
 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο 
 
❖ Συμπληρώστε το άρθρο (οριστικό - αόριστο) στον σωστό τύπο όπου αυτό           

χρειάζεται. 
 
 

Πού βρίσκουν __________  ποτάμια __________  νερό;  

Για __________ αρχαίους Έλληνες __________ ποτάμια ήταν __________ μυστήριο. Έβλεπαν          

ότι __________ ρόλος τους είναι __________ καθοριστικός για __________ διατήρηση            

__________ ζωής, για __________ αγροτικές καλλιέργειες, για __________  μεταφορές. 

Ωστόσο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν __________ ροή τους. Ορισμένοι __________          

φιλόσοφοι, όπως __________ Θαλής από __________ Μίλητο, είχαν __________ σαφή            

αντίληψη για __________ κύκλο __________ νερού. Θεωρούσαν όμως ότι __________            

βροχοπτώσεις δεν αρκούν για να διατηρήσουν __________ ροή __________ μεγάλου ποταμού             

και πίστευαν ότι μόνο __________ ωκεανοί είναι __________ ικανοί να προσφέρουν            

__________ τέτοια __________ ποσότητα __________ νερού. Για αυτό λοιπόν υπέθεσαν ότι            

υπάρχουν κάποιοι __________ υπόγειοι καταρράκτες που μεταφέρουν __________ νερό από           

__________ θάλασσες σε αυτά.__________ απόψεις επικράτησαν για __________ χιλιάδες           

__________ χρόνια. Ακόμη και __________ 17ο αιώνα φαντάζονταν ότι κάτω από __________             

πόδια τους βρίσκεται __________ τεράστιο δίκτυο __________ υπόγειων __________          

ποταμών. Ώσπου __________ 1674, __________ Γάλλος επιστήμονας, __________ Κλοντ            

Περό, έκανε __________ μετρήσεις και βρήκε ότι __________ βροχοπτώσεις μπορούν να           

συντηρήσουν __________  ροή __________ ποταμών. 

 
 

 Πώς δημιουργήθηκε __________  Γη; 

Ως __________ αρχές __________ 19ου αιώνα, __________ περισσότεροι επιστήμονες           

πίστευαν ότι __________ Γη είναι σχετικά __________ νέα και ότι __________ επιφάνειά της              
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δημιουργήθηκε με __________ διαδοχικές και __________ βίαιες καταστροφές __________         

μεγάλης__________ κλίμακας. __________ πρώτος __________ Σκωτσέζος γεωλόγος         

__________ James Hutton υπέθεσε ότι __________ Γη είναι __________ πολύ αρχαιότερη και             

ότι διαμορφώθηκε με __________ __________ πολύ πιο ήπιες διαδικασίες. Έπρεπε, όμως, να            

έρθει __________ Βρετανός βιολόγος Charles Lyell για να κάνει αυτή __________ ιδέα κοινά               

αποδεκτή. __________ Lyell ήταν __________ ασκούμενος δικηγόρος όταν __________ ζωηρό           

ενδιαφέρον του για __________ πετρώματα τον παρακίνησε να πάρει __________ μέρος σε             

__________ διάφορες γεωλογικές αποστολές. __________ βιβλίο του ανέτρεψε __________          

κυρίαρχες, εκείνη __________ εποχή, αντιλήψεις για __________  κόσμο. 

 
 

 “Τιτανικός” 

__________ νύχτα __________ 14ης Απριλίου __________ 1912, __________ υπερωκεάνιο            

Τιτανικός έπλεε ανοιχτά __________ Βόρειου __________ Πόλου. Ήταν __________          

μεγαλύτερο πλοίο που είχε ναυπηγηθεί ως τότε και έκανε __________ παρθενικό του ταξίδι. 

__________ 2.227 επιβαίνοντες και __________ πλήρωμα διασκέδαζαν αμέριμνοι, βέβαιοι ότι          

__________ πλοίο ήταν αβύθιστο. Λίγο πριν από __________ τα μεσάνυχτα, __________            

μερικοί επιβάτες ένιωσαν __________ μικρό τράνταγμα. Δεν ήξεραν ότι __________           

υπερωκεάνιο είχε προσκρούσει σε __________ παγόβουνο ούτε μπορούσαν να φανταστούν ότι            

μέσα σε δύο ώρες __________ Τιτανικός θα βυθιζόταν. Το “αβύθιστο” πλοίο είχε __________              

σωσίβιες βάρκες μόνο για __________ μισούς επιβαίνοντες. __________ υπόλοιποι,           

__________ επιβάτες και __________ πλήρωμα, πνίγηκαν μέσα σε __________ παγωμένα νερά           

__________  Ατλαντικού. 
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