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ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΠΟΤΔΝΟ ΑΪΡΔ 
 

Έηζη ινηπόλ, ηα ηξία ηαρπδξνκηθά αεξνπιάλα ηεο Παηαγσλίαο1, ηεο Υηιήο θαη ηεο 
Παξαγνπάεο επέζηξεθαλ από ην Νόην, ηε Γύζε θαη ην Βνξξά πξνο ην Μπνπέλνο 
Aτξεο. Πεξηκέλακε ην θνξηίν ηνπο γηα λα δώζνπκε ην ζηληάιν ηεο αλαρώξεζεο  ζην 
αεξνπιάλν ηεο Δπξώπεο θαηά ηα κεζάλπρηα. 

Σξεηο πηιόηνη, θαζέλαο ρσκέλνο ζην βαξύ ζθαξί ηνπ, ρακέλνη κέζα ζηε λύρηα θαη 
πξνζεισκέλνη ζηελ πηήζε ηνπο, ζε ιίγν, ζα θαηέβαηλαλ αξγά από ηνλ 
θνπξηνπληαζκέλν ή γαιήλην νπξαλό ηνπο πξνο ηελ απέξαληε πόιε, ζαλ θάηη 
παξάμελνπο ρσξηθνύο πνπ θαηεβαίλνπλ απ’ ην βνπλό ηνπο.  

Ο Ρηβηέξ, πνπ ήηαλ ππεύζπλνο γηα νιόθιεξν ην δίθηπν, βεκάηηδε λεπξηθά πάλσ-
θάησ ζηελ πίζηα ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Μπνπέλνο Aτξεο. Ήηαλ ακίιεηνο γηαηί, κέρξη 
λα θηάζνπλ θαη ηα ηξία αεξνπιάλα, απηή ε κέξα έθξπβε αθόκα θηλδύλνπο. Λεπηό ζην 
ιεπηό, θαζώο έθηαλαλ ζηα ρέξηα ηνπ ηα ηειεγξαθήκαηα, ν Ρηβηέξ είρε ηελ αίζζεζε 
όηη όιν θαη θάηη άξπαδε κέζα από ηα ρέξηα ηεο κνίξαο, όηη κείσλε ηελ αβεβαηόηεηα θαη 
ηξάβαγε ηα πιεξώκαηά ηνπ έμσ από ηε λύρηα, πξνο ηελ αθηή. 

Έλαο εξγάηεο πιεζίαζε ηνλ Ρηβηέξ γηα λα ηνπ αλαθνηλώζεη έλα κήλπκα από ηνλ 
αζύξκαην: 

Σν αεξνπιάλν από ηε Υηιή ιέεη όηη δηαθξίλεη ηα θώηα ηνπ Μπνπέλνο Aτξεο. 
Καιά. 
ε ιίγν ν Ρηβηέξ ζα ην άθνπγε ην αεξνπιάλν: ε λύρηα μέβξαδε ήδε ην πξώην, 

όπσο ε ζάιαζζα, κε ηελ παιίξξνηα, ηελ άκπσηε θαη ηα κπζηήξηά ηεο, μεβξάδεη ζηελ 
παξαιία ηνλ ζεζαπξό πνπ ηόζν θαηξό ηνλ πήγαηλε πέξα -δώζε. Καη αξγόηεξα ζα καο 
ράξηδε θαη ηα άιια δύν. 

Σόηε κόλν ζα ηέιεησλε απηή ε κέξα. Σα εμνπζελσκέλα πιεξώκαηα ζα πήγαηλαλ 
γηα ύπλν θαη μεθνύξαζηα πιεξώκαηα ζα έπαηξλαλ ηε ζέζε ηνπο. Αιιά ν Ρηβηέξ δελ 
ζα έβξηζθε αλάπαπζε: ην  ηαρπδξνκείν από ηελ Δπξώπε, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα ηνλ 
γέκηδε αλεζπρία. Πάληα ζα γηλόηαλ ην ίδην. Πάληα. 
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1
 Πεξηνρή ζηελ λόηηα Υηιή θαη Αξγεληηλή. 

Το θείκελο «Προορηζκός Μποσέλος Aϊρες» ποσ βρίζθεηαη ζηελ προεγούκελε ζειίδα είλαη 

έλα απόζπαζκα από έλα κσζηζηόρεκα ποσ γράθηεθε ηο 1931. Το κσζηζηόρεκα ασηό 

βαζίδεηαη ζηης εκπεηρίες ηοσ ζσγγραθέα ως πηιόηοσ ηατσδροκηθού αεροπιάλοσ ζηελ Νόηηα 

Ακερηθή.  
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Να αλαηξέμεηο ζε απηό ην απόζπαζκα γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξωηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1: ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΠΟΥΔΝΟ ΑΪΡΔ 

Πώο ληώζεη ν Ρηβηέξ ζηε δνπιεηά ηνπ; Να αλαηξέμεηο ζην θείκελν γηα λα αηηηνινγήζεηο 
ηελ απάληεζή ζνπ. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 2: ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΠΟΥΔΝΟ ΑΪΡΔ 

Σν θείκελν «Πξννξηζκόο Μπνπέλνο Ατξεο» γξάθηεθε ην 1931. Ννκίδεηο όηη ν Ρηβηέξ 
ζα πέξλαγε παξόκνηεο αγσλίεο ζήκεξα; Να αηηηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 3: ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΠΟΥΔΝΟ ΑΪΡΔ 

Ση ζπκβαίλεη ζηνλ ήξσα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ; 

Α Έρεη κηα δπζάξεζηε έθπιεμε. 
Β Απνθαζίδεη λα αιιάμεη δνπιεηά. 
Γ Πεξηκέλεη λα γίλεη θάηη. 
Γ Μαζαίλεη λα αθνύεη ηνπο άιινπο. 

Δρώτηση 4: ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΠΟΥΔΝΟ ΑΪΡΔ 

ύκθσλα κε ηελ πξνηειεπηαία παξάγξαθν («ε ιίγν …»), ζε ηη κνηάδνπλ ε λύρηα θαη 
ε ζάιαζζα; 

Α Καη νη δπν θξύβνπλ όζα βξίζθνληαη κέζα ηνπο. 
Β Καη νη δπν είλαη ζνξπβώδεηο. 
Γ Καη νη δπν δακάζηεθαλ από ηνλ άλζξσπν. 
Γ Καη νη δπν είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν. 
Δ Καη νη δπν είλαη ζησπειέο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεκείωζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 214-219) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΠΟΤΔΝΟ ΑΪΡΔ 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 
Δρώτηση 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Πεξηγξάθεη ην πώο ληώζεη ν Ρηβηέξ ζηε δνπιεηά ηνπ αλαθεξόκελνο ζην 
άγρνο, ζηελ αληνρή, ζην γεγνλόο όηη αηζζάλεηαη ππεξβνιηθά θνξησκέλνο ή 
ζηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο ΚΑΙ δίλεη κηα εμήγεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 
θαηάιιειν απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ. Μπνξεί λα αλαθεξζεί γεληθά ζην 
θείκελν ή παξαθξάδεη ή απιώο παξαζέηεη ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. Η 
παξάζεζε πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαθέξεη.  
 Έρεη μεπεξάζεη ηνλ εαπηό ηνπ, ζηε ηειεπηαία ζεηξά θαηαιαβαίλνπκε όηη δελ 

μεθνπξάδεηαη πνηέ. 

 Είλαη αγρωκέλνο: «Απηή ε κέξα έθξπβε αθόκα θηλδύλνπο» 

 Είλαη εμαληιεκέλνο. Όιε ηε κέξα αλεζπρεί γηα απηά ηα ηξία αεξνπιάλα, θαη κεηά 
πξέπεη λα αλεζπρεί θαη γηα ην αεξνπιάλν ηεο Επξώπεο! 

 Έρεη ζπκβηβαζηεί. Τν ηειεπηαίν «πάληα» καο δείρλεη όηη ζθέθηεηαη όηη ηίπνηα δελ 
πξόθεηηαη πνηέ λα αιιάμεη. 

 Δίλεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπ. Δελ κπνξεί λα ραιαξώζεη αλ δελ είλαη 
ζίγνπξνο όηη όινη είλαη ζώνη θαη αζθαιείο. [Αλαθέξεηαη κε γεληθό ηξόπν ζην 
θείκελν] 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Πεξηγξάθεη ην πώο ληώζεη ν Ρηβηέξ ζηε δνπιεηά ηνπ αλαθεξόκελνο ζην 
άγρνο, ζηελ αληνρή, ζην γεγνλόο όηη αηζζάλεηαη ππεξβνιηθά θνξησκέλνο ή 
ζηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο ρσξίο λα δίλεη κηα εμήγεζε πνπ λα αλαθέξεηαη 
ζην θείκελν. 
 Νηώζεη πξαγκαηηθά ππεύζπλνο γηα όζα ζπκβαίλνπλ. 

 Είλαη αγρωκέλνο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
 Τνπ αξέζεη ε δνπιεηά ηνπ γηαηί δηεπζύλεη πνιιά πξάγκαηα. [Δελ ην ζηεξίδεη ην 

θείκελν] 

 Τε βξίζθεη θαληαζηηθή γηαηί κπνξεί λα βιέπεη ηα αεξνπιάλα. [Δελ ην ζηεξίδεη ην 
θείκελν] 

 
 
Δρώτηση 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Απαληά ή ππνλνεί «Ναη» Η «Όρη» θαη θάλεη κηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζηηο 
δηαθνξεηηθέο επνρέο ΚΑΙ αηηηνινγεί ηελ απάληεζε. Απηή ε ζύγθξηζε κπνξεί 
λα βαζίδεηαη ζηνλ πιηθό παξάγνληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πξόνδν 
ηεο ηερλνινγίαο, ζηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, Η ζε έλαλ 
ςπρνινγηθό παξάγνληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ην άγρνο. Η απάληεζε 
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πξέπεη λα θαλεξώλεη ζσζηή θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ. 
 Σήκεξα, νη πηιόηνη (ηα αεξνπιάλα) έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πνιύ πξνεγκέλα 

όξγαλα γηα λα βξίζθνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο, θαη έηζη δελ ππάξρνπλ 
ηερληθά πξνβιήκαηα όηαλ ν θαηξόο δελ είλαη θαιόο. 

 Όρη, ζήκεξα ηα αεξνπιάλα είλαη εμνπιηζκέλα κε ξαληάξ θαη απηόκαηα ζπζηήκαηα 
πινήγεζεο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο πηιόηνπο λα ηα θαηαθέξνπλ ζε 
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

 Ναη, ην αεξνπιάλν είλαη πάληα επηθίλδπλν, όπωο θαη όια ηα άιια κέζα 
κεηαθνξάο. Ο θίλδπλνο αηπρήκαηνο ή βιάβεο δελ απνθιείεηαη πνηέ. 

 Σήκεξα νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ηερληθή πξόνδνο είλαη ζεκαληηθέο, ηόζν ζην 
έδαθνο όζν θαη ζηα αεξνπιάλα. 

 Ναη, πάληα ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο. 

 Όρη, παιηά δελ ππήξρε ν θόβνο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 
 Όρη, νη θόβνη δελ είλαη πηα νη ίδηνη ζήκεξα. 

 Όρη, έρεη γίλεη κεγάιε πξόνδνο. 

 Καηά θάπνην ηξόπν λαη, αιιά ζε έλα ζύγρξνλν πιαίζην. [Αόξηζην] 

 Με ηα ρξόληα νη άλζξωπνη ζα ηα είραλ αιιάμεη απηά. [Αόξηζην] 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
 Όρη, ζηελ επνρή καο δελ ηαμηδεύνπκε ηε λύρηα. [Λάζνο, θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη 

ζήκεξα] 

 Όρη, γηαηί ζήκεξα νη πηιόηνη είλαη θαιύηεξα εθπαηδεπκέλνη. [Εθηόο ζέκαηνο] 

 Όρη, Ο Ρηβηέξ είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνο από ηε δνπιεηά ηνπ, αιιά ζήκεξα 
θνβόκαζηε ηνπο ηξνκνθξάηεο. [Δελ έρεη θαηαλνήζεη ην θείκελν] 

 
 
Δρώτηση 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Πεξηκέλεη λα γίλεη θάηη. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
Δρώτηση 4 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Α. Καη νη δπν θξύβνπλ όζα βξίζθνληαη κέζα ηνπο. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
 
 
 
 
Σεκείωζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 214-219) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


