
                                             
 

Ονοματεπώνυμο_______________________________________________ 

 

Η10         [ Οι πρόσφυγες ] 
1α. Ποιος αφηγείται τις τραγικές στιγμές που πέρασαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες; 

_____________________________________________________________________________________                                            

1β.  Τι συνέβαινε κάθε τόσο με τις βάρκες που προσπαθούσαν να επιβιβάσουν τους πρόσφυγες  και γιατί; 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2α.  -Απ’ τη Σμύρνη έρχεστε; δε δεχόμαστε πρόσφυγες. 

Προσπαθήστε να στηρίξετε(να αιτιολογήσετε) τη στάση των ξενοδόχων. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  2β.  -Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε να ’ρθούμε σε τούτο τον αφιλόξενο τόπο.  

Προσπαθήστε να στηρίξετε(να αιτιολογήσετε) την αγανάκτηση της κυρίας Ελβίρας. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Στο παρακάτω κείμενο λείπουν λέξεις που προσδιορίζουν τόπο. Μπορείτε να τις συμπληρώσετε με τις 

κατάλληλες δικές σας. 

Σκίρτησα ολόκληρη. Είδα το Στέφο _______________ στην πλώρη και πιο _______________ τη μητέρα, που 

κρατούσε_______________ στην αγκαλιά της τη Νιόβη. Και  είδα στο τιμόνι _______________  σε δυο 

θεόρατους μπόγους τον πατέρα.   

 

4. Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη. 

Η Σμύρνη παραδίνετε / παραδίνεται στις φλόγες και στο αίμα. Ο κόσμος στριμώχνετε / στριμώχνεται στην 

παραλία ζητόντας / ζητώντας προστασία απ’ τον αγγλογαλλικό και τον αμερικάνικο στόλο. Μα οι ξένοι είχαν 

διαταγές να μην αναμιγνύοντε / αναμιγνύονται. Και  κάθονται / κάθοντε με σταυρωμένα χέρια και καπνίζουν τα 

τσιμπούκια τους.   

 

5. Τι φοράνε στις διάφορες χώρες; Τι τρώνε; Πού μένουν; Με τι ασχολούνται; Ενώνω τα συννεφάκια. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Μεξικάνος 

Εσκιμώος 

ιγκλού σομπρέρο 

σκηνή 

Ινδιάνος 
σήματα 

καπνού γούνα 

 

ψάρεμα 



ΓΑΛΛΙΑ 
 Επίσημη ονομασία της χώρας: Γαλλική Δημοκρατία.  

 

Η Γαλλία είναι χώρα της Δυτικής  

Ευρώπης. Συνορεύει βόρεια με το 

Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, 

 Βορειοανατολικά με τη Γερμανία,  

ανατολικά με την Ελβετία και την Ιταλία, Βορειοδυτικά 

βρέχεται από τη Βόρεια θάλασσα, δυτικά από τη Μάγχη 

και τον Ατλαντικό και Νότια από τη Μεσόγειο 
θάλασσα.   

Πρωτεύουσα Παρίσι 

Επίσημες γλώσσες Γαλλικά 

Πολίτευμα 

Πρόεδρος 
 

Ημιπροεδρικό σύστημα 

Νικολά Σαρκοζί 
 

Πληθυσμός 62 370 800 

Έκταση 674.843 1km² 

Νόμισμα Ευρώ (€)EUR) 

  

Επίσημη γλώσσα είναι τα Γαλλικά και η θρησκεία που 

επικρατεί είναι το Χριστιανικό ρωμαιοκαθολικό δόγμα, 

ανεπίσημα όμως, διότι στη Γαλλία δεν υπάρχει επίσημη 

θρησκεία. Άλλες θρησκείες που εκπροσωπούνται είναι η 

προτεσταντική, η ιουδαϊκή και η μουσουλμανική 
     

 ΚλίμαΗ Γαλλία έχει ποικιλία κλιμάτων, εξαιτίας της     

μεγάλης                                         της επαφής με τις 

θάλασσες                                       που την περιβρέχουν 

και τις                                            πλαισιώσεις της από 

ηπειρωτικές                                    περιοχές. Η χώρα 

βρίσκεται σε                                  ίση περίπου απόσταση 

από το Βόρειο πόλο και τον Ισημερινό, για αυτό δε 

γνωρίζει ούτε τα μεγάλα ψύχη της Βόρειας ή Ανατολικής 

Ευρώπης, ούτε τους μεγάλους καύσωνες των 

μεσογειακών χερσονήσων.  
 

   ΓεωγραφίαΤα σπουδαιότερα βουνά είναι οι Γαλλικές 

Άλπεις, με ψηλότερη κορυφή το «Λευκό Όρος» (4 810μ.) 

ακολουθούν τα Πυρηναία, ο Ιουράς και τα Βόσγια. 

Οι κυριότερες πεδινές περιοχές είναι: το πράσινο 

λεκανοπέδιο, οι πεδινές εκτάσεις της Καμπανίας, της 

Πικαρδίας, της Νορμανδίας, του Λίγηρα, της Κεντρικής 

Γαλλίας, το λεκανοπέδιου του Ροδανού και πολλές άλλες. 
 

ΤουρισμόςΗ Γαλλία προσελκύει κάθε χρόνο 

εκατομμύρια τουρίστες από όλον τον κόσμο που έρχονται 

να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική της πόλης, τα μνημεία 

της αλλά και τα πλούσια σε εκθέματα μουσεία του. 

Σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο Σηκουάνας,  ο Πύργος 

του Άϊφελ, η Αψίδα του Θριάμβου, η Σακρέ Κερ στη 

Μονμάρτη, η Παναγία των Παρισίων, το μνημείο της 

Βαστίλλης, η Πλατεία Βαντόμ, η Πλας ντε Βοζ τα 

μουσεία του Λούβρου, του Ορσαί, του Πικάσο, το 

μουσείο του Ροντέν, του Μπομπούρ με εκθέματα 

σύγχρονης τέχνης, το πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και το 

παλάτι των Βερσαλλιών λίγα έξω από το Παρίσι 
 

Αξιοθέατα Η Γαλλία διαθέτει πολλά αξιοθέατα,Η 

σημαντικότερη και πιο ενδιαφέρουσα πόλη είναι το 

Παρίσι αλλά και άλλες  πόλεις είναι μεγάλης τουριστικής 

αξίας, όπως η Λυών, η Νίκαια, η Μασσαλία, το 

Στρασβούργο. Στο νότο είναι η περίφημη Κυανή Ακτή ή 

αλλιώς Γαλλική Ριβιέρα όπου το καλοκαίρι πολλά 

εκατομμύρια Γάλλων και Ευρωπαίων κάνουν τις διακοπές 

τους σε κοσμοπολίτικο. Εκεί βρίσκεται η Νίκαια, οι 

Κάννες, ο Σεντ Τροπέζ, ο Σεντ Ράφαελ.Στη Γαλλία και 

συγκεκριμένα δίπλα στο Παρίσι βρίσκεται και η 

ευρωπαϊκή Disneyland που είναι από τις πιο αγαπημένες 

ατραξιόν της Γαλλίας. 
 

ΑΓΟΡΕΣ:Αρώματα, είδη ένδυσης από επώνυμες 

μπουτίκ, μαντίλια, κοσμήματα, μουσικά όργανα, έργα 

τέχνης, κρασί, σαμπάνια. 
 

ΚΟΥΖΙΝΑ: Κρέας,  θαλασσινά, σαλάτες, σουφλέ, 

φουαγκρά, πολλά τυριά, πολλά γλυκά ( κρουασάν, μους 

σοκολά  τάρτες) και μια τεράστια σειρά ποιοτικών 

κρασιών που συμπληρώνουν το μενού.  

 

 

6. Πληροφορίες για μια χώρα. 

                                                                    6α. Διαβάστε της πληροφορίες για την Γαλλία και συμπληρώ- 

  στε τον πίνακα που ακολουθεί με τις πιο σημαντικές. 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                  6β. Φανταστείτε ότι έχετε επισκεφθεί τη Γαλλία(το Παρίσι). 

  Προσπάθησε να δώσεις πληροφορίες για αυτό τον τόπο.  

  

 _________________________________________________  

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

                                                                      __________________________________________________ 

                                                                   ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                 _____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                 _____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                   ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                  ____________________________________________________ 

 

πλ    
πολιτική 

κατάσταση 
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