτοκράτορας

Θεοδόσιος τους σταμάτησε.

Το 1896, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια του Γάλλου Pierre de Coubertin, ο

αρχαίος θεσμός ξαναζωντανεύει με τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες

που γίνονται στην Αθήνα. Το Ελληνικό έθνος και όλος ο κόσμος αγκα-

λιάζει την αναβίωσή τους και τους καθιερώνει για άλλη μια φορά ως το με-

γαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Από τότε οι Αγώνες ταξιδεύουν

σε όλον τον κόσμο κάνοντας σταθμούς σε πόλεις με διαφορετικούς λαούς

και πολιτισμούς.

Πηγή Διαδίκτυο

Η ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων
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1. Διαβάστε το κείμενο για την ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων 

και μετά διαλέξτε τη σωστή απάντηση:

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα...

α. τον 5ο αιώνα π.Χ.

β. τον 7ο αιώνα π.Χ.

γ. τον 8ο αιώνα π.Χ.

• Οι αρχαίοι αγώνες κράτησαν περίπου...

α. 1000 χρόνια

β. 1100 χρόνια

γ. 1200 χρόνια

• Όσο κρατούσαν οι αγώνες...

α. άρχιζαν οι πόλεμοι

β. σταματούσαν οι πόλεμοι

γ. όλοι περίμεναν τον πόλεμο

• Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν...

α. στην Αθήνα

β. στη Γαλλία

γ. σε όλο τον κόσμο

Η ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων

14
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2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει από αυτές 

που σας δίνονται παρακάτω.

αγωνίσματα, άμιλλα, Ολυμπία, αρχαιότητα, ολυμπιονίκες, στεφάνι,

τιμές, εκεχειρία, φήμη

Οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν στην ................................................, 

δηλαδή πριν από πολλά χρόνια και πήραν το όνομά τους από την

................................................ . Όσο κρατούσαν οι αγώνες υπήρχε

................................................, δηλαδή έπρεπε να υπάρχει ειρήνη και όχι

πόλεμος. Οι αθλητές έπαιρναν μέρος σε πολύ λιγότερα

................................................ από σήμερα και προσπαθούσαν να κερδί-

σουν, υπήρχε δηλαδή ................................................ μεταξύ τους. Οι

................................................ κέρδιζαν ένα ................................................

ελιάς και μεγάλη ................................................. Όταν γύριζαν στην πόλη

τους, τους περίμεναν όλοι με πολλές ................................................ και το

όνομά τους έμενε για πάντα στην ιστορία της πόλης.

3. Βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς 

αγώνες του 1896. Προσπαθήστε να βρείτε την απάντηση στις παρακάτω

ερωτήσεις:

• πού ακριβώς έγιναν οι αγώνες;

• πόσο κράτησαν;

• ποιος ήταν ο πιο γνωστός Έλληνας αθλητής;

• ποια ήταν τα αθλήματα των αγώνων;

Κρατήστε σημειώσεις και στη συνέχεια παρουσιάστε αυτές τις πληροφο-

ρίες στην τάξη.
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«Τρέχω, ρίχνω κολυμπώ... ένα άθλημα αγαπώ»

17

1. Για τι μας μιλάει αυτή η είδηση; Γράψτε τις πληροφορίες που μας 

δίνει στον παρακάτω πίνακα.

Τι γίνεται;

Πότε γίνεται;

Πού γίνεται;

Ποιοι παίρνουν μέρος;

Ποιο είναι το θέμα της εκδήλωσης;

2. Θέλετε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για την εκδήλωση αυτή. 

Φτιάχνετε λοιπόν μια σύντομη ανακοίνωση 40 λέξεων, γράφοντας μια

φράση για καθεμιά από τις παραπάνω βασικές πληροφορίες (τι, πού,

πότε, ποιοι, με ποιο θέμα).
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1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις 

(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).

Στο ματς Λαμία – Άγιος Θωμάς ο καιρός ήταν πολύ καλός. 

Σ Λ

Το πρώτο γκολ της Λαμίας μπήκε στο 12ο λεπτό. 

Σ Λ

Το 3ο γκολ της Λαμίας μπήκε με πέναλτι.

Σ Λ

Πρώτη στη βαθμολογία είναι η Χαλκίδα.

Σ Λ

Το 2ο γκολ της Χαλκίδας μπήκε με σουτ από μακριά.

Σ Λ

Ο διαιτητής στον αγώνα Χαλκίδα – Αταλάντη έκανε πολλά λάθη.

Σ Λ

Το ματς ανάμεσα στο Βελούχι και τον Ηρακλή Ροδίτσας δεν έγινε γιατί

ο καιρός ήταν πολύ κακός.

Σ Λ

2. Πηγαίνετε στο γήπεδο; Περιγράψτε κι εσείς για τη σχολική εφημερίδα 

ένα ματς ποδοσφαίρου ή κάποιου άλλου αθλήματος που έγινε στο μέρος

που ζείτε ή στο σχολείο σας. Όπως βλέπετε και από τις ειδήσεις που δια-

βάσατε, πρώτα θα δώσετε έναν τίτλο, μετά το σκορ (το αποτέλεσμα) του

αγώνα και μετά με περισσότερες λεπτομέρειες τι έγινε στο ματς. Στο

τέλος γράφετε τους παίκτες της κάθε ομάδας.

«Τεσσάρα» η Λαμία, πάντα πρώτη η Χαλκίδα

19
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1. Δείτε προσεκτικά τους τίτλους από μια αθλητική εφημερίδα και πείτε 

με απλά λόγια τι νομίζετε ότι σημαίνει ο καθένας (μπορείτε να τους ξα-

ναγράψετε συμπληρώνοντας κάποιες λέξεις ή αλλάζοντας αυτές που

υπάρχουν ώστε να έχουν πιο απλό νόημα).

1. Ξέφυγαν Ξάνθη, Λιόσια

......................................................................................................

2. Αναστόπουλος: «Μπορούσαμε και τη νίκη...»

......................................................................................................

3. Νίκη – χρυσάφι

......................................................................................................

4. Πολύ ξύλο μετά το ματς!

......................................................................................................

5. Φωνές για τη διαιτησία

......................................................................................................

6. Επιστροφή με νίκη για Αχαϊκή!

......................................................................................................

7. Πήρε «φωτιά» η κορυφή

......................................................................................................

2. Διαλέξτε έναν από τους παραπάνω τίτλους αθλητικών εφημερίδων 

και γράψτε ένα μικρό άρθρο που φαντάζεστε ότι μπορεί να υπάρχει

κάτω από τον τίτλο αυτόν. Μην ξεχάσετε τις βασικές πληροφορίες της

είδησης (βλέπε το προηγούμενο κείμενο). 

Τίτλοι αθλητικών εφημερίδων

21
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9



Απαντήσεις τεστ

23

Αν έχεις περισσότερα �

Αν έχεις περισσότερα �∗

Αν έχεις περισσότερα �

� Τα πολεμικά αθλήματα είναι ό,τι πρέ-

πει για σένα. Είσαι γυμνασμένος, ελέγ-

χεις τη δύναμή σου και σου ταιριάζουν

αυτά τα αθλήματα πιο πολύ από τα

άλλα.

� Ασχολήσου οπωσδήποτε με τον αθλη-

τισμό, πολλά σπορ μπορούν να σου ται-

ριάξουν. Θέλεις να γίνεις καλύτερος από

τους άλλους και να ξεπεράσεις τις δυνά-

μεις που έχεις τώρα.

� Φτιάξε την ομάδα σου αμέσως! Δεν

μπορείς να κάνεις ένα άθλημα αν δεν

είναι ομαδικό και οι συμπαίκτες είναι

πάνω απ’ όλα φίλοι.
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΘΛ Η Τ Ι ΚΟ  Τ Μ Η Μ Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ
Για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων

1. Ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει τουρνουά για μαθητές και μαθήτριες

Δημοτικών και Γυμνασίων.

2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Πλατεία Γεωργίου το Σαββατοκύριακο

20 και 21 Μαΐου.

3. Στους πρώτους 3 νικητές κάθε κατηγορίας θα δοθούν μετάλλια και

θα δοθούν διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

4. Ρακέτες και μπαλάκια θα δοθούν από τους διοργανωτές.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν αθλητικά ρούχα.

5.Όσοι λάβουν μέρος θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο 

15 λεπτά πριν από την έναρξη των αγώνων.

6. Δηλώσεις συμμετοχής στο αθλητικό τμήμα του Δήμου Πατρέων, 

τηλέφωνο 275457.



ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΙΓΚ – ΠΟΓΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ

................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ

.................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

................................................................................................................................

ΣΧΟΛΕΙΟ

................................................................................................................................

ΤΑΞΗ

................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

................................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

................................................................................................................................

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΩΣ

.................................................................. 

26



1. Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό – διαφημιστικό φυλλάδιο και 

διαλέξτε τη σωστή απάντηση:

• Το τουρνουά οργανώνεται από...

α. το Δήμο Πατρέων

β. το Δήμο Αθηναίων

γ. το Δήμο Αγίου Γεωργίου

• Οι αγώνες αρχίζουν...

α. το Σάββατο στις 6 το πρωί

β. το Σάββατο στις 6 το απόγευμα

γ. το Σάββατο το βράδυ

• Στους αγώνες μπορούν να πάρουν μέρος...

α. μαθητές Δημοτικού 

β. μαθητές Λυκείου

γ. μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

• Όσοι παίρνουν μέρος στους αγώνες...

α. πρέπει να έχουν μαζί τις ρακέτες τους

β. δε χρειάζονται αθλητικά ρούχα

γ. θα βρουν ρακέτες και μπαλάκια στο χώρο των αγώνων

2. Θέλετε να πάρετε μέρος στο τουρνουά πιγκ –πογκ; Συμπληρώστε 

τη δήλωση συμμετοχής.

Τουρνουά πιγκ – πογκ

27



28Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 20002
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1. Δείτε προσεκτικά τον κατάλογο με τα χιονοδρομικά κέντρα από τη 

στήλη μιας εφημερίδας και συμπληρώστε τα κενά.

• Όποιος θέλει να κάνει σκι στην Πελοπόννησο μπορεί να πάει στο

....................................  ή στο  ....................................  

• Αν κάποιος έχει μικρά παιδιά, μπορεί να κάνει σκι στον

....................................  γιατί εκεί υπάρχει και παιδικός σταθμός.

• Για τη Θράκη το πιο κοντινό χιονοδρομικό κέντρο είναι στο

....................................  που είναι κοντά στην  ....................................  

• Το πιο καινούριο χιονοδρομικό κέντρο είναι στο  ....................................

Έχει τρεις  ....................................  

• Οι περισσότερες πίστες σκι υπάρχουν στο  ....................................

Ακόμα λειτουργεί εκεί εστιατόριο και μπαρ.

2. Φανταστείτε και γράψτε το διάλογο ανάμεσα σε έναν πελάτη και τον 

υπεύθυνο ενός χιονοδρομικού κέντρου. Σκεφτείτε τις ερωτήσεις και τις

απαντήσεις σχετικά με τον καιρό, τις τιμές, το φαγητό και ό,τι άλλο πι-

στεύετε πως χρειάζεται να ξέρει κάποιος που θέλει να πάει για σκι.

Μετά δραματοποιήστε το διάλογο αυτόν με ένα συμμαθητή σας.

Χιονοδρομικά κέντρα

29



Τα αθλήματα της Ολυμπιάδας

30

ΚΕΙΜΕΝΟ 12

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας θα γίνουν από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου

2004. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα υπάρχουν 28 Ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία

θα γίνουν σε 37 αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώ-

νων είναι τα εξής:

• Αντιπτέριση • Πετοσφαίριση

• Αντισφαίριση • Ποδηλασία

• Άρση βαρών • Ποδόσφαιρο

• Γυμναστική • Πυγμαχία

• Επιτραπέζια Aντισφαίριση • Σκοποβολή

• Ιππασία • Σόφτμπολ

• Ιστιοπλοΐα • Στίβος

• Καλαθοσφαίριση • Ταεκβοντό

• Κανόε – καγιάκ • Τζούντο

• Κωπηλασία • Τοξοβολία

• Μοντέρνο πένταθλο • Τρίαθλο

• Μπέιζμπολ • Χόκεϊ

• Ξιφασκία • Υγρός στίβος

• Πάλη • Χειροσφαίριση

Τα 28 αθλήματα έχουν συνολικά 37 αγωνίσματα. 

Τα αγωνίσματα είναι μέρος του αθλήματος και μπορεί να έχουν ένα ή περισσό-

τερα είδη του αθλήματος. Για παράδειγμα στον Υγρό Στίβο έχουμε τέσσερις υπο-

κατηγορίες αθλημάτων: Κολύμβηση, Καταδύσεις, Υδατοσφαίριση (water polo)

και Συγχρονισμένη Κολύμβηση. 

Το άθλημα πρέπει να «γίνεται από άντρες σε τουλάχιστον 75 χώρες και σε 4 ηπεί-

ρους και από γυναίκες σε τουλάχιστον 40 χώρες και σε 3 ηπείρους».

Πηγή Διαδίκτυο, www.sports.gr 
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1. Βρείτε στο λεξικό όσα αθλήματα δεν ξέρετε τι σημαίνουν.

2. Στα γράμματα κρύβονται 12 αθλήματα, οριζόντια και κάθετα. 

Μπορείτε να τα βρείτε;

Κ Α Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Λ Σ Ν

Ο Ρ Σ Κ Α Β Ε Ρ Ν Μ Ε Σ Σ Α Ρ

Υ Χ Ζ Α Φ Γ Η Ξ Κ Π Α Σ Κ Ν Κ

Β Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π Ι Ο Ο Α Λ Π

Ο Ε Τ Ε Ν Ι Σ Κ Ι Γ Ο Μ Ρ Π Ο

Λ Γ Σ Τ Ι Β Ο Σ Κ Κ Ι Μ Α Ο Δ

Ε Β Η Η Ξ Ε Ξ Λ Η Π Θ Β Τ Ο Η

Ι Π Α Τ Ι Ν Α Ζ Κ Ο Υ Ω Ε Ι Λ

Ξ Β Β Η Χ Ρ Ξ Ο Σ Γ Τ Ψ Φ Θ Α

Μ Π Α Σ Κ Ε Τ Ι Δ Κ Ρ Χ Δ Υ Σ

Β Β Ν Ν Ρ Ρ Ξ Κ Φ Η Ρ Ζ Σ Τ Ι

Ε Π Ο Λ Ο Φ Η Μ Γ Ν Φ Α Α Γ Α

Δ Ξ Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η Σ Δ Φ Χ

Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν Ι Ο Σ Δ Ρ Σ Ρ Ε

3. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Το κάθε μέλος του ζευγαριού περιγράφει στον

άλλον που δεν τους ξέρει τους κανόνες ενός αθλήματος. 

Αν ο συμμαθητής σας ή η συμμαθήτριά σας δεν 

κατάλαβε τους κανόνες αυτούς, πρέπει να

ξαναπεριγράψετε το άθλημα και να

απαντήσετε στις ερωτήσεις μέχρι να το καταλάβει.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/4/2003

ΚΕΙΜΕΝΟ 13



Πάνω από 34.500 άτομα πήραν μέρος στον 27ο Μαραθώνιο του Παρισιού που

έγινε στις 6 Απριλίου. Το ζευγάρι της φωτογραφίας μπορεί να μην κέρδισε

την πρωτιά και να μην κατάφερε κανένα ρεκόρ, αλλά τράβηξε την προσοχή

όλων γιατί είχε πολύ περίεργο ντύσιμο. Όλοι ξαφνιάστηκαν από το ζευγάρι

με τις αγελάδες που έτρεχαν στον αγώνα και ο φωτογράφος τους πήρε αμέ-

σως μια φωτογραφία.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Οι Ερευνητές, (διασκευή) 19/4/2003

1. Τι σας κάνει εντύπωση στη φωτογραφία από το Μαραθώνιο του 

Παρισιού; Γιατί νομίζετε ότι οι αθλητές διάλεξαν αυτό το ντύσιμο;

2. Τι θα μπορούσε να ντυθεί ένας άλλος αθλητής για να ξαφνιάσει 

τον κόσμο; Εσείς τι θα ντυνόσασταν σε έναν τέτοιο αγώνα;

Τρεχάτες αγελάδες
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Το γεγονός της ημέρας

SPORTDAY, 14/4/2003

ΚΕΙΜΕΝΟ 14



1. Δείτε τις δύο φωτογραφίες από τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρη. Τι δείχνει 

η καθεμιά; 

2. Ποια από τις δυο φωτογραφίες σας αρέσει περισσότερο και γιατί;

Το γεγονός της ημέρας
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Περ. ΜΕΓΑΛΟ ΜΙΚΥ, Τ. 429, Μάιος 2007

ΚΕΙΜΕΝΟ 15



1. Αφού διαβάσετε τη διαφήμιση, διαλέξτε τη σωστή απάντηση.

• Η παιδική κατασκήνωση είναι…

α. σχολική

β. αθλητική

γ. μουσική

• Η παιδική κατασκήνωση βρίσκεται…

α. στο Λουτράκι

β. στην Αθήνα

γ. σε πολλά μέρη

• Στην κατασκήνωση μπορούν να πάνε…

α. μόνο αγόρια

β. μόνο κορίτσια

γ. αγόρια και κορίτσια

• Στην κατασκήνωση μπορούν να πάνε…

α. παιδιά μικρότερα από 8 ετών

β. παιδιά μεγαλύτερα από 17 ετών

γ. παιδιά που δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο

• Στην κατασκήνωση βρίσκουμε παιχνίδια και αθλήματα… 

α. του βουνού μόνο

β. της θάλασσας μόνο

γ. του βουνού και της θάλασσας

Αθλητική παιδική κατασκήνωση

37
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2. Διαλέξτε ποια από τα παιχνίδια και τα αθλήματα αυτής της 

κατασκήνωσης σας αρέσουν, ποια δε σας αρέσουν πολύ και ποια δεν ξέρετε

καλά τι σημαίνουν ή πώς παίζονται και γράψτε τα στον πίνακα. Μετά

βρείτε τι σημαίνουν όλα τα αθλήματα που δεν ξέρετε και συζητήστε στην

τάξη για τα αγαπημένα σας παιχνίδια.

παιχνίδια και αθλήματα παιχνίδια και αθλήματα παιχνίδια και αθλήματα

που σας αρέσουν που δε σας αρέσουν που δεν ξέρετε καλά

τι σημαίνουν ή πώς 

παίζονται



3. Δραματοποίηση. Θα θέλατε να παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων; 

Χρειάζεται να δουλέψετε σε ζευγάρια.

Α. Είστε ένας γονιός και σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για την

κατασκήνωση. Ετοιμάστε μια τηλεφωνική συζήτηση. Τι θα ρωτήσετε

μόλις πάρετε τηλέφωνο; Πώς θα πάρετε πληροφορίες για:

• τις ηλικίες των παιδιών που πηγαίνουν εκεί

• το πόσο κρατάει η κατασκήνωση, δηλαδή πόσο καιρό μένουν

τα παιδιά εκεί

• τις τιμές, δηλαδή πόσο κάνει η κατασκήνωση

• το τι πρέπει να έχει ένα παιδί μαζί του

• το αν θα μπορείτε να δείτε το παιδί σας όσο καιρό είναι

στην κατασκήνωση

Σκεφτείτε επίσης τι άλλο θα θέλατε να ρωτήσετε και γράψτε τις ερωτή-

σεις σας.

Β. Δουλεύετε στη κατασκήνωση και απαντάτε στις ερωτήσεις των γο-

νιών που παίρνουν τηλέφωνο για να μάθουν πληροφορίες. Γράψτε τι θα

απαντούσατε στις ερωτήσεις που βρίσκονται πιο πάνω (σημείο Α) και

σκεφτείτε τι άλλες ερωτήσεις  θα μπορούσε  να σας ρωτήσει κάποιος γο-

νιός.

Τώρα μπορείτε να «παίξετε» την τηλεφωνική συζήτηση.
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Διαβάσατε το κείμενο της διαφήμισης. Μπορείτε να απαντήσετε στις

ερωτήσεις; 

• Τι διαφημίζεται; 

• Τι μπορούμε να διαβάσουμε στο βιβλίο;

• Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο;

Μορφές των σπορ 2003

41



42
SPORTDAY, 14/4/2003

ΚΕΙΜΕΝΟ 17



1. Στη διαφήμιση αυτή διαφημίζεται μια ηλεκτρονική διεύθυνση 

του διαδικτύου,  www.mysports.gr. Τι μπορούμε να βρούμε στη διεύ-

θυνση αυτή;

2. Θα σας ενδιέφερε να ψάξετε σ’ αυτή τη διεύθυνση; Για ποιο 

άθλημα θα θέλατε περισσότερο να μάθετε;

3. Τι θα θέλατε να έχει αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση για 

το αγαπημένο σας άθλημα;

4. Έχετε υπολογιστή στο σχολείο σας; Αν ναι, προσπαθήστε να μπείτε 

στο διαδίκτυο και να δείτε τη διεύθυνση www.mysports.gr. Μετά μπο-

ρείτε να συζητήσετε στην τάξη πώς σας φάνηκε και τι άλλο θα θέλατε να

έχει.

www.mysports.gr
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18



1. Η διαφήμιση δείχνει κάποιον που είναι «Κολλημένος με την μπάλα». 

Τι σημαίνει αυτό; Μήπως μπορείτε να καταλάβετε από την εικόνα 

της διαφήμισης;

2. Τι παράξενο βλέπετε στην εικόνα αυτή; 

3. Μπορείτε να φανταστείτε και να σχεδιάσετε κι εσείς μια παράξενη, 

φανταστική εικόνα που να δείχνει κάποιον «κολλημένο με την μπάλα»;

Κολλημένος με την μπάλα
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