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Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι
Ενότητα 1

O φίλος μας το περιβάλλον

teagher

Η φίλη μας η θάλασσα
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1. Διαβάστε προσεκτικά τα δύο άρθρα και απαντήστε:

● Τι συνέβη;
Το «Πρεστίζ», ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 77.000 τόνους 

πετρελαίου, κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε.

● Πού;

Το «Πρεστίζ» βυθίστηκε στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της 

Ισπανίας σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας.

● Πότε;

Το δεξαμενόπλοιο  «Πρεστίζ» έσπασε στα δυο το πρωί της Τρίτης 12 

Νοεμβρίου 2002 και βυθίστηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας.

● Ποια είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες;

Η βύθιση του «Πρεστίζ» προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές 

κατάστροφές της πρόσφατης ιστορίας, καθώς τουλάχιστον 10.000 τόνοι 

αργού πετρελαίου χύθηκαν στη θάλασσα. Οι πετρελαιοκηλίδες που 

δημιουργήθηκαν μόλυναν τις ισπανικές ακτές σε μήκος 200 χιλιομέτρων, 

όπου χιλιάδες θαλασσοπούλια αργοπέθαιναν βουτηγμένα στο πετρέλαιο.
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● Ποιος φταίει (ή τι φταίει) γι' αυτό που έγινε;

Για την μεγάλη οικολογική καταστροφή τα αίτια ήταν πολλά. Από την μία οι 

δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και από την 

άλλη το ανθρώπινο λάθος, από την πλευρά του κυβερνήτη, είχαν αποτέλε-

σμα το πλοίο να προσκρούσει σε ύφαλο. Τέλος καθοριστικό ρόλο έπαιξε η 

κατασκευή του πλοίου, που διέθετε μονό τοίχωμα κι έτσι δεν ήταν δυνατό να 

αποφευχθεί η διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.

● Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα;

Οι ισπανικές και πορτογαλικές αρχές προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή 

να περιορίσουν την τεράστια οικολογική καταστροφή. Τοποθέτησαν πλωτά 

φράγματα, προκειμένου να προστατέψουν τις ακτές της Γαλικίας από τις 

πετρελαιοκηλίδες, και ξεκίνησαν άμεσα τον καθαρισμό των ακτών.
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Βρείτε σε έναν χάρτη της Ευρώπης την περιοχή όπου βυθίστηκε το «Πρεστίζ». 

Πολιτικός χάρτης Ευρώπης

Γαλικία
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Βρείτε σε έναν χάρτη της Ευρώπης την περιοχή όπου βυθίστηκε το «Πρεστίζ». 

Πολιτικός χάρτης Ευρώπης

Γαλικία

Τι θα γινόταν αν φυσούσαν
νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι; 

Αν φυσούσαν νότιοι ή νοτιοδυτικοί 

άνεμοι, θα μετέφεραν τις πετρελαιο-

κηλίδες στα ανοικτά του Ατλαντικού 

Ωκεανού με αποτέλεσμα ίσως ακόμη 

μεγαλύτερης οικολογικής καταστροφής.
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Βρείτε σε έναν χάρτη της Ευρώπης την περιοχή όπου βυθίστηκε το «Πρεστίζ». 

Πολιτικός χάρτης Ευρώπης

Τι θα γινόταν αν φυσούσαν
νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι; 

Αν φυσούσαν νότιοι ή νοτιοδυτικοί 

άνεμοι, θα μετέφεραν τις πετρελαιο-

κηλίδες στα ανοικτά του Ατλαντικού 

Ωκεανού με αποτέλεσμα ίσως ακόμη 

μεγαλύτερης οικολογικής καταστροφής.

Ποιες χώρες θα είχαν τότε πρόβλημα;

Σε αυτή την περίπτωση θα είχαν 

πρόβλημα οι δυτικές ακτές της 

Γαλλίας και οι νοτιοδυτικές ακτές της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας 

και πιθανότατα η Ισλανδία.



α

α

2. Γράψτε σε 10 σειρές τις βασικές πληροφορίες που μας δίνουν τα δύο κείμενα

χρησιμοποιώντας χρόνους του παρελθόντος:

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2002 το δεξαμενόπλοιο «Πρεστίζ» με 77.000 τόνους 

πετρελαίου έσπασε στα δύο και βυθίστηκε σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από τις ακτές 

της Γαλικίας, στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Ισπανίας. Η βύθιση του 

προκάλεσε μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ήδη έχουν μολυνθεί 35 χιλιόμετρα ακτών, 

όπου χιλιάδες θαλασσοπούλια αργοπεθαίνουν βουτηγμένα στο πετρέλαιο. 

Για την μεγάλη οικολογική καταστροφή τα αίτια ήταν πολλά. Από την μία οι 

δύσκολες καιρικές συνθήκες και από την άλλη το λάθος του κυβερνήτη είχαν αποτέ-

λεσμα το πλοίο να προσκρούσει σε ύφαλο. Τέλος καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παλαιό-

τητα και η κατασκευή του πλοίου, που διέθετε μονό τοίχωμα, παρά τον κανονισμό της 

Ε. Ε., κι έτσι δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί η διαρροή πετρελαίου. 

Η κινητοποίηση των ισπανικών και πορτογαλικών αρχών ήταν άμεση με την 

τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων και τον άμεσο καθαρισμό των ακτών.
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3. Στα παραπάνω κείμενα συναντάμε τις φράσεις οικολογικές καταστροφές και οι-
κολογικές οργανώσεις. Το επίθετο οικολογικός σχηματίζεται από το ουσιαστικό οικο-
λογία, που περιέχει την αρχαία ελληνική λέξη «οίκος», που σήμαινε «σπίτι», και το β΄

συνθετικό -λογία (από το «λόγος»). Οικολογία λοιπόν είναι η επιστήμη που ασχολείται με το «σπίτι»
μας, το φυσικό περιβάλλον.

Συνθετικά

● Αντιστοιχίστε σωστά τις σύνθετες λέξεις με τα συνθετικά τους.

● Προσπαθήστε να δώσετε στο τετράδιό σας έναν δικό σας ορισμό για την καθεμία. Με τη βοήθεια
του λεξικού σας δείτε τι καταφέρατε. Διορθώστε και γράψτε το σωστό όπου κάνατε λάθος.

οίκος + γένος

οικογένεια

οίκος + δομή

οικοδόμος

οίκος + πεδίο

οικόπεδο

οίκος + σήμα

οικόσημο

οίκος + τέχνη

οικοτεχνία

οίκος + σύστημα

οικοσύστημα

οίκος + τρέφω

οικοτροφείο

οίκος + δέσποινα

οικοδέσποινα

Σύνθετη λέξη



α

α

οίκος + γένος → οικογένεια: Σύνολο προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους με 

δεσμούς αίματος. (Υποδιαίρεση της συστηματικής κατάταξης ζώων και φυτών.)

οίκος + σήμα → οικόσημο: Διακριτικό σήμα μίας αριστοκρατικής οικογένειας ή 

τοπικής αυτοδιοίκησης.
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οίκος + δομή → οικοδόμος: Ο χτίστης. (Ο εργάτης που δουλεύει στην οικοδομή, ...)

οίκος + δέσποινα → οικοδέσποινα: Η γυναίκα που δέχεται ή φιλοξενεί στο σπίτι 

της καλεσμένους. Η νοικοκυρά, η κυρία του σπιτιού.

οίκος + πεδίο → οικόπεδο: Έκταση – χώρος- τμήμα γης που προορίζεται για το 

χτίσιμο οικοδομής. (Χώρος ευθύνης - πεδίο για κάποιον που είναι γνώστης.)

οίκος + τέχνη → οικοτεχνία: Βιοποριστική τέχνη που εκτελείται στο σπίτι. Οικιακή 

βιοτεχνία. (Σύνολο  εργασιών, που εκτελούνται επαγγελματικά στο σπίτι μιας οικογένειας από τα ίδια τα μέλη της.)

οίκος + σύστημα → οικοσύστημα: Τα όντα, έμβια και άβια, ενός τόπου. (Ένα ευρύ σύστημα 

που αποτελείται από τον βιότοπο και τη βιοκοινότητα που ζει σ’ αυτό.)

οίκος + τρέφω → οικοτροφείο: Ίδρυμα ή παράρτημα ενός οργανισμού όπου 

παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κατοικία και τροφή, συνήθως με πληρωμή. 
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4. Η Παιδική HELMEPA* είναι μια οργάνωση για την προστασία των θαλασ-

σών και των ακτών της Ελλάδας, λειτουργεί με την εθελοντική συμμετοχή

παιδιών - μαθητών σχολείων και έχει «ήρωα» τον Γλάρο.

Ο Γλάρος δίνει το κεντρικό σύνθημα. Κι εσείς, σαν γνήσια γλαροπούλια, χωριστείτε σε ομάδες και

δημιουργήστε συνθήματα για την προστασία της θάλασσας, των ακτών, των λιμνών και των ποταμών.

Προσοχή στην ορθογραφία:
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ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤ____Ε ΤΗΝ   ΘΑΛΑΣΣΑ   ΚΑΙ   ΤΙΣ   ΑΚΤΕΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤ____ΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ   ΤΙΣ   ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ   ΤΙΣ   ΑΚΤΕΣ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤ____Ε ΤΑ   ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤ____ΑΙ ΝΑ ΨΑΡΕΥΕΤΕ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ   ΛΙΜΝΗ   ΚΑΘΑΡΗ

* www.helmepa.gr
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