
Ολική καταστροφή 
στις καλλιέργειες



.1. Το κείμενο που διαβάσατε είναι ένα άρθρο εφημερίδας που μας παρουσιάζει μια είδηση. Ποιες είναι οι 
βασικές πληροφορίες που μας δίνει; Θα τις βρείτε απαντώντας τις ερωτήσεις:

α. Για ποιο θέμα μιλάει το άρθρο;

β. Πού και πότε συνέβη το γεγονός;

Το άρθρο αναφέρεται στις τεράστιες καταστροφές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία  -στις αρχές 
Ιανουαρίου του 2002- στην χώρα μας.

Το γεγονός συνέβη στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Θεσπρωτία, στη Φθιώτιδα και στη Θάσο, 
στις αρχές Ιανουαρίου του 2002.  

γ. Ποια είναι η σημασία του γεγονότος και ποιους σοβαρούς κινδύνους δημιούργησε;
Το γεγονός έχει τεράστια σημασία για την ζωή και την οικονομία της χώρας και των πολιτών. Οι 
καταστροφές είναι ανυπολόγιστες και το κόστος για την αποκατάστασή τους μεγάλο. Η 
ηλεκτροδότηση και η επικοινωνία δε ήταν εύκολη στις πληγείσες περιοχές. Μεγάλο πρόβλημα 
υπάρχει στον ανεφοδιασμό της χώρας με αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Σοβαροί κίνδυνοι 
δημιουργήθηκαν για την ζωή των κατοίκων και των αιγοπροβάτων στις περιοχές αυτές. 

δ. Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκαν οι κίνδυνοι;
Οι κίνδυνοι αντιμετωπίστηκαν με την έγκαιρη δράση των νομαρχιών και την συνδρομή της 
πολεμικής αεροπορίας στον ανεφοδιασμό με ζωοτροφές και  στον απεγκλωβισμό κατοίκων. 



.

β. Ποια είναι, λοιπόν, τα συμπεράσματα που μπορείτε να βγάλετε για τη ζωή μακριά από τα μεγάλα
αστικά κέντρα, δηλαδή στο χωριό και κοντά στη φύση;
Ποιες δυσκολίες ή καθημερινά προβλήματα νομίζετε ότι αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών;

2. α. Πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων ένα τέτοιο γεγονός
μακροπρόθεσμα, δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα;

Το γεγονός έχει τεράστια σημασία για την ζωή και την οικονομία της χώρας και των πολιτών. Οι 
καταστροφές είναι ανυπολόγιστες και το κόστος για την αποκατάστασή τους μεγάλο. Η ηλεκτροδότηση 
και η επικοινωνία δε είναι εύκολη στις πληγείσες περιοχές. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στον 
ανεφοδιασμό της χώρας με αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. 

Η ζωή των κατοίκων των περιοχών αυτών εξαρτάται άμεσα από τις καλλιέργειες και τα κτηνοτροφικά 
προϊόντα. Μετά τις ανυπολόγιστες καταστροφές οι άνθρωποι αυτοί θα αντιμετωπίσουν οικονομικά 
προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ζωή στο χωριό μπορεί να φαίνεται όμορφη για αυτούς που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όμως η 
πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι κάτοικοι των χωριών μπορεί να ζουν σε ένα καλύτερο 
περιβάλλον, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τους αποκλεισμούς από 
είδη πρώτης ανάγκης και τις οικονομικές δυσκολίες αν «χάσουν» τη σοδειά τους.



. 3. Αν ξεφυλλίσουμε οποιαδήποτε εφημερίδα, «το μάτι μας πέφτει» στους τίτλους των άρθρων,
που δίνουν συνήθως το βασικό θέμα της είδησης. Παρατηρήστε ότι ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι
τυπωμένος διαφορετικά από το υπόλοιπο κείμενο. Ποιες διαφορές βλέπετε και γιατί, κατά τη γνώμη
σας, συμβαίνει αυτό;

Οι τίτλοι των άρθρων είναι γραμμένοι συνήθως με κεφαλαία γράμματα και με πιο έντονη γραφή(bold). 
Επίσης το μέγεθος των γραμμάτων των τίτλων είναι μεγαλύτερο από του υπόλοιπου άρθρου. Τέλος οι 
τίτλοι συνήθως είναι ελλειπτικές προτάσεις (χωρίς ρήματα).

Στόχος των συντακτών της εφημερίδας με τις διαφορές αυτές είναι να προσελκύσουν το αναγνωστικό 
κοινό και να  κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να διαβάσουν το άρθρο.



. 4. Πολλά άρθρα συχνά συνοδεύονται από φωτογραφίες. Κοιτάξτε τη φωτογραφία που υπάρχει στο
άρθρο. Ποια πληροφορία της είδησης απεικονίζεται; Διαβάστε και τη λεζάντα, δηλαδή το μικρό
κείμενο που σχολιάζει ή περιγράφει τη φωτογραφία και βρίσκεται κάτω από αυτή.

Οι φωτογραφίες των άρθρων έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενό τους. Ενισχύουν το κείμενο και 
αποσαφηνίζουν τις απορίες που μπορεί να έχει ο αναγνώστης. Στόχος τους είναι να προκαλέσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία απεικονίζει ένα απελπισμένο αγρότη στις πληγείσες περιοχές. Στην 
φωτογραφία αυτή απεικονίζεται παραστατικά το μέγεθος της καταστροφής. Η λεζάντα με τη σειρά της 
μας περιγράφει - επιβεβαιώνει συνοπτικά αυτό που βλέπουμε στην φωτογραφία.



. 5. Ο δημοσιογράφος, μόλις τελείωσε το άρθρο, έψαξε να βρει τον κατάλληλο τίτλο. Για να τραβήξει 
το ενδιαφέρον του κοινού, δε χρησιμοποίησε ρήμα στον τίτλο, αλλά μια ονοματική φράση που δε 
φανερώνει ποιος και πότε έκανε κάτι. Έγραψε λοιπόν:
«Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες».
Για το ίδιο θέμα διαβάζετε στις εφημερίδες ένα άρθρο με τίτλο: «Υποβολή αιτήσεων από τους αγρότες για 
αποζημιώσεις». Τι θα έγραφε ο δημοσιογράφος, αν ήθελε να τονίσει ποιος κάνει την ενέργεια και πότε;
Συμπληρώστε: «Οι αγρότες...........................................................................................................».απαιτούν άμεσα αποζημίωση για τις ανυπολόγιστες ζημιές
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6. Στο άρθρο συναντήσαμε το επίθετο επιτυχής. Ας θυμηθούμε πώς κλίνονται τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες
συμπληρώνοντας τον πίνακα.
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. Αντί για επίθετα, χρησιμοποιούμε αρκετές φορές κλιτές μετοχές, για
παράδειγμα: επιτυχημένος αντί για επιτυχής. Οι μετοχές αυτές προέρχονται από ρήματα αλλά
έχουν λειτουργία επιθέτου: συνοδεύουν ουσιαστικά και τους δίνουν μια ιδιότητα. Επίσης, μπορεί να
σχηματίζουν και επίρρημα, π.χ. επιτυχημένα. Άλλα παραδείγματα: δυστυχισμένος (αντί
για δυστυχής), ευτυχισμένος (αντί για ευτυχής), συνηθισμένος (αντί για συνήθης).

συγκεντρωμένος προέρχεται από το ρήμα συγκεντρώνομαι και έχει λειτουργία επιθέτου. (ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ)
απομακρυσμένα προέρχεται από το ρήμα απομακρύνομαι και έχει λειτουργία επιθέτου. (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
ευτυχισμένα προέρχεται από το ρήμα ευτυχώ και έχει λειτουργία επιθέτου. (ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ)
στραμμένα προέρχεται από το ρήμα στρέφομαι και έχει λειτουργία επιθέτου. (ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ)
φημισμένος προέρχεται από το ρήμα φημίζομαι και έχει λειτουργία επιθέτου. (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
προσκεκλημένος προέρχεται από το ρήμα προσκαλούμαι και έχει λειτουργία επιθέτου. (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

.
7. Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να συμπληρώσετε τα γράμματα που λείπουν στις

μετοχές; Μετά, βρείτε από ποια ρήματα προέρχονται και σκεφτείτε ποιες έχουν λειτουργία επιθέτου:

Ο κόσμος ήταν συγκεντρ....μένος στην πλατεία του χωριού. Ακόμα και από τα πιο απομακρ....μένα
σπίτια του χωριού είχαν έρθει ντυμένοι με τα καλά τους οι χωρικοί. Τα πρόσωπα φαίνονταν
πρόσχαρα, σχεδόν ευτυχ....μένα. Τα βλέμματα όλα ήταν στρα....μένα στο Δημαρχείο. Σε λίγο, στο
άνοιγμα της πόρτας φάνηκε το τιμώμενο πρόσωπο, ένας φημ....μένος επιστήμονας,
προσκεκλ....μένος των αρχών του χωριού.
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Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Γεωργίας, µετά τις πρόσφατες ................................................... που έπληξαν πολλές
περιοχές της χώρας και επέφεραν καταστροφές στις .............................................. και κυρίως στα
............................................................ του νοµού Λακωνίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα µέτρα:

• Θα δοθούν έγκαιρα οι .................................................. στους ..................................................... των
οποίων η ......................................................... καταστράφηκε.
• Η Αγροτική Τράπεζα θα χορηγήσει ειδικά δάνεια για να διορθωθούν οι ζηµιές
στα..................................................... που γκρεµίστηκαν από το χιόνι.

Παράλληλα, σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ, γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί έγκαιρα η
...................................................... στις περιοχές που έχουν πληγεί.

.8. Μετά την κακοκαιρία, το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους αγρότες.
Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις από τον πίνακα που ακολουθεί. Μην ξεχάσετε να κάνετε τις απαραίτητες
αλλαγές.
ηλεκτροδότηση, αποζημίωση, παραγωγή, θερμοκήπιο, εσπεριδοειδές, χιονόπτωση, καλλιέργεια, αγρότης

χιονοπτώσεις
καλλιέργειες

εσπεριδοειδή

αποζημίωσεις αγρότες
παραγωγή

θερμοκήπια

ηλεκτροδότηση



ποιο είναι
το γεγονός;

πλημμύρες θαλασσοταραχή κατολισθήσεις

πού συνέβη; Αθήνα Αιγαίο πέλαγος ορεινά χωριά Ηπείρου

πότε συνέβη;
χτες το βράδυ

όλη την περασμένη εβδομάδα
χτες το απόγευμα

ποιοι σχετίζονται
με αυτό;

κάτοικοι νοτίων προαστίων κάτοικοι Κυκλάδων κάτοικοι χωριών

πώς συνέβη;
(αίτια - συνθήκες)

ποια είναι η έκταση,
η σπουδαιότητά του;

ποιους σοβαρούς
κινδύνους δημιούργησε
το γεγονός;

με ποιον τρόπο
αντιμετωπίστηκαν οι
πιο σοβαροί κίνδυνοι;

9. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κύμα κακοκαιρίας και τα προβλήματα είναι πολλά στις διάφορες

γεωγραφικές περιοχές. Ως δημοσιογράφοι, έχετε συγκεντρώσει ορισμένες πληροφορίες για την κατάσταση και τις
έχετε καταγράψει στον ακόλουθο πίνακα. Φροντίζετε να βρείτε και τις υπόλοιπες:
Αφού συγκεντρώσατε, λοιπόν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, είναι ώρα να ετοιμάσετε το άρθρο σας για το
αυριανό φύλλο της εφημερίδας. Εκτός από τα γεγονότα, είναι χρήσιμο να πείτε και τη δική σας άποψη, πώς
βλέπετε δηλαδή εσείς όσα έγιναν. Στον τίτλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ονοματική φράση. Στο τέλος, ελέγξτε
αν έχετε παρουσιάσει αναλυτικά την είδηση, με όλες τις λεπτομέρειες που συγκεντρώσατε.

.

έντονες βροχοπτώσεις,
αδιαφορία, κακοτεχνίες 

ζημιές σε: κτήρια, δρόμους, 
αυτοκίνητα, δημόσια έργα

εγκλωβισμοί, 
κίνδυνος πνιγμών

επέμβαση Πυροσβεστικής,
συνδρομή Νομαρχίας 

θυελλώδεις άνεμοι,
έλλειψη υποδομών 

απαγόρευση απόπλου,
αποκλεισμοί νησιών

ανεφοδιασμός, έλλειψη 
βασικών προϊόντων

επέμβαση Πολεμικής 
αεροπορίας

καταρρακτώδεις βροχές,
αδιαφορία, κακοτεχνίες 

ελλείψεις, διακοπή συ-
γκοινωνιών- επικοινωνιών

αποκλεισμός χωριών

επέμβαση Νομαρχίας, 
αποζημιώσεις 



Η φονική πλημμύρα του 1961 στην Αθήνα

Μία από τις πιο τραγικές και καταστροφικές στιγμές της έζησε η Αθήνα τη νύχτα της  5ης  προς
την 6η Νοεμβρίου του 1961. Η άγρια και παρατεταμένη νεροποντή προκάλεσε έντονα  πλημμυρικά
φαινόμενα, που στοίχισαν τη ζωή σε 43 ανθρώπους, ενώ οι καταστροφές ήταν ανυπολόγιστες.

Γύρω στις 11:30 το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού και μέσα σ' ένα τρίωρο 
η Αθήνα είχε μεταβληθεί σε μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Τεράστιοι όγκοι νερού των ποταμών Κηφισού 
και Ιλισσού είχαν κατακλύσει τις Δυτικές και Βορειοδυτικές χαμηλές περιοχές της πρωτεύουσας. Τεράστιες
ζημιές προκλήθηκαν στις περιοχές Μπουρνάζι, Νέα Λιόσια, Νέα Σφαγεία, Θησείο, Αιγάλεω, Μοσχάτο, Νέο 
Φάληρο. Στην οδό Πειραιώς το ύψος του νερού έφθασε τα δύο μέτρα και προκάλεσε την καταστροφή μιας 
γέφυρας. Στο κέντρο της Αθήνας δρόμοι μεταβλήθηκαν σε ορμητικούς  χειμάρρους, όπως η Σίνα, η Ομήρου,
η Βουκουρεστίου, η Πατησίων, η Αλεξάνδρας και η Συγγρού.

Το αποτέλεσμα της θεομηνίας, παρά την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή της Νομαρχίας ήταν να 
πνιγούν 43 άνθρωποι, να τραυματισθούν γύρω στους 300, να καταρρεύσουν 400 σπίτια, να πλημμυρίσουν πάνω από 
4.000 οικήματα και να μείνουν άστεγες πάνω από 500 οικογένειες. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι λαϊκές συνοικίες και οι 
φτωχογειτονιές της λεγόμενης «Δυτικής Όχθης» (Μπουρνάζι, Ανθούπολη, Νέα Λιόσια), όπου καταμετρήθηκαν και τα 
περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, οι υλικές ζημίες που 
προκλήθηκαν ήταν οι μεγαλύτερες της τελευταίας πεντηκονταετίας.

Όπως είναι φυσικό, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση γιατί «είχε αφήσει την Αθήνα έρμαιη στο 
έλεος των στοιχείων της φύσης, χωρίς στοιχειώδη αποχετευτικά και άλλα έργα υποδομής». Από την πλευρά του, ο 
υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων έργων, που επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, δήλωσε ότι «εξετελέσθησαν
όσα ουδέποτε έργα» 

www.sansimera.gr
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