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ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
 

Διαβάστε τις παρακάτω ειδήσεις. Για καθεμία από αυτές, δώστε έναν 

σύντομο τίτλο που δεν θα ξεπερνά τις 10 λέξεις. Συνεχίστε με την άσκηση 

«Άμεση μνήμη». 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

Η επέλαση του χιονιά άφησε πίσω της πολλά σπασμένα δέντρα, αλλά όπως 

φαίνεται, ο Δήμος Γλυφάδας δεν αφήνει τίποτα «να πέσει κάτω». Με 

πρωτοβουλία του Δημάρχου, τα σπασμένα δέντρα και κλαδιά δεν θα 

καταλήξουν απλά σε έναν τεμαχιστή. Αντίθετα, αποφασίστηκε να κοπούν 

σε μικρότερα κομμάτια. Στη συνέχεια, θα διανεμηθούν δωρεάν ως ξυλεία 

στους κατοίκους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους τις κρύες ημέρες του 

χειμώνα. Οι δημότες θα συμπληρώνουν μία ειδική φόρμα κι έπειτα, ο 

Δήμος Γλυφάδας θα τους διανέμει όσα ξύλα χωράνε στο πορτ μπαγκάζ 

ενός επιβατικού αυτοκινήτου.  

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

Ένας από τους στόχους της Σουηδίας είναι να μειωθεί το κόστος για τον 

καθαρισμό των δρόμων, χωρίς όμως να μειωθεί και η ποιότητα του 

καθαρισμού. Έτσι, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός πρωτότυπου, 

πιλοτικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την εκπαίδευση κορακιών 

που θα μάθουν να εντοπίζουν τις γόπες των τσιγάρων στο δρόμο, όπως και 

άλλα μικρά σκουπίδια. Τα εκπαιδευμένα κοράκια θα παίρνουν τις γόπες 

και θα τις πηγαίνουν σε ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο αμέσως θα τους 

δίνει τροφή για ανταμοιβή. Και όπως φαίνεται, δεν είναι δύσκολο να γίνει 

αυτό. Οι ειδικοί στα πτηνά θεωρούν ότι τα κοράκια είναι από τα 

εξυπνότερα πτηνά και συνεπώς, μπορούν πολύ εύκολα να εκπαιδευθούν.  
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ                                            (συνέχεια) 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

Ένα μήνα μετά από την εκτόξευσή του, το υπερσύγχρονο διαστημικό 

τηλεσκόπιο «Τζέιμς Ουέμπ» έφτασε στον τελικό προορισμό του, σε 

απόσταση 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων από τη Γη. Από τη θέση αυτή θα 

μπορέσει να κοιτάξει εκατομμύρια έτη φωτός πιο μακριά από τον 

προκάτοχό του -το τηλεσκόπιο Χαμπλ- και να διακρίνει τα πρώτα άστρα 

που σχηματίστηκαν περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη 

Έκρηξη. Χάρη στην υψηλή ανάλυσή του, το τηλεσκόπιο θα εξετάσει 

ακόμα και τις ατμόσφαιρες μακρινών εξωπλανητών, αναζητώντας σημεία 

ζωής. Το κόστος του τηλεσκόπιου αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.  

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

Η Γιαπωνέζα Νομπούκα Σουνοχάρα είναι παντρεμένη με Έλληνα και 

διατηρεί κατάστημα ελληνικών προϊόντων στο μακρινό Κόμπε της 

Ιαπωνίας. Η Νομπούκα είναι λάτρης του μπουζουκιού. «Πριν από δύο 

χρόνια συνάντησα έναν Ιάπωνα αυτοδίδακτο στο μπουζούκι. Έτσι, 

ξεκίνησα τα μαθήματα μαζί του», εξηγεί η Νομπούκα. Μαζί με άλλους 

Ιάπωνες που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το μπουζούκι, προσπαθούν 

να το διαδώσουν στη χώρα τους ώστε ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να 

ανακαλύψουν τη μαγεία του ήχου του. Μάλιστα, δύο φορές το μήνα 

φιλοξενεί στο κατάστημά της μαθήματα μπουζουκιού για ομάδα 17 

ατόμων.  

* Προσαρμογή άρθρων από το www.in.gr (4.2.2022) 
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ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΗ 

 

Βάλτε ένα ✓ δίπλα στα θέματα που θίγονταν στα σύντομα άρθρα που 

διαβάσατε πριν.  

 

 
 Τι αλλάζει στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού.  

 

Γιαπωνέζα λάτρης του ήχου του μπουζουκιού! 

 

 «Καζάνι που βράζει» η Ουκρανία.                 

 

Γλυφάδα: Σπασμένα δέντρα δίνονται τεμαχισμένα στους πολίτες.  

 

 Νέο είδος πλαστικού είναι πιο γερό από το αλεξίσφαιρο γυαλί.  

 

 Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πάρνηθα.              

 

 Νίκος Κούρκουλος: Δεκαπέντε χρόνια χωρίς τον μεγάλο γόη.   

 

 Σουηδία: Κοράκια σε ρόλο…οδοκαθαριστή.    

 

Βροχή αστεροειδών στιγμάτισε τον πλανήτη Άρη με κρατήρες.    

 

 Έρευνα: Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι στην πανδημία.  

 

 Πήρε θέση το τηλεσκόπιο που θα κοιτάξει πιο μακριά από ποτέ.  

 

Οι σούπες ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα.    


