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ATTENTION Avant le début de l’examen, les examinateurs doivent  bien lire les 
instructions données aux pages 2 et 3. 

Le présent livret ne doit pas être emporté par le candidat après la fin 
de l’épreuve d’examen. 
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES EXAMINATEURS 

Les candidats sont normalement interrogés deux par deux. 

L’examen oral de chaque couple de candidats devrait durer 15 minutes et comprend trois activités : 

Activités Capacités contrôlées 
Durées 

approximatives 

Documents à 
remettre aux 

candidats 

Questions et 
consignes d'activités 
(remises séparément 

aux examinateurs) 

1 réaction à des questions 
simples qui concernent leur 
vie quotidienne 

4 minutes aucun page 1 

2   production d’un discours oral 
suivi se référant au sujet 
proposé par le biais d’un 
document-déclencheur 

5 minutes documents-
déclencheurs 
reproduits aux 
pages 5 à 10 du 
livret  

page 2 

3 action de rapporter en 
français, en tant que 
médiateurs, des informations 
puisées dans un document  

6 minutes documents 
reproduits aux 
pages 11 à 16 du 
livret 

page 3 

 

Les examinateurs sont au nombre de deux. Ils travaillent ensemble mais ils ont des tâches 
différentes :  

 l’un s’entretient avec les candidats, 

 l’autre suit le déroulement de l’épreuve et n’intervient qu’en cas de besoin.  

 

Tout au long de l’épreuve, les deux examinateurs observent dans quelle mesure chaque 
candidat peut: 

 réagir à des questions simples qui concernent sa vie quotidienne (noté sur 2 points), 

 produire un discours oral suivi, en se référant au sujet qui lui est proposé par le biais d’un 
document (noté sur 2 points),  

 rapporter en français, en tant que médiateur, des informations puisées dans un document 
(noté sur 2 points),  

 s’exprimer avec une prononciation et une intonation qui ne prêtent pas à confusion et qui 
n’altèrent pas le sens du message (noté sur 2 points), 

 opérer les choix langagiers appropriés à la situation de communication définie par la 
consigne (noté sur 4 points), 

 opérer des choix lexicogrammaticaux dans le respect des normes d’emploi et de 
fonctionnement de la langue standard (noté sur 4 points), 

 formuler un discours structuré et cohérent (noté sur 4 points). 

 

À la fin de l’examen, les deux examinateurs se concertent puis complètent chacun la colonne qui 
leur est réservée sur les fiches d’évaluation « 4 » de chacun des deux candidats. 
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Remarques importantes : 

 Il est absolument nécessaire que l’attitude des examinateurs soit bienveillante à l’égard 
des candidats afin que ces derniers aient toute occasion de montrer ce qu’ils sont 
capables de « faire » en langue étrangère.  

 Les examinateurs peuvent échanger leurs rôles.  

 Les candidats n’auront à leur disposition que les documents déclencheurs de la 
discussion ; les consignes restent entre les mains des examinateurs qui seront chargés 
de les communiquer aux candidats.  

 L’ordre dans lequel les deux candidats sont examinés doit changer d’une activité à l’autre. 

 L’examinateur n’intervient que pour faciliter la discussion.  

 Les examinateurs peuvent prendre des notes pendant la durée de l’épreuve. 

 Pour l’activité 2, les deux candidats reçoivent chacun un document différent. Pour l’activité 
3, les deux candidats reçoivent chacun un document différent mais figurant sur une même 
page. 

 À l’activité 2, une seule des 3 questions suggérées sera posée à chaque candidat. 

 Pour l’activité 3, les deux candidats reçoivent chacun un document différent mais une 
même consigne.  

 Aux activités 2 et 3, la consigne peut indiquer à qui sont censés s’adresser les candidats. 
Les examinateurs doivent alors interagir avec les candidats comme le feraient les 
interlocuteurs évoqués dans cette consigne. 

 Le livret ne doit pas être emporté par le candidat après la fin de l’épreuve d’examen. 

 

 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE LA FICHE D’ÉVALUATION « 4 » 

 Vérifier si le nom et le numéro de code du candidat figurent sur l’autocollant. 

 Toutes les parties de la fiche d’évaluation devront être complétées par les deux 
examinateurs. 

 Utiliser un stylo bleu ou noir. 

 Éviter les ratures. 

 Pour chaque critère de la fiche d’évaluation, l’examinateur devra noircir la case 
correspondante de la façon suivante :    
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Pour que la confidentialité des sujets soit assurée, les 

questions et les consignes de l’épreuve 4 sont remises 

séparément aux examinateurs, le jour de l’examen, par le 

responsable du centre d’examen. 
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ACTIVITÉ 2 

Activité 2.1 
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Activité 2.2 
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Activité 2.3 
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Activité 2.4 
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Activité 2.5 
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Activité 2.6  
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ACTIVITÉ 3 

Activité 3.1.a CANDIDAT A 

 

Enzo Ferrari 
Έλα όλνκα, έλα ζύκβνιν γλσζηό ζε όινλ 

ηνλ θόζκν θαη κηα πζηεξνθεκία πνπ 

αςεθά ηνλ ρξόλν. Κνηλώο, ν Enzo Ferrari, 

ην καύξν άινγν ζην θίηξηλν θόλην θαη κηα 

κάξθα απηνθηλήησλ ηαπηηζκέλε κε ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηελ πνιπηέιεηα. Ο 

ξηςνθίλδπλνο Λαηίλνο ιάηξεπε ηελ 

ηαρύηεηα θαη ήζειε λα γεύεηαη κόλν 

επηηπρίεο από ην πάζνο ηνπ απηό. ηα 31 

ηνπ, όηαλ ήηαλ ήδε νδεγόο ζε αγώλεο 

ηαρύηεηαο θαη δνύιεπε γηα ηελ Alfa 

Romeo, ίδξπζε ηελ αγσληζηηθή νκάδα 

Scuderia Ferrari. Πεξίκελε όκσο 18 ρξόληα 

γηα λα δεη ηα πξώηα ηνπ απηνθίλεηα λα 

παξάγνληαη. Γηόηη ν Enzo γλώξηδε όηη ε 

ηαρύηεηα έθεξλε απνηειέζκαηα κόλν εληόο 

ηεο πίζηαο ηνπ Grand Prix. Δθηόο, έπξεπε 

λα πεγαίλεη κε ην πάζν ηνπ.  

Vmen 

 

 

Activité 3.1.b CANDIDAT B 

 

Michelangelo 
Antonioni 
πνύδαζε νηθνλνκηθά όκσο δελ εμάζθεζε 

πνηέ ην επάγγεικα. Ίζσο επεηδή δελ 

κπόξεζε πνηέ λα ζπλδέζεη ηνλ ρξόλν κε ην 

ρξήκα. Γηόηη ν ηηαιόο Μηθειάηδειν 

Αληνληόλη, έλαο από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο 

ζθελνζέηεο ηνπ θόζκνπ, δελ βηαδόηαλ 

πνηέ. Ήμεξε λα αθήλεη ηηο ζπλζήθεο λα 

σξηκάζνπλ. ην κεηαμύ, ελνξρήζηξσλε 

θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο δσήο ηνπ 

αλαδεηώληαο ηελ ηειεηόηεηα. Έθαλε ηελ 

πξώηε ηνπ ηαηλία ζηα 38 ηνπ θαη αλέπηπμε 

ην πξνζσπηθό ηνπ ζηπι ύζηεξα από 10 

ρξόληα δεκηνπξγίαο. Σαηλίεο όπσο ην La 

Notte ή ην Blow Up, κε ηα αξγόζπξηα 

πιάλα, ζεσξνύληαη πιένλ θιαζηθά 

αξηζηνπξγήκαηα. Γάκαζε ηνλ ρξόλν θαη 

απηόο ππνθιίζεθε ζην κεγαιείν ηνπ.  

Vmen 
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Activité 3.2.a CANDIDAT A 

 

Οι κίμδσμξι πξσ κούβει ςξ διαδίκςσξ 
 

 Ποξτύλανη ποξρωπικώμ δεδξμέμωμ: 
ε καμία πεοίπςχρη δεμ ποέπει μα εμπιρςεσόμαρςε ασςξύπ με 
ςξσπ ξπξίξσπ ρσμξμιλξύμε μέρχ διαδικςύξσ. Εμδευξμέμχπ 
κάπξιξπ μα μαπ ζηςήρει ςξ ποαγμαςικό μαπ όμξμα ή ςξ 
ξμξμαςεπώμσμξ ςχμ γξμιώμ μαπ, ςη διεύθσμρή μαπ και κάθε 
είδξσπ ποξρχπικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ρςημ ξσρία δεμ έυει 
δικαίχμα μα μάθει. 
 

 Ποξτύλανη ςξσ ηλεκςοξμικξύ μαπ σπξλξγιρςή: 
Μημ υοηριμξπξιείςε ςξ διαδίκςσξ αμ ρςξμ ποξρχπικό ραπ 
σπξλξγιρςή δεμ είμαι εγκαςερςημέμξ κάπξιξ ποόγοαμμα καςά 
ςχμ ιώμ πξσ κσκλξτξοξύμ. Λέγξμςαπ «ιόπ» εμμξξύμε αουεία πξσ 
μπξοεί μα εγκαςαρςαθξύμ ρςξ μηυάμημά ραπ υχοίπ ςημ θέληρή 
ραπ και μα βλάφξσμ ρημαμςικά ςημ ξμαλή λειςξσογία ςξσ. 

ΑΚΑΤΑ ΜΑΚΑΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 3.2.b CANDIDAT B 

 

Τι μπξοξύμε μα κάμξσμε με ςξ Ίμςεομες 

 Να επικξιμχμήρξσμε με άλλξσπ αμθοώπξσπ 
και μάλιρςα άλλχμ υχοώμ μέρχ σπηοεριώμ 
όπχπ ςξ ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ (e-mail) με 
ςξ ξπξίξ μπξοξύμε μα ρςείλξσμε μημύμαςα, 
αλλά και διάτξοα απξθηκεσμέμα αουεία και 
μέρχ Σρας Ρξσμπ (chat rooms) ρςα ξπξία 
ρσμξμιλείπ και απξρςέλλειπ αουεία ρε 
ποαγμαςικό υοόμξ (άμερα). 

 Να βοίρκξσμε πξλλέπ και εμδιατέοξσρεπ 
πληοξτξοίεπ, μα μάθξσμε κάςι παοαπάμχ,  

από εγκσκλξπαιδικέπ γμώρειπ μέυοι εμημέοχρη για ςξ ςι ρσμβαίμει πάμχ ρςξμ 
πλαμήςη. 

 Να παίνξσμε “online” παιυμίδια, δηλαδή παιυμίδια παοόμξια με ασςά πξσ μπξοεί 
ήδη μα παίζξσμε με ςημ κξμρόλα ςχμ βιμςεξπαιυμιδιώμ. 

 Να κάμξσμε αγξοέπ διατόοχμ ειδώμ. Ποξρξυή! Η υοήρη ςξσ Ίμςεομες για αγξοέπ 
επιβάλλεςαι ασρςηοώπ μα γίμεςαι μόμξ από εμήλικξσπ. 

ΑΚΑΤΑ ΜΑΚΑΤΑ 
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Activité 3.3.a CANDIDAT A 

G R AN T A 
Η θέα από την Αυρική 
Φσηνγξαθίεο: πύξνο Σζαθίξεο 

 

 

Σν Granta, ην δηαζεκόηεξν αγγιόθσλν πεξηνδηθό θπθινθνξεί 
θαη ζηα ειιεληθά, κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο μελόγισζζεο 
έθδνζεο θαη κε ζπκκεηνρή Ειιήλσλ ζπλεξγαηώλ. Πξόθεηηαη 
γηα έλα έληππν πνπ δίλεη βαξύηεηα ζην θαιό γξάςηκν είηε 
πξόθεηηαη γηα ξεπνξηάδ είηε πξόθεηηαη γηα ηαμηδησηηθά ζέκαηα. 
Σν δεύηεξν ηεύρνο ηνπ ειιεληθνύ Granta είλαη αθηεξσκέλν 
ζηελ Αθξηθή. Η ζέα από ηελ Αθξηθή είλαη κηα ζπιινγή 
ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, καξηπξηώλ θαη ξεπνξηάδ. Γξάθηεθαλ 
από ζπγγξαθείο πνπ δνπλ ζηελ Νηγεξία, ζηελ Οπγθάληα ζηελ 
Κέλπα αιιά θαη από Επξσπαίνπο δεκνζηνγξάθνπο. Γηαηί ε 
Αθξηθή είλαη έλα νινδώληαλν θνκκάηη ηνπ πιαλήηε κε 
νθηαθόζηα εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο κνηξαζκέλνπο ζε 
πελήληα πέληε έζλε, κε εθαηνληάδεο γιώζζεο, κε επηά 
δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο δώλεο θαη άιιεο πέληε δώλεο 
ώξαο. Η θαηαλόεζή ηεο ζα βνεζήζεη λα ζπιιάβνπκε ην 
παξειζόλ θαη ην παξόλ ηεο Αθξηθήο όζν θαη νιόθιεξεο ηεο 
αλζξσπόηεηαο.  

Passeport  

 
 
 
 
 

Activité 3.3.b  CANDIDAT B 

 

To «ηξνκεξό παηδί» ησλ γαιιηθώλ Γξακκάησλ, ν 
πνιπηάιαληνο Ζαλ Κνθηώ, επηρεηξεί λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ην πην δηάζεκν ηαμίδη όισλ 
ησλ επνρώλ: ην γύξν ηνπ θόζκνπ ζε 80 εκέξεο, 
ην ηαμίδη πνπ πξσηνζθέθζεθε ν Θνύιηνο Βεξλ ην 
1873. Έηζη ην 1936 μεθηλάεη ηε δηθή ηνπ «γύξα», 
ηαμηδεύνληαο κε ηξέλα, πινία, απηνθίλεηα ζηα 
ίρλε ηνπ Φηιέα Φνγθ θαη ηνπ Παζπαξηνύ, ησλ 
δηάζεκσλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ Βεξλ. ε 
αληίζεζε κε ηνλ δηάζεκν ζπγγξαθέα, ν Κνθηώ 
επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηνπο ηόπνπο, 
παξά ζην ηαμίδη απηό θαζαπηό, νδεύνληαο 
αλαηνιηθά κέζσ Λνλδίλνπ, Βνκβάεο, αλ 
Φξαλζίζθν θαη Νέαο Τόξθεο. πγθξίλεη δηαξθώο 
πόιεηο, αλζξώπνπο, πνιηηηζκνύο θαη λννηξνπίεο 
κε ζαθή πξνηίκεζε ζηελ Επξώπε, ζηνπο 
πνιηηηζκνύο ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ηεο 
Αηγύπηνπ. πληξνθηά κε ηνλ δηθό ηνπ 
Παζπαξηνύ, ηνλ θίιν ηνπ Μαξζέι Υηι, δελ 
δηζηάδνπλ λα δηεηζδύζνπλ αθόκε θαη ζηηο πην 
απόθξπθεο κεξηέο. 
Passeport 

ΖΑΝ ΚΟΚΣΩ 

Ο γύρος τοσ κόσμοσ  

σε 80 ημέρες 
Μεηάθξαζε: Φσηεηλή Παπαξήγα 
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Activité 3.4.a CANDIDAT A 

 

 

Mimobots, τα καλλιτεχνικά  

Ολνκάδνληαη Mimobots θαη κε ηελ πξώηε καηηά 

κπνξεί λα κνηάδνπλ κε ραξηησκέλα παηρληδάθηα. 
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, ην θαζέλα από απηά 

είλαη κηα παληνδύλακε ζπζθεπή απνζήθεπζεο. Η 
νηθνγέλεηα ησλ επθάληαζησλ USB είλαη πνιππιεζήο 
θαη απνηειείηαη από ζπιιεθηηθέο δεκηνπξγίεο 

θαιιηηερλώλ κε ζηόρν ηε κεηακόξθσζε ησλ άραξσλ 
κηθξνζπζθεπώλ ζε ραξνύκελα, νεανικά γκάτζετ, 

γεκάηα θξεζθάδα θαη θαληαζία. Η ηεξάζηηα ζπιινγή ησλ θαξηνπλίζηηθσλ USB 
πξνζθέξεηαη ζε πνιιέο εθδόζεηο, αλάινγα κε ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπο. Με εθθίλεζε ηα 
512ΜΒ ε «εμππλάδα» ησλ Mimobots εθηνμεύεηαη σο ηα 4GB, ελώ δηαζέηνπλ 

ηαρύηεηα USB 2.0 θαη είλαη ζπκβαηά κε Mac θαη Microsoft Windows. Η ηηκή ηνπο 
θπκαίλεηαη κεηαμύ 27-82 επξώ (www.mimobot.com).  

www.tovima.gr 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oooms, τα οικολογικά  

Έλα θνκκάηη δάζνπο ζην ζπίηη ζαο! Απηόο είλαη ν 
ζηόρνο ηεο νιιαλδηθήο εηαηξείαο Oooms, ε νπνία 

θαηαζθεύαζε USB από πξαγκαηηθά θιαδηά 
δέληξσλ. Οη κνλαδηθέο, ρεηξνπνίεηεο ζπζθεπέο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θζάλνπλ ζε κήθνο ηα  

10 εθαηνζηά, ελώ ην πάρνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 2 εθαηνζηά. Δκθαληζηαθά πξνζζέηνπλ 
κηα δόζε νηθνινγίαο ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ελώ ε «πξάζηλε» κλήκε ηνπο 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 256ΜΒ, 512ΜΒ, 1GB θαη 2GB. Όζν γηα ηηο ηηκέο, εθείλεο μεθηλνύλ από 
ηα 60 επξώ θαη ζθαξθαιώλνπλ ζηγά ζηγά ζην πςειόηεξν θιαδί ησλ 80 επξώ. Τα μύιηλα 
USB δηαηίζεληαη κέζσ Γηαδηθηύνπ από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην 

www.oooms.nl.  

www.tovima.gr 
 

Activité 3.4.b CANDIDAT B 
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Activité 3.5.a CANDIDAT A 

αμακύκλχρη 
Όρξ πιξ λίγα ςόρξ πιξ καλά 
Ποιμ τςάρεςε ρςη διαδικαρία ςηπ αμακύκλχρηπ, ρκετςείςε πόρα 
μπξοείςε μα κάμεςε για μα μειώρεςε ςα άυοηρςα ποάγμαςα πξσ 
ειρέουξμςαι ρςξ ρπίςι ραπ, ατξύ όρξ λιγόςεοα τέομεςε ςόρξ 
λιγόςεοα ρσγκεμςοώμεςε για πέςαμα. Ποξληπςικά, λξιπόμ, η 
Greenpeace ποξςείμει: 

 Απξτύγεςε ςιπ ρσρκεσαρίεπ μίαπ υοήρηπ. 

 Ποξςιμήρςε γσάλιμη ρσρκεσαρία ρςιπ ςοξτέπ αμςί ςηπ 
πλαρςικήπ ή εκείμηπ από αλξσμίμιξ. 

 Χοηριμξπξιήρςε ςημ ίδια πάμιμη ςράμςα για ςα 
καθημεοιμά ραπ φώμια. 

 Επιλένςε ςη υάοςιμη ρακξύλα ςξσ μαμάβη. 

 Ποξςιμήρςε ςιπ επιρςοετόμεμεπ τιάλεπ ρε πξςά και 
αμαφσκςικά. 

 Χοηριμξπξιήρςε επαματξοςιζόμεμεπ μπαςαοίεπ. 

 Αγξοάρςε δξυεία με καπάκι για ςξ φσγείξ, ώρςε μα μη 
υοηριμξπξιείςε αλξσμιμόυαοςξ ή διάταμη μεμβοάμη. 

 Ποξςιμήρςε ςα ποξψόμςα με ςξ ρήμα ςηπ αμακύκλχρηπ. 

Maison et décoration 

 

 

 

 

 

Activité 3.5.b CANDIDAT B 

αμακύκλχρη 
Η αμακύκλχρη νεκιμά από ςξ μξικξκσοιό ραπ και απαιςεί 
ξογάμχρη και ςάνη. Είμαι καιοόπ, λξιπόμ, μα ξογαμώρεςε 
ςα άυοηρςά ραπ: 
 Κάπξια από ςα αμακσκλώριμα σλικά απαιςξύμ ςξ δικό 
ςξσπ κάδξ αμακύκλχρηπ, όπχπ ςα υαοςιά ή ςα κξσςάκια 
αλξσμιμίξσ. Ακόμη και ρςξ ρπίςι νευάρςε ςξσπ κάδξσπ με 
ςημ παλιά μξοτή και επιλένςε εκείμξσπ με ςα 
διαυχοιρςικά ρςξ ερχςεοικό ςξσπ. 
 Χοηριμξπξιήρςε ςιπ ειδικέπ ρακξύλεπ για αμακύκλχρη 
ςιπ ξπξίεπ θα αδειάζεςε ρςξσπ κάδξσπ ρκξσπιδιώμ και 
μπξοείςε μα ςιπ επαμαυοηριμξπξιείςε. 
 Αμ δεμ σπάουει κξμςιμόπ δημξςικόπ κάδξπ, ςόςε μημ 

νευμάςε πχπ μπξοείςε μα κάμεςε μια αίςηρη για κάδξ ρςη γειςξμιά ραπ. 
 Επαμαυοηριμξπξιήρςε όρξ πεοιρρόςεοα αμςικείμεμα μπξοείςε, όπχπ ςιπ παλιέπ ξικιακέπ ρσρκεσέπ, 
αγξοάρςε μεςαυειοιρμέμα αμςικείμεμα πξσ διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη καλήπ λειςξσογίαπ.  

Maison et décoration 
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Activité 3.6.a CANDIDAT A 

ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ, ΤΑΦΥΓΡΟΜΟΗ! 
Υάηκπξηηδ, Αγγιία 

Κάζε θνξά πνπ έβγαηλαλ ζην δξόκν νη ηαρπδξόκνη ηεο 

πεξηνρήο, νη γιάξνη πνπ πεηνύζαλ εθεί γύξσ νξκνύζαλ κε 

θόξα πξνο ηα θεθάιηα ηνπο. Οη επηζέζεηο απηέο ζηακαηνύζαλ 

κόλν όηαλ νη ηαρπδξόκνη ήηαλ γπλαίθεο! Ση ήηαλ άξαγε απηό 

πνπ αλαζηάησλε ηόζν πνιύ ηνπο γιάξνπο; «Ννκίδσ όηη ηα 

πνπιηά πξνζπαζνύζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα κηθξά ηνπο θαη 

έβιεπαλ ηνπο άληξεο ζαλ απεηιή», ιέεη ν Ρίηζαξλη Υνι ηεο 

Βαζηιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. κσο, ε εηδηθόο ζε 

ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ δώσλ, Πέηξα Μέξηελο, δελ είλαη 

ζίγνπξε αλ ζα κάζνπκε πνηέ ηη πξαγκαηηθά πξνθάιεζε ηηο 

επηζέζεηο απηέο. ζν γηα ηνπο ηαρπδξόκνπο, απηνί είλαη πνιύ 

ραξνύκελνη επεηδή ηα πνπιηά απνθάζηζαλ ηειηθά λα θεξύμνπλ 

παύζε ππξόο.  

National Geographic Kids  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 3.6.b CANDIDAT B 

ΣΚΥΛΟΣ ΚΔΡΓΗΕΔΗ ΣΔ ΑΓΩΝΔΣ ΚΟΛΥΜΒΖΣΖΣ 

 

Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια 
Ο Σδέηθ, ην Γθόιληελ Ρηηξίβεξ, είλαη έλαο θνβεξόο 

θνιπκβεηήο. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ, Σδέθ Πνθνλόζθη, 

δήισζε ζπκκεηνρή ζ’ έλαλ αγώλα θνιύκβεζεο δύν 

ρηιηνκέηξσλ θαη απνθάζηζε λα γξάςεη θαη ην ζθύιν ηνπ. 

Η πξνπόλεζε ηνπ Σδέηθ πεξηιάκβαλε θνιύκπη ζηνλ 

σθεαλό δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη έλα πηάην απγά ηελ 

εκέξα ηνπ αγώλα γηα πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. Οη 

θνιπκβεηέο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ην παγσκέλν λεξό 

θαη ηα ηζρπξά ξεύκαηα. κσο ν Σδέηθ απνδείρζεθε πνιύ 

δπλαηόο αληίπαινο. «ηαλ νη θαιύηεξνη θνιπκβεηέο 

άξρηζαλ λα καο πξνζπεξλνύλ, ν Σδέηθ πήξε κπξνο», ιέεη 

ν Σδεθ. Σειηθά ν ζθύινο ηνπ ηεξκάηηζε 72νο ζηνπο 507 

θνιπκβεηέο. «ινη ήζειαλ λα κάζνπλ ην ρξόλν ηνπ», 

ιέεη ν ππεύζπλνο ηνπ αγώλα, Μπηι Γνπίγθαλη.  

National Geographic Kids 

 

 


