
 
 

Θεματική ενότητα: Ταξίδια  
Επίπεδο: Β 
Επιμέλεια: Αθανασίου Κων/νος 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου 

Κρουαζιέρα: 4 λόγοι για να την προτιμήσετε και 4 για να το ξανασκεφθείτε… 

Διακοπές πέντε αστέρων εν πλω ή μήπως διακοπές με ναυτία και θαλασσοταραχή; Δείτε 
αν πρέπει να επιλέξετε ή όχι για τις διακοπές σας ένα κρουαζιερόπλοιο και επιλέξτε 
ανάλογα. 

Η ιδέα της κρουαζιέρας μπορεί να σας γεμίζει χαρά ή να σας προκαλεί… τρόμο! Επιλέξτε 
«στρατόπεδο» ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχετε από ένα ταξίδι και… φύγατε. 

Προτιμήστε την: 

1. .............. 

Αν αγαπάτε τη θάλασσα και ψάχνετε αφορμή για να βρεθείτε σε κάποια ακρογιαλιά, τότε η ιδέα της 
κρουαζιέρας είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα σας. Σκεφθείτε, πως ενδέχεται κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού σας να περάσετε ολόκληρα 24ωρα εν πλω χωρίς ίχνος στεριάς μπροστά σας. 
Άρα, πιάστε την καλύτερη θέση σε μια ξαπλώστρα στο πολυτελές κατάστρωμα και απολαύστε το!  

2. ............... 

Οι ελληνοαμερικανοί ομογενείς, ακόμη διηγούνται την απίστευτη πολυτέλεια του θρυλικού 
κρουαζιερόπλοιου «Queen Mary» που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Νέα Υόρκη. 
Κινηματογράφοι, γυμναστήρια, πισίνες, χαμάμ, Jacuzzi, καταστήματα, πολυτελή εστιατόρια και 
bars, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα ενός ταξιδιού με κάποιο κρουαζιερόπλοιο αξιώσεων. 
Ακόμη το σκέφτεστε; 

3. ………… 

Μετά από μια δροσιστική βουτιά στην πισίνα, θέλετε επειγόντως ένα πολύχρωμο cocktail ενώ στη 
συνέχεια σκέφτεστε πως δεν θα ήταν άσχημο και λίγο shopping. Για το απόγευμα, μια ταινία στον 
κινηματογράφο, μετά χαλάρωση και μασάζ στο πολυτελές spa και κατόπιν μια παρτίδα σκάκι με 
έναν έμπειρο συμπαίκτη. Όσο για το βράδυ; Ποτό κάτω από τον έναστρο ουρανό και χορός μέχρι 
τελικής πτώσης σε ένα από τα bars του πλοίου. Μια ακόμη τυπική μέρα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο 
ή ένας ατελείωτος κόσμος επιλογών… 

4. ............ 

Η ιδέα της επίσκεψης πολλών και διαφορετικών χωρών μέσα στις διακοπές, μπορεί ενδεχομένως να 
σας φαίνεται ιδιαίτερα γοητευτική. Επιλέξτε λοιπόν την κρουαζιέρα για τις διακοπές σας, αν θέλετε 
να βρεθείτε από τη Μαγιόρκα στη Βαρκελώνη ενώ θα κάνετε μασάζ … 

 

 



 
 

Καλύτερα ξανασκεφθείτε το: 

5. ............. 

Ορισμένοι άνθρωποι και μόνο στην ιδέα κάποιου ταξιδιού με πλοίου υποφέρουν από ναυτίες. Αν 
ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, καλύτερα να ξανασκεφθείτε την ιδέα της κρουαζιέρας, καθώς θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως θα ακολουθήσουν αρκετά 24ωρα εν πλω που ενδεχομένως δεν 
θα περιλαμβάνουν καθόλου τη λέξη «στεριά»… 

6. .............. 

Κάθε πλοίο, όσο ευρύχωρο και πολυτελές και αν είναι, δεν παύει να έχει περιορισμένα όρια. Αν 
λοιπόν πάσχετε από κάποιας μορφής κλειστοφοβία, καλύτερα να επιλέξετε κάποιο άλλο είδος 
διακοπών καθώς ενδέχεται να νιώσετε κλειστοφοβικά μέσα στο πλοίο και να σας πιάσει κρίση 
πανικού. 

7. ………… 

Αρκετοί θεωρούν πως ο καλύτερος τρόπος για να περάσεις τις διακοπές σου είναι να επισκεφθείς 
για αρκετές ημέρες μια χώρα ή μια πόλη και να τη γνωρίσεις διεξοδικά. Αν ανήκετε σε αυτή την 
κατηγορία, ενδεχομένως η κρουαζιέρα να σας κουράσει καθώς θα πάρετε μόνο μια μικρή γεύση 
από κάθε πόλη που θα επισκεφθείτε και πιθανόν να μην έχετε το χρόνο που θα θέλατε προκειμένου 
να επισκεφθείτε περισσότερα αξιοθέατα και μνημεία. 

8. ……….. 

Αν είστε τύπος που αγαπά την φύση και τις εκδρομές με ελεύθερη κατασκήνωση, τότε τι γυρεύετε 
πάνω στο πεντάστερο κρουαζιερόπλοιο; Η πολυτέλεια και οι απίστευτες ανέσεις είναι τα 
βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε κρουαζιέρας που σέβεται τον εαυτό της. Επειδή λοιπόν, μόνο 
κατά λάθος θα μπορούσατε να βρεθείτε πάνω σε ένα υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο, καλύτερα 
να το ξανασκεφθείτε-ακόμη και αν κάποιοι φίλοι σας επιμένουν να σας «μυήσουν» στον κόσμο της 
πλωτής χλιδής… 

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011  
Λιλή Καρακώστα  
Η Ναυτεμπορική, www.clickatlife.gr, Ταξίδι 
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Ερωτήσεις κατανόησης του παραπάνω γραπτού κειμένου 

Τίτλοι παραγράφων 

Δώστε ένα κατάλληλο τίτλο στις αριθμημένες παραγράφους που βλέπετε στο παραπάνω κείμενο. Οι 
σωστές απαντήσεις είναι εφτά χωρίς το παράδειγμα. Προσοχή, τέσσερις τίτλοι δεν ταιριάζουν με τις 
αριθμημένες παραγράφους. 

 Αν  αρρωσταίνετε από τους ναύτες 

 Αν μένετε ανικανοποίητοι με επισκέψεις αστραπή 

6 Αν πάσχετε από κλειστοφοβία (παράδειγμα) 

 Αν έχετε αδυναμία στη χλιδή 

 Αν η θάλασσα σας «αρρωσταίνει» 

 Αν απεχθάνεστε την πολυτέλεια και τις κοσμικότητες 

 Αν θέλετε να διηγήστε εμπειρίες όπως οι Ελληνοαμερικανοί ομογενείς 

 Αν είστε αληθινοί θαλασσόλυκοι 

 Αν σας αρέσουν τα ποτά στα μπαρ του πλοίου 

 Αν θέλετε να γυρίσετε 5 χώρες σε 10 μέρες 

 Αν αγαπάτε τα ψώνια εν πλω 

 Αν θέλετε να έχετε τα πάντα στα πόδια σας ανά πάσα στιγμή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Κατανόηση προφορικού λόγου 

Πρακτορείο ταξιδίων 

- Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω; 

- Ενδιαφέρομαι για μια δεκαπενθήμερη εκδρομή. 

- Πού θέλετε να πάτε; Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό; Διαθέτουμε διάφορα πακέτα. 

- Στο εσωτερικό, σε κάποιο νησί του Αιγαίου.  

- Έχουμε ωραίες εκδρομές στη Σάμο, στη Ρόδο, στην Κω, στην Κρήτη, στη Χίο, ... και άλλα νησιά... σε 

πολύ λογικές τιμές. 

- Η Κως ή η Ρόδος μου φαίνονται πολύ καλές επιλογές. 

- Θα πάτε μόνος; 

- Ὀχι, με τη σύζυγό μου και τα δύο παιδιά μας. 

- Πόσων χρονών είναι τα παιδιά; Παιδιά μέχρι έξι χρονών έχουν κάποια έκπτωση. 

- Το μικρότερο είναι εφτά και το μεγαλύτερο εννιά. 

- Δυστυχώς, δε δικαιούστε έκπτωση. Προτιμάτε να πάτε αεροπορικώς ή ατμοπλοικώς; 

- Δε γνωρίζω ακόμα, ίσως ατμοπλοικώς γιατί νομίζω είναι πιο οικονομικά. 

- Εξαρτάται, αν ταξιδέψετε σε καλή καμπίνα, η διαφορά δεν θα είναι και πολύ μεγάλη. Θα το δούμε. 

- Εντάξει. Τι ξενοδοχεία διαθέτετε; 

- Τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι πάρα πολύ καλά με όλες τις ανέσεις. Τηλέφωνο, 

τηλεόραση, ιντερνετ, κλιματισμό, πισίνα. Επίσης, περιλαμβάνεται ημιδιατροφή σε όλα τα πακέτα. 

- Υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης σε αρχαιολογικούς τόπους και μουσεία; 

- Βεβαίως, μπορείτε να τα κανονίσετε όλα στο ξενοδοχείο όταν θα φτάσετε.  

- Μπορείτε να μου πείτε ενδεικτικά και κάποιες τιμές; Για παράδειγμα στη Ρόδο, για δύο δίκλινα 

δωμάτια ή ένα τετράκλινο. 



 
 

- Ευχαρίστως. Μισό λεπτό να κυττάξω... Οι τιμές ξεκινάνε για 15 ημέρες που ενδιαφέρεστε από 450 

ευρώ το άτομο και μπορεί να φτάσουν μέχρι 750. Εξαρτώνται κυρίως από τις ημερομηνίες που 

θέλετε να ταξιδέψετε και το ξενοδοχείο. 

- Δεν είναι και πολύ ακριβά. Πρέπει να κλείσουμε νωρίς; 

- Όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερα, γιατί συγκεκριμένες ημερομηνίες εξαντλούνται πολύ γρήγορα. 

Πάρτε και αυτά τα φυλλάδια, εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες καθώς επίσης και τις τιμές. 

- Ευχαριστώ πολύ. Θα το συζητήσω με την οικογένειά μου και θα επικοινωνήσω μαζί σας σύντομα. 

Κείμενο διασκευασμένο από τη σειρά: 
Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλλινοστούντες, πρόσφυγες 
Α΄ Επίπεδο 
Ελένη Δεμίρη-Προδρομίδου, Ρούλα Καμαριανού-Βασιλείου 
Ιούλιος 2002, Εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

Ερωτήσεις κατανόησης του παραπάνω διαλόγου   

Με βάση το διάλογο που ακούσατε επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών. Προσοχή, μία απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι σωστή. 

1. Ο πελάτης ενδιαφέρεται για μία εκδρομή  

Α. Πέντε ημερών  

Β. Δεκαπέντε ημερών  

Γ. Δέκα ημερών. 

 

2. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στη(ν)  

Α. Ρόδο  

Β. Κω  

Γ. Δεν είναι γνωστό ακόμη. 

 
3. Το πακέτο της εκδρομής περιλαμβάνει  

Α. Διαμονή σε ξενοδοχείο  

Β. Μετακίνηση και διαμονή σε ξενοδοχείο  

Γ. Διαμονή σε ξενοδοχείο και ξενάγηση 

 
 



 
 

4. Για την ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους θα φροντίσει  

Α. Ο πελάτης στο ξενοδοχείο  

Β. Ο πελάτης στο πρακτορείο ταξιδίων, όταν θα κλείσει την εκδρομή  

Γ. Ο πελάτης από τα φυλλάδια ή το ίντερνετ 

 
5. Το πακέτο της εκδρομής περιλαμβάνει  

Α. Πρωινό  

Β. Πρωινό και ένα γεύμα  

Γ. Μόνο ένα γεύμα. 

 
 
 6. Η οικογένεια  

Α. Θα ταξιδέψει με αεροπλάνο, γιατί είναι πιο γρήγορο  

Β. Θα ταξιδέψει με πλοίο, γιατί είναι πιο οικονομικό  

Γ. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα με ποιο μέσο θα ταξιδέψει 

 
 
7. Η εκδρομή θα κοστίσει για όλη την οικογένεια  

Α. 750 ευρώ  

Β. Τουλάχιστον 1800 ευρώ  

Γ. 450 ευρώ την εβδομάδα 

 
8. Η οικογένεια  

Α. Δε θα έχει καμιά έκπτωση στην τιμή της εκδρομής  

Β Δικαιούται κάποια έκπτωση γιατί υπάρχουν δύο μικρά παιδιά  

Γ. Δικαιούται έκπτωση μόνο για το ένα παιδί, το μικρότερο 

 

 

  

 



 
 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου 

1. Μόλις επιστρέψατε από διακοπές σε ένα ελληνικό νησί. Γράφετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε 

έναν φίλο/μία φίλη σας για το πώς περάσατε στις διακοπές σας, πώς ήταν το ξενοδοχείο, το 

φαγητό, τι κάνατε, τι είδατε και ότι άλλο σας έκανε εντύπωση. (80 λέξεις) 

2. Ένας φίλος/φίλης σας που του/της αρέσει πολύ το βουνό, θέλει να επισκεφτεί το καλοκαίρι την 

Ελλάδα για 2 εβδομάδες. Του/Της γράφετε ένα γράμμα και του/της δίνετε πληροφορίες για το 

μέρος που μπορεί να πάει, τι καιρό μπορεί να περιμένει, και τι μπορεί να κάνει εκεί για να περάσει 

ευχάριστα στις διακοπές του. (80 λέξεις) 

 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου 

1. Ο ομιλητής Α υποστηρίζει ότι οι διακοπές στο βουνό ξεκουράζουν, ηρεμούν και αναζωογονούν 

πνεύμα και σώμα κ. ά.. Ο ομιλητής Β υποστηρίζει ότι οι διακοπές στη θάλασσα ξεκουράζουν 

περισσότερο, ότι το κολύμπι γυμνάζει όλο το σώμα, ότι η έκθεση με μέτρο στον ήλιο κάνει καλό 

στην υγεία κ.ά. .    

2. Ο ομιλητής Α είναι υπάλληλος στη υποδοχή του ξενοδοχείου και ο ομιλητής Β πελάτης. Ο 

ομιλητής Β έρχεται στην υποδοχή και ζητάει πληροφορίες για το πρωινό και το μεσημεριανό στο 

εστιατόριο του ξενοδοχείου, τις τιμές, τη χρήση της πισίνας, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα 

αξιοθέατα της περιοχής, τη δυνατότητα εκδρομών στην περιοχή. Ο ομιλητής Α δίνει τις 

πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Θεματική ενότητα: Ταξίδια 

Απαντήσεις 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Αν  αρρωσταίνετε από τους ναύτες 

7 Αν μένετε ανικανοποίητοι με επισκέψεις αστραπή 

6 Αν πάσχετε από κλειστοφοβία (παράδειγμα) 

2 Αν έχετε αδυναμία στη χλιδή 

5 Αν η θάλασσα σας «αρρωσταίνει» 

8 Αν απεχθάνεστε την πολυτέλεια και τις κοσμικότητες 

 Αν θέλετε να διηγήστε εμπειρίες όπως οι Ελληνοαμερικανοί ομογενείς 

1 Αν είστε αληθινοί θαλασσόλυκοι 

 Αν σας αρέσουν τα ποτά στα μπαρ του πλοίου 

4 Αν θέλετε να γυρίσετε 5 χώρες σε 10 μέρες 

 Αν αγαπάτε τα ψώνια εν πλω 

3 Αν θέλετε να έχετε τα πάντα στα πόδια σας ανά πάσα στιγμή 

 

2. Κατανόηση προφορικού λόγου 

1. Ο πελάτης ενδιαφέρεται για μία εκδρομή  

Α. Πέντε ημερών  

Β. Δεκαπέντε ημερών  

Γ. Δέκα ημερών. 

 

2. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στη(ν)  

Α. Ρόδο  

Β. Κω  

Γ. Δεν είναι γνωστό ακόμη. 

 
3. Το πακέτο της εκδρομής περιλαμβάνει  

Α. Διαμονή σε ξενοδοχείο  

Β. Μετακίνηση και διαμονή σε ξενοδοχείο  



 
 

Γ. Διαμονή σε ξενοδοχείο και ξενάγηση 

 
4. Για την ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους θα φροντίσει  

Α. Ο πελάτης στο ξενοδοχείο  

Β. Ο πελάτης στο πρακτορείο ταξιδίων, όταν θα κλείσει την εκδρομή  

Γ. Ο πελάτης από τα φυλλάδια ή το ίντερνετ 

 
5. Το πακέτο της εκδρομής περιλαμβάνει ακόμη  

Α. Πρωινό  

Β. Πρωινό και ένα γεύμα  

Γ. Μόνο ένα γεύμα. 

 
 
 6. Η οικογένεια  

Α. Θα ταξιδέψει με αεροπλάνο, γιατί είναι πιο γρήγορο και το ίδιο ακριβό με το πλοίο 

Β. Θα ταξιδέψει με πλοίο, γιατί είναι πιο οικονομικό  

Γ. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα με ποιο μέσο θα ταξιδέψει 

 
 
7. Η εκδρομή θα κοστίσει για όλη την οικογένεια  

Α. 750 ευρώ  

Β. Τουλάχιστον 1800 ευρώ  

Γ. 450 ευρώ την εβδομάδα 

 
8. Η οικογένεια  

Α. Δε θα έχει καμία έκπτωση στην τιμή της εκδρομής  

Β Δικαιούται κάποια έκπτωση γιατί υπάρχουν δύο μικρά παιδιά  

Γ. Δικαιούται έκπτωση μόνο για το ένα παιδί, το μικρότερο 

 

 


