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Τ

ο βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα είναι ένα σύγχρονο και πλήρες βοήθημα, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και
στους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα αυτό. Η συγγραφή του
βασίστηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία και προσέγγιση της διδασκαλίας
του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόσο η θεωρία όσο και οι
απαντήσεις των ασκήσεων ακολουθούν τους νεότερους κανόνες για τη
γραμματική, το συντακτικό και την παραγωγή των λέξεων της ελληνικής
γλώσσας.
Η δομή του βιβλίου σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστο στον αναγνώστη. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:
Ι. Θεωρία
Περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων του σχολικού εγχειριδίου, παραδείγματα, πίνακες και
σχεδιαγράμματα που διευκολύνουν τη μελέτη και την κατανόηση της θεωρίας, καθώς και τις επαναλήψεις του μαθητή.
ΙΙ. Εισαγωγικά Κείμενα
Στη δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στις Ερωτήσεις κατανόησης των εισαγωγικών κειμένων του σχολικού βιβλίου.
ΙΙΙ. Ακούω και μιλώ
Δίνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων της ενότητας Ακούω και μιλώ
του σχολικού βιβλίου, οι οποίες προορίζονται για προφορική εξέταση
των μαθητών στην τάξη.
ΙV. Διαβάζω και γράφω
Οι υποενότητες αυτές του σχολικού βιβλίου περιέχουν γραπτές ασκήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες στο παρόν βιβλίο απαντώνται με
πληρότητα και σύμφωνα με τη θεωρία. Σε πολλές περιπτώσεις δίνονται
πίνακες και σχεδιαγράμματα που διευκολύνουν την κατανόηση, καθώς
και πρόσθετες διευκρινήσεις, παρατηρήσεις και επεξηγήσεις.
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V. Συμπληρωματικές ασκήσεις
Στο τέλος κάθε ενότητας δίνονται επιπλέον ασκήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπέδωση της ύλης αλλά και για την
αξιολόγηση του μαθητή. Καθεμία περιλαμβάνει κείμενα με περιεχόμενο
από τη θεματολογία της ενότητας και ασκήσεις που ανταποκρίνονται
στη διδακτέα θεωρία.

• Στο τέλος των ενοτήτων του βιβλίου του μαθητή υπάρχουν τέσσερα
Κριτήρια Αξιολόγησης (ένα ανά δύο ενότητες), με κείμενα και ασκήσεις
που καλύπτουν την ύλη της θεωρίας και περιέχουν άσκηση παραγωγής
λόγου. Σε κάθε άσκηση δίνονται οι μονάδες βαθμολόγησης.

• Ακολουθούν οι απαντήσεις στις Συμπληρωματικές Ασκήσεις και στα
Κριτήρια Αξιολόγησης.

• Το Τετράδιο Εργασιών παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου, ώστε να
μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει εύκολα στο σημείο που τον ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου για κάθε ενότητα, με πίνακες και πρόσθετες επεξηγήσεις.
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ÂÓﬁÙËÙ· 1Ë
Η Ελλάδα στον κόσμο

Ι . ΘΕ Ω ΡΙ Α
Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων
Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
❏ Πρόταση ονομάζεται η ομάδα λέξεων που οργανώνεται γύρω από ένα ρήμα,
εκφράζει ένα μόνο νόημα και συνήθως έχει σύντομη διατύπωση.
✔ Οι προτάσεις, ως προς τη σχέση τους με τις άλλες, είναι δύο ειδών: α. κύριες
και β. ανεξάρτητες:
α. Κύρια ή ανεξάρτητη λέγεται η πρόταση που δεν εξαρτάται από καμία άλλη, μπορεί δηλαδή να σταθεί μόνη της στο λόγο, π.χ. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα.
β. Δευτερεύουσα ή εξαρτημένη ονομάζεται η πρόταση που συμπληρώνει το νόημα
μιας άλλης πρότασης και εξαρτάται από αυτή, π.χ. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία βρίσκεται στη βαλκανική χερσόνησο.
(Η δευτερεύουσα πρόταση η οποία βρίσκεται στη βαλκανική χερσόνησο συμπληρώνει το νόημα της κύριας Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορεί
να σταθεί μόνη της στο λόγο)

❏ Περίοδος ονομάζεται ένα τμήμα λόγου που εκτείνεται από τελεία σε τελεία και
μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις, π.χ. Η πραγματική
ιστορία της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός της. (η περίοδος αποτελείται από μία
πρόταση)
Τα παιδιά στο σχολείο καλούνται να μάθουν να ξεχωρίζουν τα κοινά στοιχεία που
έχουν μεταξύ τους κουλτούρες που στην πρώτη ματιά μοιάζουν διαφορετικές, να
εκτιμούν την αξία άλλων πολιτισμών εκτός από το δικό τους, να αναγνωρίζουν
την ετερογένεια, και όχι την ομοιογένεια, ως βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών. (η περίοδος αποτελείται από επτά προτάσεις)
Όταν μιλάμε ή γράφουμε, δημιουργούμε ένα μικρό ή μεγάλο σύνολο προτάσεων που είναι σχετικές μεταξύ τους ως προς το νόημα. Παράλληλα, οργανώνουμε το
σύνολο αυτό με τρόπο που να φανερώνει το νόημα και να δείχνει τις σχέσεις που
συνδέουν τις προτάσεις. Έτσι λοιπόν, ένα σύνολο από προτάσεις που σχετίζονται
νοηματικά μπορούν:
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α. να παρατίθενται απλώς η μία δίπλα στην άλλη (ασύνδετο σχήμα)
β. να παρατάσσονται η μία μετά την άλλη ως ισότιμα στοιχεία του λόγου και να
συνδέονται με παρατακτικούς συνδέσμους (παράταξη)
γ. να πλέκονται μεταξύ τους έτσι ώστε κάποιες να μεταβάλλονται σε μέρη μιας
άλλης πρότασης (δηλαδή οι δευτερεύουσες να υποτάσσονται σε άλλες προτάσεις)
και να συνδέονται με διάφορες συνδετικές λέξεις (υπόταξη).
Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
ασύνδετο σχήμα

παρατακτική σύνδεση

υποτακτική σύνδεση

❏ Ασύνδετο σχήμα ονομάζεται η απλή παράθεση προτάσεων (αλλά και λέξεων ή

φράσεων), που βρίσκονται στο λόγο η μία μετά την άλλη χωρίς κάποια συνδετική λέξη μεταξύ τους. Όταν χρησιμοποιούμε το ασύνδετο σχήμα στο γραπτό λόγο,
βάζουμε κόμμα ανάμεσα στις προτάσεις που παρατίθενται ασύνδετα,
π.χ. Έτρεχαν, πηδούσαν, τάραζαν τον κόσμο από τις φωνές.

✔ Το ασύνδετο σχήμα χρησιμοποιείται πολύ στον προφορικό λόγο, σε παραμύθια, παροιμίες, έντεχνα πεζογραφήματα και ποιήματα, για να εκφράσουμε μια
σειρά νοημάτων με απλό τρόπο, ζωηρότητα ή γοργό ρυθμό.

❏ Παρατακτική σύνδεση ή παράταξη έχουμε όταν δύο ή περισσότερες προτάσεις

συνδέονται μεταξύ τους με κάποιον από τους παρατακτικούς συνδέσμους (και,
λοιπόν, δηλαδή κ.λπ.). Οι προτάσεις που συνδέονται παρατακτικά πρέπει να είναι όμοιες (ισοδύναμες, ισότιμες), δηλαδή:

• κύρια πρόταση + κύρια πρόταση
Η Άννα χορεύει και τραγουδάει.
κύρια

κύρια

• δευτερεύουσα πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση που ανήκουν και οι δύο στο
ίδιο είδος (χρονική + χρονική, αιτιολογική + αιτιολογική, τελική + τελική κ.λπ.)

(Θα γυρίσω) αφού τελειώσουμε τη δουλειά και φύγουν όλοι οι άλλοι.
δευτερεύουσα
(χρονική)
πρόταση

14
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Παρατακτικοί σύνδεσμοι
συμπλεκτικοί
αντιθετικοί
διαχωριστικοί
συμπερασματικοί
επεξηγηματικός

π. £ÂˆÚ›·

και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ
αλλά, μα, όμως, παρά, μόνο,
ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα,
ενώ, μολαταύτα, εξάλλου, μολονότι
ή, είτε
λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως
δηλαδή

Η στίξη στην παρατακτική σύνδεση

• Πριν από τους διαχωριστικούς συνδέσμους ή, είτε δεν μπαίνει κόμμα.
• Σχεδόν ποτέ δεν μπαίνει κόμμα πριν από το συμπλεκτικό σύνδεσμο και.
• Βάζουμε πάντα κόμμα πριν από το αλλά και.
• Συνήθως με το ωστόσο ξεκινά νέα περίοδος, γι’ αυτό τις περισσότερες φορές
υπάρχει πριν από αυτό τελεία.

❏ Υποτακτική σύνδεση (ή υπόταξη) έχουμε όταν δύο ή περισσότερες μη ισότιμες
προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με κάποια συνδετική λέξη.

• κύρια πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση
Θα φύγω, όταν βραδιάσει
κύρια δευτερεύουσα
πρόταση
πρόταση
(η δευτερεύουσα χρονική πρόταση «όταν βραδιάσει» συνδέεται με την κύρια «Θα
φύγω» με τον υποτακτικό σύνδεσμο όταν)

• δευτερεύουσα πρόταση α΄ είδους + δευτερεύουσα πρόταση β΄είδους
Θα φύγω, όταν βραδιάσει, επειδή τότε θα γυρίσουν οι γονείς μου
δευτερεύουσα
(χρονική)
πρόταση

δευτερεύουσα
(αιτιολογική)
πρόταση

(η δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση «επειδή τότε θα επιστρέψουν οι γονείς
μου» συνδέεται με τη δευτερεύουσα χρονική πρόταση «όταν βραδιάσει», η οποία
με τη σειρά της συνδέεται με την κύρια «Θα φύγω»)
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✔ Η υποτακτική σύνδεση είναι η πιο κατάλληλη να εκφράσει σύνθετες λογικές
συσχετίσεις και συνήθως δημιουργεί την εντύπωση ότι ο λόγος είναι περισσότερο οργανωμένος και επεξεργασμένος.
Συνδετικές λέξεις στην υποτακτική σύνδεση
υποτακτικοί σύνδεσμοι
μόρια
συνδεσμικές φράσεις
αναφορικές αντωνυμίες
αναφορικά επιρρήματα
ερωτηματικές αντωνυμίες
ερωτηματικά επιρρήματα

όταν, ότι, γιατί, αν
να
την ώρα που, κάθε φορά που, εκεί που
όποιος, όσος, ό,τι, ο οποίος, που
όπου, όπως, που, όσο
ποιος, τι, πόσος
πού, πώς, πότε, πόσο

Οι κυριότεροι υποτακτικοί σύνδεσμοι
ειδικοί
τελικοί
χρονικοί
αιτιολογικοί
υποθετικοί
αποτελεσματικοί
διστακτικοί

ότι, πως, που
να, για να
όταν, καθώς, αφού, αφότου, ενώ,
πριν, πριν να, προτού, ώσπου,
ωσότου, όποτε
γιατί, διότι, επειδή, αφού
αν, εάν, άμα
ώστε, ώστε να, που
μήπως, μη(ν)

Η στίξη στην υποτακτική σύνδεση

•

Στην υποτακτική σύνδεση, συνήθως η δευτερεύουσα πρόταση χωρίζεται με
κόμμα από την πρόταση που προσδιορίζει, όταν δηλώνει κάποια επιρρηματική
σχέση (χρόνο, αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα κ.λπ.)
π.χ. Έφυγε θυμωμένος, επειδή του μίλησαν απότομα.
• Όταν μια δευτερεύουσα πρόταση λειτουργεί ως αντικείμενο, υποκείμενο ή κατηγορούμενο στο ρήμα μιας άλλης πρότασης, τότε οι δύο προτάσεις δε χωρίζονται με κόμμα
π.χ. Η Ασπασία είπε ότι δε θα έρθει στην εκδρομή (η δευτερεύουσα πρόταση ότι δε
θα έρθει στην εκδρομή είναι αντικείμενο του ρήματος είπε της κύριας πρότασης)
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Οι επιλογές στις συνδέσεις των προτάσεων και οι συνέπειές τους στο λόγο

π. £ÂˆÚ›·

✔ Η συνδετική λέξη που επιλέγει ένας ομιλητής για να συνδέσει δύο προτάσεις φανερώνει το είδος της σχέσης που έχουν οι προτάσεις αυτές στη σκέψη του ομιλητή.
✔ Ένας ομιλητής ή ένας συγγραφέας μπορεί να μη χρησιμοποιήσει συνδετικές λέξεις:
• όταν η σχέση ανάμεσα στις προτάσεις είναι ολοφάνερη και δε χρειάζεται να τη
δηλώσει με κάποια λέξη
• αν θέλει να αφήσει τον ακροατή ή τον αναγνώστη να ανακαλύψει τη σχέση και
να δώσει δική του ερμηνεία (κυρίως στην ποίηση και στη διαφήμιση)
• σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρος, όταν δηλαδή του διαφεύγει η ακριβής σχέση μεταξύ των προτάσεων
• όταν έχει βρει άλλους τρόπους, μη λεκτικούς (π.χ. εικόνα), να εκφράσει αυτή τη
σχέση
• όταν θέλει να παρουσιάσει πολλά νοήματα ενωμένα σε ένα σύνολο
• όταν θέλει να εκφράσει μια σειρά νοημάτων με απλό τρόπο, ζωηρότητα ή γοργό
ρυθμό.

Οι συνδέσεις των προτάσεων στον προφορικό λόγο
Oρισμένα από τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου ως προς τη σύνδεση
των προτάσεων είναι τα εξής:
• Χρησιμοποιείται ευρύτατα η παρατακτική σύνδεση και το ασύνδετο σχήμα.
• Η υποτακτική σύνδεση χρησιμοποιείται σπανιότερα.
• Παραλείπονται οι συνδετικές λέξεις και έτσι το ύφος του λόγου γίνεται πιο άμεσο, γρήγορο, ζωηρό και οικονομικό.
• Όταν παραλείπονται οι συνδετικές λέξεις, υπάρχουν άλλα στοιχεία που μας
βοηθούν στην κατανόηση του νοήματος, όπως ο επιτονισμός, οι παύσεις, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου αλλά και το περιβάλλον στο οποίο γίνεται
η επικοινωνία.

Σύνθεση ερευνητικών εργασιών
Στάδια και οδηγίες για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας
1. Επιλογή του θέματος
• Το θέμα της εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες του μαθητή-ερευνητή.
• Το θέμα δεν πρέπει να είναι πολύ πλατύ και ασαφές αλλά ούτε και υπερβολικά
εξειδικευμένο.
• Η επιλογή του θέματος δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τον τίτλο της εργασίας.
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• Η επιλογή του θέματος γίνεται υποχρεωτικά στην αρχή, ενώ ο τίτλος μπορεί να
διατυπωθεί εκ των υστέρων.
2. Συγκέντρωση ερευνητικού υλικού
• Ανατρέχουμε στη βασική βιβλιογραφία (εγκυκλοπαίδειες, γενικά βιβλία κ.λπ.)
την οποία έχει προτείνει ο καθηγητής.
• Εμπλουτίζουμε τη βασική βιβλιογραφία με ειδικά βιβλία και άλλες πηγές σχετικές με το θέμα.
• Αναζητούμε πληροφορίες στο Διαδίκτυο, προσέχοντας να χρησιμοποιούμε
στοιχεία από αξιόπιστους δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες υπουργείων, πανεπιστημίων, πολιτιστικών ιδρυμάτων κ.λπ.).
• Κρατάμε σημειώσεις, αξιολογώντας διαρκώς το υλικό που συλλέγουμε ως προς
την εγκυρότητα και τη χρησιμότητά του στη συγκεκριμένη εργασία.
• Δίπλα σε κάθε σημείωση καταγράφουμε την προέλευσή της (από ποιο βιβλίο ή
πηγή προέρχεται η συγκεκριμένη πληροφορία).
3. Διάρθρωση και συγγραφή της εργασίας
• Φτιάχνουμε ένα διάγραμμα με τα βασικά σημεία-δομή της εργασίας.
• Με βάση το διάγραμμα κατηγοριοποιούμε τα στοιχεία, δηλαδή το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει από την έρευνα των πηγών.
• Αρχίζουμε να γράφουμε την εργασία προσέχοντας:
– να υπάρχει σαφήνεια, συνοχή και αλληλουχία νοημάτων
– όταν διατυπώνουμε κρίσεις, να τις αιτιολογούμε στηριζόμενοι σε επιχειρήματα
(π.χ. παραδείγματα, ιστορικές αναφορές κ.λπ.)
– να μην αντιγράφουμε από τις πηγές μας, εκτός αν θέλουμε να παραθέσουμε κάτι
αυτολεξεί (οπότε κλείνουμε το απόσπασμα σε εισαγωγικά και παραθέτουμε την
πηγή)
• Το τελικό κείμενο δεν πρέπει να θυμίζει κολάζ από ετερόκλητα στοιχεία, αλλά
να έχει ενιαίο ύφος, νοηματική συνέπεια και να καταλήγει σε ξεκάθαρες θέσεις
και συμπεράσματα.
4. Παραπομπές

• Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε ξένες ιδέες ως δικές μας.
• Όταν αναφέρουμε πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή όταν κάνουμε αναφορά
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στην άποψη ενός συγκεκριμένου προσώπου, επισημαίνουμε την πηγή.
• Οι παραπομπές αυξάνουν την αξία μιας εργασίας και της προσδίδουν εγκυρότητα.
• Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία γράφονται με δύο τρόπους:
α. μέσα στο σώμα του κειμένου, σε παρένθεση
β. υποσελίδιες (στο κατώτερο μέρος της σελίδας, κάτω από το κυρίως κείμενο).
• Επιλέγουμε έναν τύπο παραπομπών (α ή β) και ακολουθούμε τον ίδιο σε όλη
την έκταση της εργασίας.
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5. Βιβλιογραφία
Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία, δηλαδή ο πλήρης κατάλογος
των πηγών με αλφαβητική σειρά.

π. £ÂˆÚ›·

• Αν η πηγή είναι βιβλίο, αναγράφονται:

α. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο (αν υπάρχει) του συγγραφέα ή των
συγγραφέων
β. ο τίτλος του βιβλίου· αν υπάρχει και υπότιτλος, παρατίθεται ύστερα από τελεία
γ. το όνομα και το επώνυμο του μεταφραστή (αν πρόκειται για ξένο βιβλίο)
δ. τα στοιχεία της έκδοσης: – ο εκδοτικός οίκος
– ο τόπος έκδοσης του βιβλίου
– η χρονολογία έκδοσης του βιβλίου
Παραδείγματα:
– Μερακλής Μ.Γ., Λαογραφικά ζητήματα, εκδ. Χ. Μπούρα, Αθήνα 1989

– Walter Burkert, Αρχαία ελληνική θρησκεία. Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή, μτφ.
Μπεζεντάκος Νικ. Π., Αβαγιανού Α., εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993

• Αν η πηγή είναι εργασία ή άρθρο σε περιοδικό ή εφημερίδα, αναγράφονται:

α. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο (αν υπάρχει) του συγγραφέα ή των
συγγραφέων
β. ο τίτλος της εργασίας σε εισαγωγικά· αν υπάρχει υπότιτλος, παρατίθεται ύστερα
από τελεία
γ. τα στοιχεία της έκδοσης: – ο τίτλος του περιοδικού ή της εφημερίδας
– ο αριθμός του τόμου του περιοδικού ή η
ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας
– ο χρόνος της έκδοσης
Παράδειγμα:
Βώρος Φ.Κ., «Τοπική Ιστορία», Νέα Παιδεία, τεύχ. 52 (1989)

• Αν η πηγή είναι εγκυκλοπαίδεια ή άλλο συλλογικό έργο, αναγράφονται:

α. το όνομα της εγκυκλοπαίδειας ή του έργου
β. ο τόμος
γ. το λήμμα ή το κεφάλαιο στο οποίο υπάρχουν οι πληροφορίες, με τον αριθμό
σελίδας ή σελίδων
δ. τα στοιχεία της έκδοσης: – ο εκδοτικός οίκος
– ο τόπος έκδοσης
– η χρονολογία έκδοσης
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Παράδειγμα:
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τόμ. 8, λ. αμφικτυονίες, σελ. 125,
εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1981

Λεξιλόγιο
Η επιλογή της λέξης
Κάθε λέξη δηλώνει μια έννοια, ανήκει σε μια ορισμένη γραμματική κατηγορία,
έχει κάποιες σημασιολογικές αποχρώσεις και μπορεί να συνδυαστεί με ορισμένες
λέξεις σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, ενώ δεν μπορεί να συνδυαστεί
με άλλες σε διαφορετικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η λέξη άνεμος (= αέρας)
μπορεί να σταθεί στη φράση φυσούν δυνατοί άνεμοι αλλά όχι στη φράση περπατάει με άνεμο (= με αέρα, με αυτοπεποίθηση). Η σημασία, λοιπόν, κάθε λέξης δεν
είναι δεδομένη ούτε αναλλοίωτη.
✔ Για να καταλάβουμε σωστά τη σημασία μιας λέξης, προσέχουμε:
• ποιος τη λέει
• σε ποιον την απευθύνει
• πού τη χρησιμοποιεί
• πότε τη χρησιμοποιεί
• σε τι είδους κείμενο περιλαμβάνεται (όταν πρόκειται για γραπτό λόγο)
• το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται
✔ Όταν παράγουμε λόγο γραπτό ή προφορικό, επιλέγουμε τις λέξεις και τις συνδυάζουμε μεταξύ τους. Η επιλογή της λέξης που χρησιμοποιούμε κάθε φορά καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:
α. από τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων, από τις οποίες οι κρισιμότερες για την επιλογή της κατάλληλης λέξης είναι:
• οι σχέσεις συνωνυμίας, π.χ. βλέπω – κοιτάζω – παρατηρώ – διακρίνω
• οι σχέσεις υπερωνυμίας / υπωνυμίας (η σημασία της μιας λέξης περιλαμβάνει τη
σημασία της άλλης), π.χ. ζώο (υπερώνυμο) – λιοντάρι (υπώνυμο)
β. από τις συντακτικές-λειτουργικές ιδιότητες κάθε λέξης: σε κάθε γλώσσα οι λέξεις συνδυάζονται με ορισμένους τρόπους, ώστε να προκύπτουν προτάσεις λογικά αποδεκτές. Ανάλογα με αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε, να τονίσουμε κ.λπ.,
επιλέγουμε και συνδυάζουμε τις λέξεις με διαφορετικούς τρόπους, ενώ συχνά τις
μετακινούμε πάνω στον οριζόντιο (συνταγματικό) άξονα,
π.χ.
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Η γιορτή
υποκείμενο

θα γίνει την Παρασκευή.
ρήμα
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(προτάσσουμε το υποκείμενο Η γιορτή επειδή θέλουμε να δώσουμε έμφαση σ’ αυτό)

Την Παρασκευή

π. £ÂˆÚ›·

θα γίνει η γιορτή.

επιρρ. προσδ. χρόνου ρήμα υποκείμενο
(προτάσσουμε τον επιρρηματικό προσδιορισμό Την Παρασκευή επειδή θέλουμε
να δώσουμε έμφαση στο χρόνο)
γ. από τους πραγματολογικούς παράγοντες, όπως είναι:
• το επίπεδο ύφους, π.χ. κρεοπωλείο – χασάπικο, πεθαίνω – τα τινάζω
• η χρήση ειδικής (επιστημονικής) γλώσσας, π.χ. ήπαρ – συκώτι
• η λεξική συνδυαστικότητα (ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται κάποιες λέξεις μεταξύ τους), π.χ. παραθέτω (δίνω) γεύμα, ζεστό φαγητό / θερμός χαιρετισμός
δ. από την εξωγλωσσική πραγματικότητα (φιλικό / οικείο ή τυπικό περιβάλλον
κ.λπ.): όταν μιλάμε με τους φίλους μας επιλέγουμε διαφορετικές λέξεις από ό,τι
όταν μιλάμε σε κάποιον καθηγητή, εκφωνούμε λόγο στη γιορτή του σχολείου κ.λπ.,
π.χ. θυμώνω – τσατίζομαι
ε. από την επικοινωνιακή πρόθεση του ομιλητή, π.χ. μυρίζει (ευγένεια, λεπτότητα) – βρομάει – βρομοκοπάει (αγένεια, έκφραση έντονου συναισθήματος)
στ. από την εκφραστική ισχύ της λέξης, π.χ. λέξεις όπως πελώριος,
τεράστιος, θεόρατος, κολοσσιαίος, υπερμεγέθης, γιγάντιος έχουν μεγαλύτερη εκφραστική ισχύ από το (πάρα) πολύ μεγάλος, παρόλο που είναι συνώνυμες. Η εκφραστική ισχύς ορισμένων λέξεων οφείλεται στο ότι περικλείουν και την άποψη
του ομιλητή (π.χ. οικονόμος – τσιγγούνης) αλλά και τις επικοινωνιακές του προθέσεις σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας (π.χ. μυρίζει – βρομάει).
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
σελ. 10 σχολ. βιβλίου

•

Διαβάστε προσεκτικά τα τέσσερα εισαγωγικά κείμενα και συγκρίνετέ τα.
Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς:
– το θέμα στο οποίο αναφέρονται
– την άποψη που παρουσιάζουν για την Ελλάδα
– το ύφος τους
– το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκουν

Κείμενο 1:
– αναφέρεται στη συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό
– εκφράζει θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για τα πνευματικά επιτεύγματα των Ελλήνων
– έχει απλό και τυπικό ύφος και χρησιμοποιεί αιτιολογημένα επιχειρήματα και
παραδείγματα
– είναι επιστημονικό (ιστορικό) κείμενο
Κείμενο 2:
– αναφέρεται στην αντίθεση ανάμεσα στο παλιό (Παρθενώνας) και το σύγχρονο
(ALFA ROMEO)
– οι σύγχρονοι Έλληνες πλέον εκτιμούν περισσότερο τα καταναλωτικά αγαθά
παρά τα επιτεύγματα των προγόνων τους
– έχει ύφος ζωηρό, εύθυμο και ελαφρώς ειρωνικό
– είναι λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα)
Κείμενο 3:
– αναφέρεται στην ετερογένεια της σύγχρονης Eλλάδας με το πλήθος των μεταναστών
– παρουσιάζει την όψη της σύγχρονης Eλλάδας στην οποία έχει διαταραχθεί η
εθνική ομοιογένεια εξαιτίας των αλλοδαπών
– έχει επίσημο και τυπικό ύφος, με αντικειμενικές παρατηρήσεις
– είναι άρθρο εφημερίδας
Κείμενο 4:
– αναφέρεται στην τουριστική εκμετάλλευση της Ελλάδας
– σατιρίζει την εμπορευματοποίηση των πάντων στις τουριστικές περιοχές
– έχει ύφος χιουμοριστικό και καυστικό
– είναι σκίτσο
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σελ. 11 σχολ. βιβλίου

1. ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Σε ποιους τομείς του παγκόσμιου πολιτισμού πρόσφερε η
Ελλάδα κατά το συγγραφέα;

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

Σύμφωνα με το κείμενο, οι Έλληνες «διέπρεψαν στο βασίλειο του πνεύματος»,
καθώς δημιούργησαν λαμπρά έργα τέχνης καλλιεργώντας ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική, την ποίηση, το δράμα και τη φιλοσοφία. Σημαντική ήταν και η συμβολή τους
στην επιστήμη. Οι ανακαλύψεις και οι επιστημονικές θεωρίες τους στα μαθηματικά,
την αστρονομία και την ιατρική έχουν ανυπολόγιστη αξία για την ανθρωπότητα.
σελ. 11 σχολ. βιβλίου

2. ΚΕΙΜΕΝΟ 2: Ποιες όψεις της ελληνικής πραγματικότητας αναγνωρίζετε στο
κείμενο; • Ποια στοιχεία είναι παλιά, ποια είναι σύγχρονα και ποια διαχρονικά;
Οι Έλληνες θαυμάζουν τον πολιτισμό των προγόνων τους αλλά απολαμβάνουν περισσότερο τα σύγχρονα καταναλωτικά αγαθά. Με ένα γρήγορο αυτοκίνητο περνούν βιαστικά από τις ελληνικές ομορφιές απολαμβάνοντας την ταχύτητα.
Το κείμενο αναφέρεται στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας, που αντιπροσωπεύεται από τον Παρθενώνα και τους «χρυσούς κανόνες» που ανακάλυψαν οι
Έλληνες σε τέχνες και επιστήμες. Επίσης αναφέρεται στη διαχρονική ομορφιά
της Ελλάδας («καλοκαίρια και χειμώνες… ελαιώνες… θάλασσες και όρη…») αλλά και στα δημιουργήματα του σύγχρονου πολιτισμού, όπως είναι τα γρήγορα
αυτοκίνητα.
σελ. 11 σχολ. βιβλίου

3. ΚΕΙΜΕΝΟ 3: Σε τι άλλαξε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και για ποιους
λόγους; • Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει το σχολείο στις σύγχρονες συνθήκες;
Ενώ παλαιότερα ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν ομοιογενής και οι ίδιοι οι
Έλληνες μετανάστευαν προς τις δυτικές χώρες, σήμερα η Ελλάδα φιλοξενεί τόσο
πολλούς μετανάστες από το εξωτερικό, ώστε έχει διαταραχθεί η εικόνα της αρμονικής εθνικής ομοιογένειας που υπήρχε έως πριν μερικά χρόνια. Kύρια αιτία
είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Aνατολική Eυρώπη και στα Bαλκάνια.
Σήμερα, λοιπόν, τίθεται το ζήτημα πώς μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στη
χώρα μας όλες αυτές οι διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες. Tο σχολείο μπορεί
να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο, ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά τα κοινά στοιχεία που
έχουν μεταξύ τους οι διαφορετικές κουλτούρες, να εκτιμούν την αξία των άλλων
πολιτισμών και να αναγνωρίζουν την ετερογένεια ως βασικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών.
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σελ. 11 σχολ. βιβλίου

4. ΚΕΙΜΕΝΟ 4: Ποια εικόνα της Ελλάδας προβάλλει το σκίτσο; • Νομίζετε ότι
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; • Τι κάνει το σκίτσο αυτό αστείο; •
Εκτός από γέλιο, ποια άλλα αισθήματα σας προκαλεί;

Η Ελλάδα ως τουριστικό μέρος έχει γίνει ένας απέραντος τιμοκατάλογος,
αφού όλες οι ομορφιές της αντιμετωπίζονται σαν καταναλωτικά προϊόντα. Τα
πάντα είναι προς πώληση και εκμετάλλευση, ακόμη και η ίδια η φύση (η θάλασσα, ο ήλιος, ακόμη και ο κάβουρας που περπατάει στην άμμο). Το σκίτσο θίγει ένα
θέμα της σύγχρονης πραγματικότητας, παρουσιάζοντάς το βέβαια με υπερβολή
και χιουμοριστικό τρόπο, ώστε να προκαλέσει γέλιο στον αναγνώστη. Επειδή,
όμως, πίσω από την υπερβολή υπάρχει αρκετή δόση αλήθειας, η εικόνα αυτή είναι εξίσου αστεία όσο και θλιβερή. Η εκμετάλλευση της φύσης που ανήκει σε
όλους και η αντιμετώπιση της ελληνικής ομορφιάς ως εμπορεύσιμου είδους προκαλεί θυμό και θλίψη.
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Ι Ι Ι . Α ΚΟΥΩ Κ Α Ι Μ Ι Λ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων
Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
σελ. 12 σχολ. βιβλίου

1. Ένα τέτοιο σύνολο προτάσεων είναι φυσικά και το κείμενο 1 αυτής της
ενότητας. Στο κείμενο αυτό, η πρώτη παράγραφος αποτελείται από επτά
προτάσεις. • Μπορείτε να βρείτε πού αρχίζει και πού τελειώνει η καθεμιά
από αυτές;
Οι προτάσεις της πρώτης παραγράφου του κειμένου 1 είναι οι ακόλουθες επτά:
α. Η πραγματική ιστορία της Ελλάδας δεν είναι ούτε τα πολιτικά της ούτε οι πόλεμοι. (κύρια πρόταση)
β. Είναι ο πολιτισμός της. (κύρια πρόταση)
γ. Είναι τα λαμπρά έργα της στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, την ποίηση, το δράμα, τη φιλοσοφία και την επιστήμη. (κύρια πρόταση)
δ. Οι Έλληνες ήταν μεγάλοι στοχαστές, μεγάλοι δημιουργοί, εραστές της ομορφιάς και των έργων του πνεύματος. (κύρια πρόταση)
ε. Εάν κοιτάξετε τις εικόνες των ελληνικών ναών και των αγαλμάτων τους (δευτερεύουσα πρόταση)
στ. θα δείτε και μόνοι σας (κύρια πρόταση)
ζ. πόσο λεπτή και γεμάτη αληθινή ομορφιά ήταν η τέχνη των Ελλήνων (δευτερεύουσα πρόταση)
σελ. 12 σχολ. βιβλίου

2. Υπάρχει κάποια λέξη που να ενώνει τις πρώτες τέσσερις προτάσεις της παραγράφου αυτής; • Τις τρεις τελευταίες; • Ποια διαφορά παρατηρείτε;

• Οι τέσσερις πρώτες προτάσεις είναι κύριες και καθεμιά από αυτές αποτελεί και
μία περίοδο. Δεν υπάρχει κάποια λέξη που να τις ενώνει, αλλά χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες.

• Οι τρεις τελευταίες προτάσεις ανήκουν στην ίδια περίοδο και συνδέονται μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους, επειδή είναι προτάσεις διαφορετικού είδους.
Η πρώτη («Εάν κοιτάξετε τις εικόνες των ελληνικών ναών και των αγαλμάτων
τους») είναι δευτερεύουσα και συνδέεται υποτακτικά με τη δεύτερη, κύρια πρόταση («θα δείτε και μόνοι σας») με τον υποτακτικό σύνδεσμο εάν. Η τρίτη πρόταση («πόσο λεπτή και γεμάτη αληθινή ομορφιά ήταν η τέχνη των Ελλήνων») είναι δευτερεύουσα και συνδέεται υποτακτικά με την κύρια, με το ερωτηματικό
επίρρημα πόσο.
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• Η διαφορά είναι ότι η καθεμία από τις τέσσερις πρώτες προτάσεις αποτελεί και
μία περίοδο λόγου και δε συνδέονται μεταξύ τους με κάποια λέξη αλλά χωρίζονται με τελείες, ενώ οι τρεις τελευταίες ανήκουν στην ίδια περίοδο και συνδέονται μεταξύ τους υποτακτικά (η κάθε δευτερεύουσα με την κύρια) με τον υποτακτικό σύνδεσμο εάν και με το ερωτηματικό επίρρημα πόσο.
σελ. 12 σχολ. βιβλίου

3. Ας πάμε τώρα στο κείμενο 2. Μπορείτε στις δύο πρώτες στροφές του ποιήματος να βρείτε
α. δύο προτάσεις που να συνδέονται με μια λέξη;
β. δύο προτάσεις που απλώς η μία να ακολουθεί την άλλη; • Σε αυτή την
περίπτωση, μπορείτε να σκεφτείτε μια λέξη που θα ταίριαζε για να συνδέσει τις δύο προτάσεις;
α. Στην πρώτη στροφή οι κύριες προτάσεις «Θαύμασα τον Παρθενώνα» και
«στην κάθε του κολώνα βρήκα τον χρυσό κανόνα» συνδέονται παρατακτικά με
τον παρατακτικό (συμπλεκτικό) σύνδεσμο και.
β. Στη δεύτερη στροφή βρίσκονται δύο προτάσεις που η μία ακολουθεί την άλλη,
χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο σύνδεσμο: «Όμως σήμερα το λέω»,
«βρίσκω το καλό κι ωραίο σε μια σπορ ALFA ROMEO».
• Η λέξη που θα ταίριαζε να συνδέσει τις δύο προτάσεις είναι ο υποτακτικός (ειδικός) σύνδεσμος ότι: Όμως σήμερα το λέω ότι βρίσκω το καλό κι ωραίο σε μια
σπορ ALFA ROMEO.
σελ. 12 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε τώρα τις προτάσεις από τις οποίες αποτελείται η τελευταία παράγραφος του κειμένου 3.
Η τελευταία παράγραφος του κειμένου 3 αποτελείται από τις ακόλουθες επτά
προτάσεις:
α. Τα παιδιά στο σχολείο καλούνται (κύρια πρόταση)
β. να μάθουν (δευτερεύουσα πρόταση)
γ. να ξεχωρίζουν τα κοινά στοιχεία (δευτερεύουσα πρόταση)
δ. που έχουν μεταξύ τους κουλτούρες (δευτερεύουσα πρόταση)
ε. που στην πρώτη ματιά μοιάζουν διαφορετικές (δευτερεύουσα πρόταση)
στ. να εκτιμούν την αξία άλλων πολιτισμών εκτός από το δικό τους (δευτερεύουσα
πρόταση)
ζ. να αναγνωρίζουν την ετερογένεια, και όχι την ομοιογένεια, ως βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών (δευτερεύουσα πρόταση)
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σελ. 12 σχολ. βιβλίου

5. Αν συγκρίνουμε τις προτάσεις που βρήκαμε στις παραπάνω ασκήσεις, ποιες συνδέονται μεταξύ τους με πιο περίπλοκο τρόπο;
Με πιο περίπλοκο τρόπο συνδέονται οι προτάσεις της τελευταίας παραγράφου
του κειμένου 3 (άσκηση 4), γιατί ανήκουν όλες σε μία περίοδο στην οποία υπάρχει
μία μόνο κύρια πρόταση και έξι δευτερεύουσες:
– η πρώτη δευτερεύουσα πρόταση «να μάθουν» συνδέεται με την κύρια «Τα παιδιά στο σχολείο καλούνται» (με τον υποτακτικό σύνδεσμο να)
– οι δευτερεύουσες προτάσεις «να ξεχωρίζουν τα κοινά στοιχεία», «να εκτιμούν την
αξία άλλων πολιτισμών εκτός από το δικό τους», «να αναγνωρίζουν την ετερογένεια, και όχι την ομοιογένεια, ως βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών» συνδέονται με τη δευτερεύουσα «να μάθουν» (με τον υποτακτικό σύνδεσμο
να με τον οποίο εισάγεται καθεμία από τις τρεις δευτερεύουσες)
– η δευτερεύουσα πρόταση «που έχουν μεταξύ τους κουλτούρες» συνδέεται με τη δευτερεύουσα «να ξεχωρίζουν τα κοινά στοιχεία» (με την αναφορική αντωνυμία που)
– η δευτερεύουσα πρόταση «που στην πρώτη ματιά μοιάζουν διαφορετικές» συνδέεται με τη δευτερεύουσα «που έχουν μεταξύ τους κουλτούρες» (με την αναφορική αντωνυμία που).

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 14 σχολ. βιβλίου

1.

Διαβάζοντας τα κείμενα 5, 6 και 7 σκεφτείτε:

• Για ποιο κείμενο καταβάλατε μεγαλύτερη διανοητική προσπάθεια να
το κατανοήσετε;

• Για ποιο κείμενο χρειάστηκε η μικρότερη διανοητική προσπάθεια;
• Τελικά, ποιο είναι το δυσκολότερο και ποιο το ευκολότερο κείμενο για
σας;

• Μεγαλύτερη διανοητική προσπάθεια για την κατανόησή του απαιτεί το κείμενο
5: έχει μεγάλες περιόδους, υποτακτικές συνδέσεις, απαιτητικό λεξιλόγιο και τόσο ο λόγος όσο και τα νοήματα είναι πυκνά.
• Μικρότερη διανοητική προσπάθεια για την κατανόησή του απαιτεί το κείμενο
6: είναι πολυτροπικό κείμενο, έχει απλό λεξιλόγιο και δομή που διευκολύνει την
ανάγνωση και την κατανόηση.
• Το κείμενο 5 είναι το δυσκολότερο και το 6 το ευκολότερο.
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σελ. 14 σχολ. βιβλίου

2. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες νομίζετε ότι δημιουργούν τη διαφορά δυσκολίας; Βάλτε ✔ όπου νομίζετε.
• Οι λέξεις που χρησιμοποιούν ❏ • Η οπτική μορφή
❏
οι συγγραφείς
• Το είδος του κειμένου ❏
• Το θέμα του κάθε κειμένου ❏ • Το μέγεθος του κειμένου ❏
• Το μάκρος των περιόδων
❏
• Ο τρόπος οργάνωσης του
❏
κάθε κειμένου
[Σημ.: H άσκηση θα απαντηθεί από το μαθητή. Bλ. την επόμενη άσκηση 3].
σελ. 14 σχολ. βιβλίου

3. Συζητήστε με τους συμμαθητές σας ποιοι από τους παραπάνω παράγοντες
σας φαίνονται πιο σημαντικοί. • Τεκμηριώστε τη γνώμη σας με συγκεκριμένες αναφορές στα κείμενα.

• Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς

Το λεξιλόγιο ενός κειμένου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση του περιεχομένου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν λέξεις που ανήκουν στην επιστημονική
ορολογία ή σε κάποιο ειδικό λεξιλόγιο. Στο κείμενο 5 υπάρχουν δύσκολες λέξεις
και φράσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι δυσνόητες, ασαφείς ή εντελώς άγνωστες στους μαθητές:
– δομές (γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές)
– παροικίες
– επεκτατική πολιτική
– των διαφόρων πολιτικών σχηματισμών του ελληνισμού
– ο οριακός της χαρακτήρας

• Το θέμα του κάθε κειμένου

Το θέμα ενός κειμένου μπορεί επίσης να δημιουργήσει δυσκολία σε ένα μαθητή,
κυρίως αν προέρχεται από το χώρο της επιστήμης, αν είναι πολύ εξειδικευμένο ή
πολύ γενικό (σε θεωρητικά κείμενα) ή αν ανήκει σε τομέα που είναι εκτός των
γνώσεων και των ενδιαφερόντων του. Το κείμενο 5 (η Ελλάδα σταυροδρόμι των
λαών) έχει δυσκολότερο θέμα από ό,τι το κείμενο 6 (η γεωγραφική θέση της Ελλάδας) ή από ό,τι το κείμενο 7 (οι αντιφατικές συνήθειες των Ελλήνων).

• Το μάκρος των περιόδων
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Ένα κείμενο με μακροπερίοδο λόγο παρουσιάζει σαφώς περισσότερες δυσκολίες στην κατανόησή του από κάποιο που αποτελείται από μικρές περιόδους. Συνήθως το μεγάλο μάκρος των περιόδων σημαίνει πληθώρα υποτακτικών συνδέσεων, με προτάσεις που πλέκονται μεταξύ τους ώστε ο μαθητής δυσκολεύεται να
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γάλες περιόδους (π.χ. «Γιατί, όχι μόνο οι Έλληνες, από την αυγή της ιστορίας
τους, απλώθηκαν ακτινωτά σ’ ολόκληρο το μεσογειακό χώρο και πέραν αυτού με
τις αρχαίες αποικίες, τις νεότερες παροικίες και την κατά καιρούς επεκτατική πολιτική των διαφόρων πολιτικών σχηματισμών του ελληνισμού, αλλά και οι διάφοροι λαοί της Δύσης και της Ανατολής κατέκλυσαν κατά καιρούς πρόσκαιρα ή
μονιμότερα τον ελληνικό χώρο»), όπως και το κείμενο 7 (π.χ. «Είναι συχνά δύσκολο για τον Αγγλοσάξονα ταξιδευτή να καταλάβει πώς μία χώρα που μοιάζει
ποτισμένη ως το μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση
καταφανέστατη στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή στα μοναστήρια
που στεφανώνουν τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές, μπορεί να αφήνεται με τέτοια
εγκατάλειψη στις γήινες απολαύσεις, στο φαΐ, στο κρασί, στα παιχνίδια του έρωτα που φουντώνουν μόλις οι Έλληνες ξεκλέψουν λίγο χρόνο από τις δύσκολες
υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους»: η περίοδος αποτελείται από επτά προτάσεις). Αντίθετα, το κείμενο 6 αποτελείται κατά κανόνα από μικρές περιόδους
λόγου, οι οποίες περιλαμβάνουν μία μόνο πρόταση (π.χ. «Καταλαμβάνει το νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου»).

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

• Ο τρόπος οργάνωσης του κάθε κειμένου

Ο τρόπος οργάνωσης ενός κειμένου είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας
για την κατανόησή του. Τα συνηθέστερα προβλήματα κατανόησης που αφορούν
την οργάνωση ενός κειμένου είναι:
– η υπερβολική χρήση υποτακτικών συνδέσεων των προτάσεων, πολλές από τις
οποίες αποτελούν μέρος άλλων προτάσεων: «Είναι συχνά δύσκολο για τον
Αγγλοσάξονα ταξιδευτή να καταλάβει πώς μία χώρα που μοιάζει ποτισμένη ως το
μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση καταφανέστατη
στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή στα μοναστήρια που στεφανώνουν
τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές, μπορεί να αφήνεται με τέτοια εγκατάλειψη στις
γήινες απολαύσεις, στο φαΐ, στο κρασί, στα παιχνίδια του έρωτα που φουντώνουν μόλις οι Έλληνες ξεκλέψουν λίγο χρόνο από τις δύσκολες υποχρεώσεις της
καθημερινότητάς τους» (κείμενο 7)
– ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι λέξεις: «απλώθηκαν ακτινωτά σ’ ολόκληρο το μεσογειακό χώρο και πέραν αυτού με τις αρχαίες αποικίες» (κείμενο 5)
– η πληθώρα επιρρηματικών (ή άλλων) προσδιορισμών: «Ο ελληνικός χώρος στις
γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές του δομές αποτέλεσε πάντα
σ’ ολόκληρη την ιστορία του έναν οριακό χώρο ανάμεσα σε δύο ξεχωριστούς κόσμους –ανατολικό και δυτικό» (κείμενο 5)
– η κατάχρηση αντωνυμιών που μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια
– τα υπερβατά σχήματα λόγου: «και την κατά καιρούς επεκτατική πολιτική»
(κείμενο 5)

• Η οπτική μορφή

Ένα κείμενο πολύ πυκνό, χωρίς παραγράφους, με λανθασμένη χρήση ή απουσία
σημείων στίξης μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία στην κατανόηση (η οπτική μορ-
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φή του κειμένου 6 με τις υπογραμμίσεις, τις κουκκίδες, τα πλαίσια και το χάρτη
βοηθάει στην κατανόηση του περιεχομένου).
Από την άλλη πλευρά, και ένα κείμενο κατακερματισμένο ή γεμάτο περιττά στοιχεία, με υπερβολική χρήση θαυμαστικών, αποσιωπητικών κ.λπ., με κουραστικούς
χαρακτήρες (κυρίως τα έντυπα όπου χρησιμοποιούνται με πολλές διαφορετικές
γραμματοσειρές και άλλα σημεία) μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή και τη συγκέντρωση του αναγνώστη.

• Το είδος του κειμένου

Το είδος του κειμένου παίζει ρόλο στην κατανόησή του. Ένα δοκίμιο, μια
πραγματεία, μια φιλοσοφική μελέτη κ.λπ. είναι πολύ πιο δύσκολα κείμενα από
ό,τι, για παράδειγμα, ένας τουριστικός οδηγός. Για το λόγο αυτό, το κείμενο 5
(ιστορικό κείμενο) είναι δυσκολότερο από το κείμενο 6 (σχολικό βιβλίο Γεωγραφίας) ή από το κείμενο 7 (περιηγητικό κείμενο).

• Το μέγεθος του κειμένου

Η έκταση του κειμένου μπορεί να αποτελέσει παράγοντα δυσκολίας, αφού πιο
εύκολα κατανοούμε ένα μικρό απόσπασμα από ό,τι ένα κείμενο τριών σελίδων.
Όταν το κείμενο είναι μικρό, όπως το κείμενο 6, έχουμε τη δυνατότητα να το διαβάσουμε αρκετές φορές, ώσπου να καταλάβουμε το περιεχόμενό του.
σελ. 15 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάστε προσεκτικά τις τρεις προηγούμενες ομάδες παραδειγμάτων και
συζητήστε:
α. Σε ποια ομάδα παραδειγμάτων οι σχέσεις ανάμεσα στις προτάσεις σάς
φαίνονται πιο απλές και σε ποια πιο σύνθετες;
β. Σε ποιες ομάδες παραδειγμάτων χρησιμοποιούνται ειδικές λέξεις για τη
σύνδεση προτάσεων και σε ποια ομάδα δε χρησιμοποιούνται;
α. Πιο απλές είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις προτάσεις της ομάδας Α, όπου περιλαμβάνονται μόνο κύριες προτάσεις οι οποίες παρατίθενται ασύνδετα (ασύνδετο
σχήμα). Πιο σύνθετες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις προτάσεις της ομάδας Γ, όπου
υπάρχουν πολλές υποτακτικές συνδέσεις.
β. Ειδικές λέξεις (παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι, ερωτηματικά επιρρήματα, αναφορικές αντωνυμίες) για τη σύνδεση προτάσεων χρησιμοποιούνται
στις ομάδες Β (και, λοιπόν, Γιατί, αλλά και) και Γ (Εάν, πόσο, που, ναι, πώς).
Στην ομάδα Α δε χρησιμοποιούνται καθόλου σύνδεσμοι για τη σύνδεση προτάσεων (παρατίθενται ασύνδετες).
σελ. 16 σχολ. βιβλίου
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Οι προτάσεις της ομάδας Β συνδέονται μεταξύ τους όπως οι κρίκοι μιας αλυσίδας.
Οι προτάσεις της ομάδας Α συσχετίζονται μεταξύ τους όπως τα λουλούδια σε
ένα βάζο.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Οι προτάσεις της ομάδας Γ συνδέονται μεταξύ τους όπως τα κλειδιά σε μια
αρμαθιά.
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

3. Το παράδειγμα 2 περιλαμβάνει δύο προτάσεις. Σας φαίνονται να έχουν
διαφορετική βαρύτητα η μία από την άλλη ή να είναι ισότιμες;
Στο παράδειγμα 2 οι προτάσεις «Θαύμασα τον Παρθενώνα» και «στην κάθε
του κολόνα βρήκα τον χρυσό κανόνα» είναι ισότιμες (είναι και οι δύο κύριες),
αφού παρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται με τον παρατακτικό
συμπλεκτικό σύνδεσμο και.
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

4. Εξετάστε το ίδιο στα παραδείγματα 3 και 4.
Στο παράδειγμα 3 οι προτάσεις «Η ενεργή παρουσία... εθνικής ομοιογένειας»
και «έθεσε επιτακτικά... εθνοπολιτισμικών ομάδων» είναι ισότιμες (είναι και οι
δύο κύριες), αφού παρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται με τον
παρατακτικό συμπλεκτικό σύνδεσμο και.
Στο παράδειγμα 4 οι προτάσεις «Γιατί, όχι μόνο... του ελληνισμού» και «αλλά και οι διάφοροι λαοί... τον ελληνικό χώρο» είναι ισότιμες (είναι και οι δύο κύριες), αφού παρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται με τον παρατακτικό αντιθετικό σύνδεσμο αλλά και (επιδοτική σύνδεση).
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

5. Οι προτάσεις του παραδείγματος 5 είναι μεταξύ τους ισότιμες;
Στο παράδειγμα 5 οι προτάσεις α («Εάν κοιτάξετε τις εικόνες των ελληνικών
ναών και τα αγάλματά τους»), β («θα δείτε και μόνοι σας») και γ («πόσο λεπτή
και γεμάτη αληθινή ομορφιά ήταν η τέχνη των Ελλήνων») δεν είναι ισότιμες, αλλά οι προτάσεις α και γ (δευτερεύουσες) εξαρτώνται από την κύρια (β) με την
οποία συνδέονται με τον υποτακτικό (υποθετικό) σύνδεσμο Εάν η πρώτη και με
το ερωτηματικό επίρρημα πόσο η τρίτη.
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

6. Στο παράδειγμα 6 ποια πρόταση φαίνεται να είναι τμήμα άλλης πρότασης;
• Ποια είναι η λειτουργία της;
• Στο παράδειγμα 6 η δευτερεύουσα (αναφορική) πρόταση «που δεν έμειναν πο-
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τέ στεγανά κλειστοί» αποτελεί τμήμα της κύριας πρότασης «Ο ελληνικός χώρος...
και δυτικό».
• Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση λειτουργεί ως ονοματικός προσδιορισμός
(παράθεση) του ουσιαστικού κόσμους της κύριας πρότασης.
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

7. Εξετάστε τα ερωτήματα των δραστηριοτήτων 3, 5 και 6 στο παράδειγμα 7.
• Το παράδειγμα 7 αποτελείται από μία κύρια και πέντε δευτερεύουσες προτάσεις:
– Είναι συχνά δύσκολο για τον Αγγλοσάξονα ταξιδευτή (κύρια πρόταση)
– να καταλάβει (δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, υποκείμενο της απρόσωπης
έκφρασης Είναι δύσκολο της κύριας πρότασης)
– πώς μία χώρα μπορεί (δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος καταλάβει της βουλητικής πρότασης)
– που μοιάζει ποτισμένη ως το μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση καταφανέστατη στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή στα
μοναστήρια (δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοματικός προσδιορισμός της
λέξης χώρα της πλάγιας ερωτηματικής πρότασης)
– που στεφανώνουν τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές (δευτερεύουσα αναφορική
πρόταση, ονοματικός προσδιορισμός της λέξης μοναστήρια της προηγούμενης
αναφορικής πρότασης)
– να αφήνεται με εγκατάλειψη στις γήινες απολαύσεις (δευτερεύουσα βουλητική
πρόταση, αντικείμενο του ρήματος μπορεί της πλάγιας ερωτηματικής πρότασης)

• Οι προτάσεις του αποσπάσματος δεν είναι ισότιμες, αφού κάθε δευτερεύουσα
εξαρτάται από κάποια άλλη πρόταση και συνδέονται μεταξύ τους με υποτακτικούς συνδέσμους.

Οι επιλογές στις συνδέσεις των προτάσεων και οι συνέπειές τους στο λόγο
σελ. 18 σχολ. βιβλίου

1. Πόσα διαφορετικά νοήματα διατυπώνονται στα τέσσερα πρώτα σκίτσα του
κειμένου 9; • Με ποιον τρόπο διαφοροποιείται το νόημα, ενώ οι προτάσεις
που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες;
• Στα τέσσερα πρώτα σκίτσα του κειμένου 9 διατυπώνονται τέσσερα διαφορετικά νοήματα (α. Βαριέμαι άρα υπάρχω, β. Υπάρχω άρα βαριέμαι, γ. Βαριέμαι
επειδή υπάρχω, δ. Βαριέμαι να υπάρχω).
• Αν και οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι ίδιες, το νόημα κάθε φορά διαφοροποιείται είτε με την αλλαγή της σειράς των λέξεων (Βαριέμαι άρα υπάρχω
και Υπάρχω άρα βαριέμαι) είτε με την επιλογή διαφορετικού συνδέσμου (που εκφράζει μια διαφορετική σχέση μεταξύ των προτάσεων).
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σελ. 18 σχολ. βιβλίου

2. Μπορείτε να συνεχίσετε τη «φιλοσοφία» της ηρωίδας στο ίδιο πνεύμα;
• Αν θέλετε, εργαστείτε σε ομάδες των δύο ατόμων και βρείτε διαφορετικές
συνδετικές λέξεις, για να κάνετε κι άλλες ανάλογες «φιλοσοφικές τοποθετήσεις».
Βαριέμαι αν και υπάρχω
Υπάρχω αν και βαριέμαι
Βαριέμαι μολονότι υπάρχω
Υπάρχω μολονότι βαριέμαι
Βαριέμαι παρόλο που υπάρχω Υπάρχω παρόλο που βαριέμαι
Βαριέμαι αφότου υπάρχω
Υπάρχω για να βαριέμαι
Βαριέμαι όσο υπάρχω
Υπάρχω αλλά βαριέμαι
Βαριέμαι αλλά υπάρχω
Υπάρχω, όμως βαριέμαι
Βαριέμαι, δηλαδή υπάρχω
Υπάρχω, ωστόσο βαριέμαι
Βαριέμαι, όμως υπάρχω
Υπάρχω, δηλαδή βαριέμαι
Βαριέμαι, ωστόσο υπάρχω
Υπάρχω αν βαριέμαι
Βαριέμαι ώστε υπάρχω
Υπάρχω κι αν βαριέμαι
Βαριέμαι ώστε να υπάρχω
Υπάρχω εφόσον βαριέμαι
Βαριέμαι που υπάρχω
Υπάρχω όσο βαριέμαι

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους προτάσεις υπάρχουν στα κείμενα 10 και 11; Χρησιμοποιούνται
συνδετικές λέξεις, για να συνδεθούν οι προτάσεις μεταξύ τους;
Οι προτάσεις που υπάρχουν στα κείμενα 10 και 11 είναι κύριες. Δε χρησιμοποιούνται συνδετικές λέξεις για να συνδεθούν οι προτάσεις μεταξύ τους, αλλά
χωρίζονται με τελείες και κόμματα (ασύνδετο σχήμα υπάρχει σε ολόκληρη την
πρώτη στροφή του κειμένου 10 και στο απόσπασμα «Ετούτο το τοπίο... σφίγγει
τα δόντια» της δεύτερης στροφής του ίδιου κειμένου). Παρατακτική σύνδεση
υπάρχει μόνο στο εξής σημείο του κειμένου 10: «Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο
ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο» (οι δύο προτάσεις συνδέονται με το συμπλεκτικό σύνδεσμο κι).
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

2. Αν επιχειρήσετε να συνδέσετε τις προτάσεις μεταξύ τους στο κείμενο 10, τι
επίδραση θα έχει αυτό στο ρυθμό του ποιήματος; • Τι επίδραση θα έχει στο
νόημα;
• Αν επιχειρήσουμε να συνδέσουμε μεταξύ τους τις προτάσεις του κειμένου 10, ο
ρυθμός θα γίνει λιγότερο ζωηρός και ποιητικός, π.χ.:
Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό
και αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα
και αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο
και αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.
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• Με την προσθήκη συνδετικών λέξεων, το νόημα του κειμένου δεν αλλάζει· αλλάζει όμως το ύφος και γίνεται πιο πεζό, τυπικό, επίσημο και φλύαρο.
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

3. Συνδέστε παρατακτικά μεταξύ τους τις προτάσεις του κειμένου 11. • Προσπαθήστε στη συνέχεια να τις συνδέσετε και υποτακτικά. Αν δεν τα καταφέρνετε, συζητήστε στην τάξη το γιατί.
• Παρατακτική σύνδεση
«Η μαστίχα και τα άνθη της ευωδιάζουν και τα ακρογιάλια της γοητεύουν, αλλά
και η αρχοντιά και ο πολιτισμός της κυριαρχούν».

• Οι προτάσεις του κειμένου 11 δεν μπορούν να συνδεθούν υποτακτικά, γιατί καμία πρόταση δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος κάποιας άλλης, αφού δεν υπάρχει
μεταξύ τους σχέση π.χ. αιτίας-αποτελέσματος, προϋπόθεσης, χρονική σχέση κ.λπ.
Καθεμία από τις προτάσεις έχει νοηματική αυτοτέλεια.
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

4. Γιατί νομίζετε ότι ορισμένες λέξεις του κειμένου 11 είναι μέσα σε κόκκινο
πλαίσιο;
Οι λέξεις του κειμένου 11 που βρίσκονται σε κόκκινο πλαίσιο (μαστίχα, άνθη,
ακρογιάλια, αρχοντιά, πολιτισμός, φιλόξενη, ελκυστική, αυθεντική) τονίζονται
ιδιαίτερα, γιατί είναι αυτές που περιγράφουν τις ομορφιές της Χίου και οι λόγοι
για τα οποίους αξίζει κανείς να επισκεφτεί το νησί. Με τον τρόπο αυτό προσελκύεται η προσοχή του αναγνώστη.

Οι συνδέσεις των προτάσεων στον προφορικό λόγο
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάστε τις παραπάνω φράσεις μια φορά από μέσα σας και μια φορά μεγαλόφωνα. • Προσπαθήστε να τις κάνετε να ακουστούν με φυσικότητα.
[Σημ.: Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην τάξη].
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

2. Αν χρειάζεται, διαβάστε τες άλλη μια φορά και συνοδέψτε την εκφώνηση
με τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του σώματος και των χεριών, που νομίζετε ότι ταιριάζουν.
[Σημ.: Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην τάξη].
σελ. 20 σχολ. βιβλίου
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Στις παρακάτω δύο φράσεις υπάρχουν οι εξής συνδετικές λέξεις:
– Σου ’λεγα να προσέχεις, δε μ’ άκουσες.
να: υποτακτικός σύνδεσμος που εισάγει δευτερεύουσα πρόταση («να προσέχεις»)
– Ξέρω, βαρέθηκες και θες να τα παρατήσεις.
και: παρατακτικός (συμπλεκτικός) σύνδεσμος που συνδέει παρατακτικά ισότιμες
προτάσεις (τις κύριες προτάσεις «βαρέθηκες» και «θες»)
να: υποτακτικός σύνδεσμος που εισάγει δευτερεύουσα πρόταση («να τα παρατήσεις»)

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 20 σχολ. βιβλίου

4. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε τις εσωτερικές (λογικές/συντακτικές) σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις προτάσεις του κάθε εκφωνήματος.
• Πήρες καινούριο κινητό έμαθα.
– Η πρόταση «Πήρες καινούριο κινητό» ισοδυναμεί με δευτερεύουσα ειδική πρόταση, που συμπληρώνει (ως αντικείμενο) το ρήμα της κύριας «έμαθα»: Έμαθα ότι
πήρες καινούριο κινητό.
– Εναλλακτικά, μπορεί η πρόταση «έμαθα» να συνδεθεί υποτακτικά και να συμπληρώσει (ως αναφορική πρόταση, επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει
τρόπο) την κύρια «Πήρες καινούριο κινητό»: Πήρες καινούριο κινητό, όπως έμαθα.

• Σου ’λεγα να προσέχεις, δε μ’ άκουσες.

– Οι δύο κύριες προτάσεις «Σου ’λεγα» και «δε μ’ άκουσες» μπορούν να συνδεθούν παρατακτικά με τον αντιθετικό σύνδεσμο αλλά: Σου ’λεγα να προσέχεις, αλλά δε μ’ άκουσες.
– Εναλλακτικά, η πρόταση «Σου ’λεγα» μπορεί να συνδεθεί υποτακτικά με την
κύρια «δε μ’ άκουσες» και να τη συμπληρώσει (ως επιρρηματικός προσδιορισμός
που δηλώνει εναντίωση): Αν και σου ’λεγα να προσέχεις, δε μ’ άκουσες.

• Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα; Πες την.

– Η πρόταση «Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα» μπορεί να συνδεθεί υποτακτικά με την
κύρια «Πες την» και να τη συμπληρώσει (ως επιρρηματικός προσδιορισμός που
δηλώνει προϋπόθεση): Αν έχεις καμιά καλύτερη ιδέα, πες την.

• Συγγνώμη, σ’ αναστάτωσα.

– Η πρόταση «σ’ αναστάτωσα» μπορεί να συνδεθεί υποτακτικά με την κύρια
«(ενν.: ζητώ) Συγγνώμη» και να τη συμπληρώσει (ως επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει αιτία): Συγγνώμη, που σ’ αναστάτωσα (που = επειδή).
– Εναλλακτικά, η πρόταση «σ’ αναστάτωσα» μπορεί να συνδεθεί υποτακτικά με
την κύρια «(ενν.: ζητώ) Συγγνώμη» και να τη συμπληρώσει (ως επιρρηματικός
προσδιορισμός που δηλώνει προϋπόθεση): Συγγνώμη, αν σ’ αναστάτωσα.
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• Ξέρω, βαρέθηκες και θες να τα παρατήσεις.

– Οι προτάσεις «βαρέθηκες» και «θες» ισοδυναμούν με δευτερεύουσες ειδικές
προτάσεις, που συμπληρώνουν (ως αντικείμενα) το ρήμα της κύριας «Ξέρω»: Ξέρω ότι βαρέθηκες και (ότι) θες να τα παρατήσεις.
– Εναλλακτικά, μπορεί η πρόταση «Ξέρω» να συνδεθεί υποτακτικά και να συμπληρώσει (ως αναφορική πρόταση, επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει
τρόπο) τις κύριες «βαρέθηκες» και «θες»: Όπως ξέρω, βαρέθηκες και θες να τα
παρατήσεις.
– Ακόμη, μπορεί η πρόταση «θες» να συνδεθεί υποτακτικά με την κύρια «Ξέρω»
(ως ειδική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος της κύριας) και η πρόταση «βαρέθηκες» να συνδεθεί επίσης υποτακτικά (ως επιρρηματικός προσδιορισμός που
δηλώνει αιτία): Ξέρω ότι θες να τα παρατήσεις επειδή βαρέθηκες.

• Κάτσε, πιες έναν καφέ μαζί μας.
– Οι δύο προτάσεις μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους παρατακτικά με το συμπλεκτικό σύνδεσμο και: Κάτσε και πιες έναν καφέ μαζί μας.
– Εναλλακτικά, η πρόταση «πιες έναν καφέ μαζί μας» μπορεί να συνδεθεί υποτακτικά με την κύρια «Κάτσε» (ως επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει
σκοπό): Κάτσε να πιεις έναν καφέ μαζί μας.
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

5. Ποια από τις δύο αναγνώσεις (η σιωπηρή ή η μεγαλόφωνη) σας βοηθάει περισσότερο να καταλάβετε τις σχέσεις των προτάσεων;
Η μεγαλόφωνη ανάγνωση βοηθάει περισσότερο να κατανοήσουμε τις σχέσεις
των προτάσεων, γιατί συνοδεύεται από επιτονισμό της φωνής, παύσεις και εξωγλωσσικά στοιχεία που συνοδεύουν τον προφορικό λόγο (κινήσεις, γκριμάτσες,
χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου).
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

6. Μελετήστε το ρόλο που παίζουν οι παύσεις και ο τόνος της φωνής.
Οι παύσεις και ο τόνος της φωνής ανήκουν στα εξωγλωσσικά ή παραγλωσσικά στοιχεία και παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην κατανόηση του λεκτικού μηνύματος, όσο και στη μετάδοση των συναισθημάτων του ομιλητή (δείχνουν θυμό,
ένταση, φόβο, χαρά, ειρωνεία κ.λπ.).
σελ. 20 σχολ. βιβλίου
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7. Ξαναπείτε τις φράσεις προσθέτοντας κάποιες συνδετικές λέξεις, οι οποίες
να δηλώνουν τη σχέση που βρήκατε.
• Έμαθα ότι πήρες καινούριο κινητό. / Πήρες καινούριο κινητό, όπως έμαθα.
• Σου ’λεγα να προσέχεις, αλλά δε μ’ άκουσες. / Αν και σου ’λεγα να προσέχεις,
δε μ’ άκουσες.
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• Αν έχεις καμιά καλύτερη ιδέα, πες την.
• Συγγνώμη, που σ’ αναστάτωσα. / Συγγνώμη, αν σ’ αναστάτωσα.
• Ξέρω ότι βαρέθηκες και (ότι) θες να τα παρατήσεις. / Όπως ξέρω, βαρέθηκες και

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

θες να τα παρατήσεις. / Ξέρω ότι θες να τα παρατήσεις επειδή βαρέθηκες.

• Κάτσε και πιες έναν καφέ μαζί μας. / Κάτσε να πιεις έναν καφέ μαζί μας.
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

8. Γράψτε τις νέες εκδοχές στο τετράδιό σας, δίπλα στις αρχικές.
• Μήπως μπορείτε να προτείνετε κι άλλες εκδοχές;
[Σημ.: Για την απάντηση, βλ. τις προηγούμενες ασκήσεις 4 και 7].
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

9. Όλες αυτές οι φράσεις (οι αρχικές και οι νέες) είναι ίδιες ή διαφέρουν μεταξύ τους; (Συγκρίνετέ τες ως προς τη σημασία αλλά και ως προς το ύφος).
Οι αρχικές και οι νέες φράσεις δε διαφέρουν ως προς τη σημασία. Ως προς το
ύφος, οι αρχικές προτάσεις έχουν μεγαλύτερη ζωντάνια, αμεσότητα και πιο γρήγορο ρυθμό που προσιδιάζει στον προφορικό λόγο, ενώ οι νέες φράσεις είναι πιο
τυπικές και επίσημες.
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

10. Ποια από τις εκδοχές θα διαλέγατε:
• αν λέγατε αυτές τις φράσεις σε μια συζήτηση με φίλους;
• αν τις στέλνατε σ’ ένα συμμαθητή σας ως γραπτό μήνυμα στο κινητό;
Η αρχική εκδοχή των φράσεων ταιριάζει τόσο στον προφορικό λόγο (συζήτηση με φίλους) όσο και στο γραπτό μήνυμα που θα στέλναμε σε κάποιο φίλο μας.
Ωστόσο, αν θέλουμε το μήνυμά μας να είναι πιο τυπικό, θα επιλέξουμε τη δεύτερη εκδοχή τους.
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

11. Εξηγήστε την επιλογή σας.
[Σημ.: Για την απάντηση, βλ. τις προηγούμενες ασκήσεις 9 και 10].
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

12. Διατυπώστε κάποια γενικά συμπεράσματα από τη δραστηριότητα που
προηγήθηκε.
Τα συμπεράσματά μου
• Στον προφορικό λόγο συχνά οι συνδετικές λέξεις παραλείπονται.
• Η έλλειψη συνδετικών λέξεων κάνει το ύφος του λόγου περισσότερο άμεσο,
γρήγορο, ζωηρό και οικονομικό.
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• Η προσθήκη συνδετικών λέξεων κάνει το ύφος του λόγου περισσότερο τυπικό,
επίσημο, ακριβολόγο αλλά και φλύαρο.
• Στον προφορικό λόγο, όπου και όταν παραλείπονται οι συνδετικές λέξεις,
υπάρχουν άλλα στοιχεία που μας βοηθούν στην κατανόηση του νοήματος, όπως
ο επιτονισμός, οι παύσεις, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου αλλά και
το περιβάλλον.
Σύνθεση ερευνητικών εργασιών
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

1. Το παραπάνω κείμενο είναι μια μικρή ερευνητική εργασία, που δημοσιεύτηκε σε μαθητικό περιοδικό. Ποιο είναι το ζήτημα που εξετάζει;
Στην ερευνητική εργασία του κειμένου 12 το θέμα που εξετάζεται είναι η προέλευση των ονομάτων Γραικοί και Έλληνες και η επικράτηση του πρώτου μέχρι
σήμερα στην Ευρώπη.
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

2. Οποιαδήποτε ερευνητική εργασία πρέπει να προσδιορίσει τον επιστημονικό χώρο από τον οποίο θα αντλήσει τα στοιχεία της. Το ίδιο θέμα θα μπορούσε να το εξετάσει κανείς από την ιστορική του σκοπιά, τη λογοτεχνική,
τη λαογραφική, την καλλιτεχνική κ.λπ. Από ποια σκοπιά εξετάζει το θέμα
του ο συγγραφέας τής παραπάνω εργασίας;
Ο συγγραφέας της ερευνητικής εργασίας του κειμένου 12 εξετάζει το θέμα της
προέλευσης των ονομάτων Γραικοί και Έλληνες από την ιστορική και γλωσσολογική του σκοπιά.
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

3. Από ποιες πηγές άντλησε ο μαθητής-ερευνητής τις πληροφορίες του και
πώς τις παραθέτει στο κείμενο;
Ο μαθητής έχει αντλήσει πληροφορίες από τις παρακάτω πηγές:
– Αριστοτέλης (Αριστοτέλη Μετεωρ. 1,14)
– Απολλόδωρος (Απολλοδ. 1,7,3)
– Πάριο Χρονικό
– Γ. Χατζιδάκης (Γ. Χατζιδάκης, Ελλάς και Έλληνες, Ημερολόγιον Μεγάλης
Ελλάδος, 1925)
Ο συντάκτης παραθέτει τις πηγές με τη μορφή παραπομπών μέσα στο κείμενο
(στο τέλος των αποσπασμάτων τα οποία παραθέτει αυτούσια σε εισαγωγικά): σε
παρένθεση γράφει το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του έργου και το σχετικό
κεφάλαιο.
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σελ. 22 σχολ. βιβλίου

4. Για ποια θέματα δεν παραπέμπει σε πηγές; • Ποιοι προβληματισμοί δημιουργούνται από την έλλειψη αυτή;
• Ο μαθητής που εκπόνησε την εργασία δεν παραπέμπει σε πηγές για τα εξής θέματα:
– την ονομασία Graeci και Grai στα λατινικά
– τη χρήση του ονόματος Γραικός στους βυζαντινούς χρόνους και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
• Η έλλειψη παραπομπών σε πηγές δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με την
ακρίβεια και την αξιοπιστία των στοιχείων που παραθέτει για τις παραπάνω περιόδους.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 22 σχολ. βιβλίου

5. Σε ποιο ερώτημα δίνουν απαντήσεις οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην
πρώτη παράγραφο του κειμένου;
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (Αριστοτέλης, Απολλόδωρος, Πάριο Χρονικό) δίνουν απαντήσεις στο ερώτημα «ποια
σχέση υπάρχει ανάμεσα στα ονόματα Γραικοί και Έλληνες».
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

6. Ποια θέματα για περαιτέρω έρευνα μπορείτε να εντοπίσετε στην παραπάνω εργασία;
Θέματα για περαιτέρω έρευνα, τα οποία προκύπτουν από την ερευνητική εργασία (κείμενο 12):
– Η χρήση του ονόματος Γραικός στους βυζαντινούς χρόνους
– Η χρήση των ονομάτων Γραικοί και Έλληνες στην περίοδο της Τουρκοκρατίας
– Οι πρώτες αναφορές στο όνομα Ρωμιός και η επικράτησή του στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας (για το οποίο δε γίνεται καμία αναφορά στο κείμενο)

Λεξιλόγιο
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

1. Πληροφορηθείτε για τη σημασία που έχει στα αγγλικά η φράση «It’s
Greek to me!». • Πώς εξηγείτε αυτή τη σημασία; • Ποια αντίστοιχη έκφραση χρησιμοποιούμε στα ελληνικά;
• Η αγγλική φράση It’s Greek to me! σημαίνει κατά λέξη «είναι ελληνικά για μένα»,
δηλαδή είναι ακατανόητα.
• Η φράση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1601 στο θεατρικό έργο του Σαίξπηρ
Iούλιος Kαίσαρας με την κυριολεκτική της έννοια, για να δείξει ότι ο αφηγητής
άκουσε κάποιον να μιλάει ελληννικά, μια γλώσσα που δεν καταλάβαινε. H φράση
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εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στα αγγλικά για κάθετι που είναι
άγνωστο ή ακατανόητο.
• Η αντίστοιχη έκφραση στα ελληνικά είναι «Αυτά είναι κινέζικα».
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

2. Ξανακοιτάξτε τις ομάδες των λέξεων που φτιάξατε στη δραστηριότητα
Διαβάζω και γράφω 1. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η λέξη Ρωμιοσύνη και τουλάχιστον άλλη μία συνώνυμη. • Βρείτε τη συνώνυμη της λέξης Ρωμιοσύνη.
Συνώνυμη της λέξης Ρωμιοσύνη είναι η λέξη ελληνισμός.
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

3. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος έδωσε τη λέξη Ρωμιοσύνη ως τίτλο στο ποίημά
του. Αν δεν υπήρχε άλλη λέξη με παρόμοια σημασία, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο ποιητής χρησιμοποίησε τη λέξη αναγκαστικά. Αφού όμως
υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία λέξη, αυτό σημαίνει ότι ο ποιητής διάλεξε
αυτή τη λέξη αφήνοντας κατά μέρος μια άλλη. Ονόμασε σκόπιμα το ποίημά του Ρωμιοσύνη και όχι Ελληνισμός. • Μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία στην επιλογή του;
Ο ποιητής επέλεξε να δώσει στο έργο του τον τίτλο Ρωμιοσύνη, επειδή αυτή η λέξη είναι πιο λαϊκή και περισσότερο φορτισμένη συναισθηματικά σε σχέση με τον ουδέτερο όρο ελληνισμός. Η λέξη Ρωμιοσύνη παραπέμπει στη μακρόχρονη σκλαβιά,
στα πάθη, στους αγώνες και στον ηρωισμό του ελληνικού λαού, και αποδίδει καλύτερα το νόημα του ποιήματος.
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

1. Το παραπάνω κείμενο προέρχεται από μια εφημερίδα και αποτελεί την εισαγωγή ενός ρεπορτάζ γύρω από κάποιο θέμα. Ποιο; • Ποιος άλλος τίτλος
θα του ταίριαζε;
• Το κείμενο 13 αποτελεί την εισαγωγή ενός ρεπορτάζ γύρω από το θέμα της αγοράς ελληνικής γης και ακινήτων από όλο και περισσότερους ξένους (κυρίως Ευρωπαίους).
• Άλλοι τίτλοι:
«Μια ζωή στον ήλιο»
«Μια θέση στον ήλιο»
«Το ελληνικό όνειρο θερινής νυκτός»
σελ. 25 σχολ. βιβλίου
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2. Στο κείμενο 13 γίνεται λόγος για ξένους. Για ξένους γίνεται επίσης λόγος
στο κείμενο 3. Πόσο διαφορετικοί μεταξύ τους είναι οι ξένοι για τους οποίους γίνεται λόγος στα δύο κείμενα; • Πώς επηρεάζουν τα συμφραζόμενα
στο κάθε κείμενο τη σημασία της λέξης ξένος;
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Τόσο στο κείμενο 3 όσο και στο κείμενο 13 η λέξη ξένος σημαίνει αυτόν που κατάγεται από χώρα διαφορετική από τη δική μας. Ανάλογα όμως με το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, η λέξη παίρνει ιδιαίτερες σημασίες (στις οποίες
ωστόσο διατηρείται η σχέση με την αρχική της σημασία). Στο κείμενο 3 ξένος σημαίνει «μετανάστης», ενώ στο κείμενο 13 η λέξη χρησιμοποιείται με την έννοια του
Ευρωπαίου τουρίστα.
• Τα συμφραζόμενα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της λέξης. Στο κείμενο 3 η λέξη φορτίζεται αρνητικά (= οικονομικός μετανάστης, φτωχός, αμόρφωτος, επικίνδυνος) ενώ στο κείμενο 13 η λέξη έχει ουδέτερη και ως ένα σημείο
θετική χροιά (= πελάτης, ευκατάστατος, που αγαπάει τη χώρα μας τόσο ώστε να
αγοράσει εδώ σπίτι).

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

3. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας
για την ελληνική κοινωνία. Αν αναλαμβάνατε να κάνετε μια εργασία σχετικά με το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σας:
α. να σκεφτείτε, να συζητήσετε στην τάξη και να αποφασίσετε ποιες βασικές πτυχές του θέματος θα επιλέγατε να μελετήσετε
β. να επισημάνετε ορισμένες πηγές αναφοράς για την κάθε πτυχή του θέματος.
α. Βασικές πτυχές του θέματος
της περιοχής που έχουν ενδιαφέρον να επισκεφτεί κάποιος:
– αξιοθέατα (αρχαιολογικοί χώροι, νεότερα μνημεία, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική,
μουσεία, πινακοθήκες, συλλογές έργων τέχνης)
– φυσικό περιβάλλον (βιότοποι, λίμνες, φαράγγια, θάλασσα, βουνό, εθνικό πάρκο κ.λπ.)
– αναπτυγμένη αγορά
• Τουριστική υποδομή της περιοχής:
– ξενοδοχεία
– αθλητικές εγκαταστάσεις
– ψυχαγωγία
– εστιατόρια
– νυχτερινή διασκέδαση
• Αναπτυγμένο οδικό δίκτυο
• Πρόσβαση στην περιοχή (αεροδρόμιο κ.λπ.)
• Έκδοση τουριστικού οδηγού
• Διαφήμιση
• Χρηματοδότηση από κρατικούς φορείς (για την προβολή της περιοχής και τη
διαφήμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται, για τη δημιουργία ή την περαιτέρω
ανάπτυξη της υπάρχουσας υποδομής κ.λπ.)

• Σημεία
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β. Πηγές αναφοράς: Διαδίκτυο, βιβλία ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας, γεωγραφίας, περιοδικά και εφημερίδες, αρχεία του δήμου κ.λπ.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

1. Συζητήστε στην τάξη το μήνυμα του κειμένου 4.
Η τουριστική εκμετάλλευση της ομορφιάς του ελληνικού τοπίου έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα μεγάλο τιμοκατάλογο. Κάθε απόλαυση έχει την τιμή της.
Όλα, ακόμη και η ίδια φύση, αντιμετωπίζονται σαν εμπορεύματα προς πώληση.
Ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κυρίαρχος και «ιδιοκτήτης» της φύσης.
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

2. Δείτε την εικόνα που ακολουθεί. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το θέμα
του καλλιτέχνη που έφτιαξε αυτό το κολάζ είναι η Ελλάδα. • Κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι βάσιμη η εντύπωση αυτή; • Για ποιους λόγους;
Βλέποντας κάποιος το κολάζ αυτό (το οποίο αποτελεί εξώφυλλο βιβλίου) μπορεί εύλογα να σκεφτεί ότι το γενικό θέμα του καλλιτέχνη ήταν η Ελλάδα. Αυτό φαίνεται από τις εικόνες που έχει χρησιμοποιήσει, οι οποίες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά σύμβολα της χώρας μας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας: μια καρτ
ποστάλ που απεικονίζει τον Παρθενώνα και την Πύλη του Αδριανού (με την επιγραφή Souvenir d’ Athenes), κούκλες ντυμένες με παραδοσιακές στολές τσολιάδων,
ελληνικά σημαιάκια που κυματίζουν, ένα τμήμα από μινωική τοιχογραφία, ο τρούλος ενός βυζαντινού ναού (πιθανόν της Καπνικαρέας που βρίσκεται στην οδό
Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας), καθώς και πλοία με ελληνικές σημαίες.
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

3. Παίξτε στην τάξη σας δύο παιχνίδια ρόλων.
Στο πρώτο: Ένας μαθητής να υποδυθεί τον πλούσιο ξένο που θέλει να αγοράσει μια ιδιοκτησία στον τόπο σας. Ένας άλλος το μεσίτη που συζητά με
τον ξένο. Ο ξένος τού εκδηλώνει την επιθυμία του και αυτός προσπαθεί να
την ενισχύσει.
Στο δεύτερο: Ο ίδιος μεσίτης βρίσκει έναν υποψήφιο πωλητή και προσπαθεί να τον πείσει να πουλήσει την ιδιοκτησία του στον ξένο. Ένας τρίτος
μαθητής να υποδυθεί τον υποψήφιο πωλητή που συνομιλεί με το μεσίτη,
αλλά έχει επιφυλάξεις να πουλήσει την ιδιοκτησία του σε ξένο.
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Πρώτο παιχνίδι
Ξένος: Σκέφτομαι να κάνω μια επένδυση. Έρχομαι συχνά για διακοπές στην
Ελλάδα και νομίζω ότι θα ήταν πολύ συμφέρουσα επένδυση η αγορά ενός ακινήτου σε κάποιο ελληνικό νησί. Δεν ξέρω, όμως, πού να απευθυνθώ.
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Μεσίτης: Ξέρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Ένας νησιώτης θέλει να πουλήσει το
σπίτι του στο νησί, για να εγκατασταθεί στην Αθήνα, κοντά στα παιδιά του.
Ξ: Αξίζει το σπίτι του; Είναι σε καλή κατάσταση; Βρίσκεται σε ωραία τοποθεσία;
Μ: Είναι ευκαιρία! Το σπίτι είναι λίγο παλιό, αλλά όλα τα σπίτια σ’ αυτό το νησί είναι περιζήτητα. Μην το σκέφτεσαι. Σκέψου ότι θα απολαμβάνεις τις διακοπές
σου πολύ πιο οικονομικά, ενώ θα έρχεσαι όποτε θέλεις αφού θα έχεις το δικό σου
σπίτι. Και, αν το μετανιώσεις και θελήσεις να το πουλήσεις, δε θα δυσκολευτείς
καθόλου.
Ξ: Δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω· κυρίως με ενδιαφέρει η αγορά ενός μεγάλου οικοπέδου, ώστε αργότερα να χτίσω εκεί μια ξενοδοχειακή μονάδα.
Μ: Και για αυτή την περίπτωση είναι μοναδική ευκαιρία. Άλλωστε, όλα τα ελληνικά νησιά ενδείκνυνται για ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι πολύ
καλή τοποθεσία για ανέγερση ξενοδοχείου και, με την κατάλληλη διαφήμιση, θα
εξελιχθεί σε μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Δεύτερο παιχνίδι
Μεσίτης: Έμαθα ότι ενδιαφέρεσαι να πουλήσεις το παραθαλάσσιο οικόπεδό σου.
Έχω μία πολύ καλή πρόταση, αν σε ενδιαφέρει. Ένας Ολλανδός θέλει να επενδύσει χρήματα στην Ελλάδα και θα ήταν πρόθυμος να αγοράσει το ακίνητο.
Πωλητής: Πράγματι, έχω ανάγκη από μετρητά και θα το πουλούσα σε οποιονδήποτε, όμως όχι σε ξένο. Όση ανάγκη κι αν έχω, την Ελλάδα δεν την ξεπουλάω. Η
ελληνική ιδιοκτησία πρέπει να παραμείνει σε ελληνικά χέρια.
Μ: Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάστασή σου και ο ξένος πληρώνει όσο-όσο. Τι θα
σκεφτείς; Την Ελλάδα ή την ανάγκη σου;
Π: Είμαι σίγουρος ότι θα βρω σύντομα κάποιον Έλληνα αγοραστή.
Μ: Είναι πολύ πιθανό. Όμως δε θα σου δώσει ούτε τα μισά από όσα σου δίνει ο
ξένος.
Π: Είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω ένα μέρος της αξίας του οικοπέδου, παρά να
γίνω συνεργός στο ξεπούλημα της χώρας μου στους ξένους.
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

4. Συζητήστε για τις διαφορετικές όψεις της Ελλάδας, όπως παρουσιάζονται
σε όλα τα κείμενα της ενότητας αυτής. • Ποιες νομίζετε ότι υπερισχύουν
στο δικό σας τόπο και ποιες είναι λιγότερο εμφανείς; • Αναφέρετε και άλλες όψεις της Ελλάδας, που ίσως έχετε εσείς επισημάνει.
• Ελλάδα είναι η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων σε όλους τους τομείς του πολιτισμού (τέχνες και επιστήμες).
• Ελλάδα είναι τα αξεπέραστα αρχαία μνημεία, τα οποία θαυμάζει ολόκληρη η
ανθρωπότητα.
• Ελλάδα είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής των Ελλήνων, που απολαμβάνουν τα
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δημιουργήματα της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ελληνική ομορφιά και την αρχαία παράδοση.
• Ελλάδα είναι οι Έλληνες που σε δύσκολα χρόνια μετανάστευσαν, με την ελπίδα να βρουν μια καλύτερη ζωή.
• Ελλάδα είναι η σύγχρονη ελληνική κοινωνία με τον ετερογενή πληθυσμό της.
• Ελλάδα είναι ο τουρισμός της.
• Ελλάδα είναι ένα σταυροδρόμι που ένωνε τους λαούς και το οποίο πολλοί λαοί διεκδίκησαν.
• Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή μεσογειακή χώρα.
• Ελλάδα είναι η ορθοδοξία συνδυασμένη με τις γήινες απολαύσεις.
• Ελλάδα είναι οι ταλαιπωρίες και ο ξεριζωμός των Ελλήνων.
• Ελλάδα είναι η αθάνατη Ρωμιοσύνη, που δε συμβιβάζεται με κανένα δυνάστη.
• Ελλάδα είναι τα νησιά και όλα τα ελκυστικά τοπία της.
[Σημ.: Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].
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Ι V . Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Κ Α Ι Γ ΡΑΦ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων
Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
σελ. 12 σχολ. βιβλίου

• Χωριστείτε σε ομάδες. • Οι μισές ομάδες να ετοιμάσουν

μια περιγραφή του
κειμένου 4, χρησιμοποιώντας προτάσεις που θα συνδέονται με τρόπο απλό,
όπως για παράδειγμα γίνεται στα κείμενα 1 και 2. • Οι υπόλοιπες ομάδες
να ετοιμάσουν μια περιγραφή του ίδιου κειμένου με πιο περίπλοκες συνδέσεις προτάσεων, όπως για παράδειγμα αυτές του κειμένου 3.

• Περιγραφή του κειμένου 4 με απλή σύνδεση προτάσεων

Στο σκίτσο παρουσιάζεται μια όμορφη ελληνική ακρογιαλιά. Πίσω φαίνεται η
θάλασσα με ένα καράβι στο βάθος. Στον ουρανό λάμπει ο καλοκαιρινός ήλιος. Σε
πρώτο πλάνο βλέπουμε ένα πλαστικό τραπεζάκι, μια πολύχρωμη ομπρέλα και δύο
πτυσσόμενες πολυθρόνες. Πάνω στο τραπέζι βρίσκεται μια πιατέλα με ένα μεγάλο
ψάρι, ένα πιάτο με μεζέδες, ένα μπουκάλι ούζο, δύο μικρά ποτήρια και μαχαιροπίρουνα. Αριστερά, πάνω στην παραλία, υπάρχει μια ταμπέλα με την επιγραφή
rooms και την τιμή τους (180 ευρώ). Πάνω στην άμμο είναι ακουμπισμένο ένα κόκκινο παιδικό κουβαδάκι. Πιο δίπλα ένας κάβουρας περπατά. Στο μέσο σχεδόν του
σκίτσου υπάρχει η επιγραφή GREECE με μεγάλα γράμματα. Στην επιγραφή τα Ε
έχουν αντικατασταθεί με το σημείο €, σύμβολο του ευρώ. Όλα τα αντικείμενα, οι
καρέκλες, τα σερβίτσια, ακόμη και τα στοιχεία της φύσης (ο ήλιος, η θάλασσα, το
σύννεφο, ο κάβουρας) έχουν πάνω τους ταμπέλες με την τιμή σε ευρώ.

• Περιγραφή του κειμένου 4 με πιο περίπλοκες συνδέσεις προτάσεων

Στο σκίτσο παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική εικόνα από κάποιο παραθαλάσσιο μέρος της Ελλάδας, όπως αυτά που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν εκατοντάδες τουρίστες. Βλέπουμε μια όμορφη ελληνική ακρογιαλιά και πίσω τη γαλάζια θάλασσα όπου πλέει ένα μεγάλο πλοίο, ενώ στο βάθος του ορίζοντα μπορούμε να διακρίνουμε δύο βουνά. Σε πρώτο πλάνο, πάνω στην παραλία βρίσκεται
ένα τραπεζάκι με ενσωματωμένη ομπρέλα που προφυλάσσει από τον ήλιο όσους
κάθονται εκεί. Πάνω στο τραπέζι είναι τοποθετημένη μια πιατέλα που περιέχει ένα
μεγάλο ψάρι, ένα πιάτο με μεζέδες, μαχαιροπίρουνα, ποτήρια και ένα μπουκάλι ούζο, ενώ δίπλα στο τραπέζι υπάρχουν δύο πτυσσόμενες καρέκλες.
Αριστερά, πάνω στην άμμο, είναι καρφωμένη μια ταμπέλα στην οποία αναγράφεται η λέξη rooms και η τιμή των δωματίων, που είναι 180 ευρώ. Κάτω από
την ταμπέλα είναι ακουμπισμένο ένα κόκκινο κουβαδάκι, το οποίο είναι προφανώς παιδικό παιχνίδι, και πιο δεξιά περπατά ένας κάβουρας. Στο μέσο σχεδόν
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του σκίτσου υπάρχει η επιγραφή GREECE που είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα. Στην επιγραφή τα Ε έχουν αντικατασταθεί με το σημείο €, το οποίο είναι
το σύμβολο του ευρώ, καθώς ο σκιτσογράφος θέλει να δείξει την πλήρη εμπορευματοποίηση των πάντων στις ελληνικές τουριστικές περιοχές. Άλλωστε, όλα τα
αντικείμενα που υπάρχουν στο σκίτσο, όπως είναι οι καρέκλες, τα σερβίτσια,
ακόμη και τα στοιχεία της φύσης (ο ήλιος, η θάλασσα, το σύννεφο, ο κάβουρας),
έχουν πάνω τους ταμπέλες που αναγράφουν την τιμή τους σε ευρώ.
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

1. Αναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τους παρατακτικούς και τους υποτακτικούς συνδέσμους και αντιγράψτε τους στο τετράδιό σας.
Παρατακτικοί σύνδεσμοι
συμπλεκτικοί: και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ
αντιθετικοί: αλλά, μα, όμως, παρά, μόνο, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, ενώ, μολαταύτα, εξάλλου, μολονότι
διαχωριστικοί: ή, είτε
συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως
επεξηγηματικοί: δηλαδή
Υποτακτικοί σύνδεσμοι
ειδικοί: ότι, πως, που
τελικοί: για να, να
χρονικοί: όταν, καθώς, αφού, αφότου, ενώ, πριν, πριν να, προτού, ώσπου, ωσότου,
οπότε, μόλις, ενόσω, άμα, που
αιτιολογικοί: γιατί, διότι, επειδή, αφού, που
υποθετικοί: αν, εάν, άμα
αποτελεσματικοί: ώστε, ώστε να, που
διστακτικοί: μήπως, μη(ν)
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε το κείμενο 6, στην τελευταία παράγραφο, την περίοδο «Τη σημασία της... με την Τουρκία».
α. Προσπαθήστε να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι προτάσεις σ’ αυτή την περίοδο.
β. Τι είδους είναι οι δύο προτάσεις που συνδέονται παρατακτικά;
γ. Με ποια άλλη πρόταση συνδέονται και οι δύο; • Με τι είδους σύνδεση;
δ. Ποια είναι η κύρια πρόταση σ’ αυτή την περίοδο και ποιες οι δευτερεύουσες;

• Η περίοδος: «Τη σημασία της από αυτή την άποψη δείχνει και ο νέος μεγάλος
46
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α. Η περίοδος αποτελείται από τρεις προτάσεις:
– Τη σημασία της από αυτή την άποψη δείχνει και ο νέος μεγάλος δρόμος της
Εγνατίας, χάρτης 4.1: κύρια πρόταση
– που ξεκινά από την Ηγουμενίτσα: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
– (που) καταλήγει στα σύνορα με την Τουρκία: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
Οι δευτερεύουσες προτάσεις εξαρτώνται από την κύρια (είναι ονοματικοί
προσδιορισμοί στη λέξη δρόμος της κύριας πρότασης), με την οποία συνδέονται
υποτακτικά (μεταξύ τους οι δύο δευτερεύουσες είναι ισότιμες και συνδέονται παρατακτικά με το σύνδεσμο και).

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

β. Οι δύο προτάσεις που συνδέονται παρατακτικά με το σύνδεσμο και είναι δευτερεύουσες αναφορικές.
γ. Οι δύο δευτερεύουσες προτάσεις συνδέονται με την κύρια πρόταση υποτακτικά με την αναφορική αντωνυμία που (= ο οποίος).
δ. – Τη σημασία της από αυτή την άποψη δείχνει και ο νέος μεγάλος δρόμος της
Εγνατίας, χάρτης 4.1: κύρια πρόταση
– που ξεκινά από την Ηγουμενίτσα: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
– (που) καταλήγει στα σύνορα με την Τουρκία: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
σελ. 17 σχολ. βιβλίου

3. Στο παράδειγμα 6 (ομάδα Γ) έχουμε μία δευτερεύουσα πρόταση. Εντοπίστε την. • Σε ποια κύρια πρόταση φαίνεται να ανήκει; • Με ποια λέξη της
κύριας πρότασης συνδέεται η δευτερεύουσα;
• Στο παράδειγμα 6 υπάρχει η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «που δεν έμειναν ποτέ στεγανά κλειστοί».
• Η δευτερεύουσα πρόταση φαίνεται να ανήκει στην κύρια πρόταση «Ο ελληνικός
χώρος στις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές του δομές αποτέλεσε πάντα σ’ ολόκληρη την ιστορία του έναν οριακό χώρο ανάμεσα σε δύο ξεχωριστούς κόσμους – ανατολικό και δυτικό».
• Η δευτερεύουσα πρόταση συνδέεται με τη λέξη κόσμους της κύριας πρότασης.
σελ. 17 σχολ. βιβλίου

4. Στο παράδειγμα 5 (ομάδα Γ) έχουμε δύο δευτερεύουσες προτάσεις που
φαίνεται να αποτελούν κομμάτια της κύριας πρότασης. Εντοπίστε τις προτάσεις. • Με ποια λέξη της κύριας πρότασης συνδέονται οι δευτερεύουσες;
• Στο παράδειγμα 5 υπάρχουν οι εξής δευτερεύουσες προτάσεις:
– η υποθετική «Εάν κοιτάξετε τις εικόνες των ελληνικών ναών και τα αγάλματά
τους»
– η πλάγια ερωτηματική «πόσο λεπτή και γεμάτη αληθινή ομορφιά ήταν η τέχνη
των Ελλήνων
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• Και οι δύο δευτερεύουσες προτάσεις συνδέονται με το ρήμα θα δείτε της κύριας
πρότασης: η υποθετική λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός (που δηλώνει προϋπόθεση) του ρήματος, ενώ η πλάγια ερωτηματική είναι αντικείμενό του.
σελ. 17 σχολ. βιβλίου

5. Τι διαφορετικό συμβαίνει στο παράδειγμα 7 (ομάδα Γ); • Προσπαθήστε να
καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι προτάσεις σ’ αυτή την περίοδο.
• Στο παράδειγμα 7 η οργάνωση του λόγου είναι σύνθετη, καθώς οι προτάσεις
πλέκονται μεταξύ τους. Υπάρχει μία κύρια πρόταση και οι υπόλοιπες είναι δευτερεύουσες, από τις οποίες κάποιες μεταβάλλονται σε μέρη μιας άλλης (η υποτακτική σύνδεση εκφράζει σύνθετες λογικές συσχετίσεις και δίνει την εντύπωση ότι
ο λόγος είναι πιο οργανωμένος και επεξεργασμένος).

• Οι προτάσεις του αποσπάσματος, ο συντακτικός τους ρόλος και το είδος σύνδεσής τους:
– Είναι συχνά δύσκολο για τον Αγγλοσάξονα ταξιδευτή: κύρια πρόταση
– να καταλάβει: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, υποκείμενο της απρόσωπης
έκφρασης Είναι δύσκολο της κύριας πρότασης (υποτακτική σύνδεση)
– πώς μία χώρα μπορεί: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος καταλάβει της βουλητικής πρότασης (υποτακτική σύνδεση)
– που μοιάζει ποτισμένη ως το μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση καταφανέστατη στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή στα
μοναστήρια: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοματικός προσδιορισμός στη
λέξη χώρα της πλάγιας ερωτηματικής πρότασης (υποτακτική σύνδεση)
– που στεφανώνουν τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές: δευτερεύουσα αναφορική
πρόταση, ονοματικός προσδιορισμός στη λέξη μοναστήρια της προηγούμενης
αναφορικής πρότασης (υποτακτική σύνδεση)
– να αφήνεται με εγκατάλειψη στις γήινες απολαύσεις: δευτερεύουσα βουλητική
πρόταση, αντικείμενο του ρήματος μπορεί της πλάγιας ερωτηματικής πρότασης
(υποτακτική σύνδεση)
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• Το διάγραμμα της περιόδου:
Είναι συχνά δύσκολο για τον Αγγλοσάξονα ταξιδευτή

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

να καταλάβει
πώς μία χώρα μπορεί

που μοιάζει ποτισμένη να αφήνεται με εγκατάλειψη
ως το μεδούλι...
στις γήινες απολαύσεις
στα μοναστήρια

που στεφανώνουν τις
πιο απόμερες βουνοπλαγιές

Οι επιλογές στις συνδέσεις των προτάσεων και οι συνέπειές τους στο λόγο
σελ. 18 σχολ. βιβλίου

• Ξαναγράψτε το κείμενο 8 συνδέοντας τις προτάσεις μεταξύ τους με συνδέσμους. • Μπορείτε να δοκιμάσετε τις λέξεις: για να ή να, αφού, όπου, όταν
ή αφότου ή άλλες που θα επιλέξετε εσείς. • Συγκρίνετε τα κείμενά σας μεταξύ τους με το αρχικό.

• Μετατροπή του κειμένου:
Από τη Μικρασία μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα
αναμνήσεων στο χέρι. Αφού γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες, για
να μαζέψει ακριβό υλικό και συνταγές, μέτρα, ρυθμούς και χρώματα, γύρισε τέλος στη χώρα του, όπου έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό κι ελληνικό. Όταν
εμπήκε μέσα, κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά.

• Το αρχικό κείμενο αποτελείται μόνο από κύριες προτάσεις, οι περισσότερες από
τις οποίες παρατίθενται μεταξύ τους ασύνδετα (ασύνδετο σχήμα). Σύνδεση υπάρχει μόνο στα εξής σημεία: «μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές, μέτρα, ρυθμούς και
χρώματα, και τέλος γύρισε στη χώρα του», «κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν
τον συνάντησε στην αγορά» (συνδέονται παρατακτικά με το σύνδεσμο και).
Συγκρίνοντας τις δύο εκδοχές, διαπιστώνουμε ότι το αρχικό κείμενο είναι πιο
λιτό και αυτός ο τρόπος οργάνωσης του λόγου κάνει το ύφος πιο ζωηρό και άμεσο και του προσδίδει γρήγορο ρυθμό.
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σελ. 19 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε μικρά διαφημιστικά κείμενα στον Τύπο, κόψτε τα και κολλήστε τα
το τετράδιό σας. • Τι σύνδεση προτάσεων κυριαρχεί στα διαφημιστικά κείμενα; • Για ποιους λόγους;
• Διαφημιστικά κείμενα:
Ο πιο μοναχικός δρόμος είναι αυτός για την κορυφή.
Το νέο Volvo S80 έρχεται για να βρει συνταξιδιώτες.
Ένας πραγματικά σημαντικός άνθρωπος διανύει τον δρόμο του προς την κορυφή αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα πίσω. Πολύ πίσω.
Σε αυτή την πορεία, δύο μόνο πράγματα είναι ικανά να τον συνοδέψουν.
Η αυτοπεποίθησή του και το νέο Volvo S80.
Οι πλανήτες
The planets
Παραγωγή BBC
Μια μαγική περιπλάνηση σε κόσμους πέρα από κάθε φαντασία.
Ανακαλύψτε τα μυστικά του ηλιακού μας συστήματος.
Γνωρίστε τις τελευταίες αποκαλύψεις των διαστημικών αποστολών στους πλανήτες που
μας περιβάλλουν.
Μάθετε τις απαντήσεις μυστηρίων που βασάνιζαν εδώ και αιώνες τους ερευνητές.
Ακόμα, δείτε αποκλειστικές σκηνές των διαστημικών αποστολών και εξερευνήστε μαζί
με τους αστροναύτες βήμα προς βήμα τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.
Ετοιμαστείτε για ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο διάστημα.
Μη χάσετε το τρίτο και τελευταίο DVD της σειράς.
Εκτάκτως το Σάββατο 28 Οκτωβρίου με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

• Στα παραπάνω διαφημιστικά κείμενα υπάρχουν πολλές κύριες προτάσεις που
χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες. Γενικά, στη διαφήμιση κυριαρχεί το ασύνδετο σχήμα και (σπανιότερα) η παρατακτική σύνδεση προτάσεων. Με τον τρόπο αυτό, το μήνυμα της διαφήμισης είναι απλό, σαφές και κατανοητό, προσελκύει εύκολα την προσοχή του αναγνώστη και εντυπώνεται στη μνήμη του.
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε στα βιβλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δύο ή τρία μικρά ποιήματα σύγχρονων ποιητών και αντιγράψτε τα στο τετράδιό σας.
• Τι είδους προτάσεις κυριαρχούν στα ποιήματα που βρήκατε; • Χρησιμοποιούνται συνδετικές λέξεις; • Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε αυτές τις επιλογές των ποιητών.
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Τα δώρα
Σήμερα φόρεσα ένα
ζεστό κόκκινο αίμα
σήμερα οι άνθρωποι μ’ αγαπούν
μια γυναίκα μού χαμογέλασε
ένα κορίτσι μού χάρισε ένα κοχύλι
ένα παιδί μού χάρισε ένα σφυρί
Σήμερα γονατίζω στο πεζοδρόμιο
καρφώνω πάνω στις πλάκες
τα γυμνά άσπρα ποδάρια των περαστικών
είναι όλοι τους δακρυσμένοι
όμως κανείς δεν τρομάζει
όλοι μείναν στις θέσεις που πρόφτασα
είναι όλοι τους δακρυσμένοι
όμως κοιτάζουν τις ουράνιες ρεκλάμες
και μια ζητιάνα που πουλάει τσουρέκια
στον ουρανό

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Δυο άνθρωποι ψιθυρίζουν
τι κάνει την καρδιά μας καρφώνει;
ναι την καρδιά μας καρφώνει
ώστε λοιπόν είναι ποιητής
Μ. Σαχτούρης, Ποιήματα, Κέδρος

Στο παιδί μου
Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό
σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον
άγριο λύκο
Μα στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι
σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους
νεκρούς μας.
Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα
παιδιά.
Μ. Αναγνωστάκης, Τα ποιήματα, Πλειάς
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Τα πάθη της βροχής
Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών
άρχισε κι η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα
μ’ αυτόν τον νικημένο πάντα ήχο
σι, σι, σι.
Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος,
ήχος κανονικός κανονικής βροχής.
Όμως ο παραλογισμός
άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση
μου ’μαθε για τους ήχους.
Κι όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή,
σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα,
κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν
και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ.
Κάθε σταγόνα κι ένα εσύ,
όλη τη νύχτα
ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος,
αξημέρωτος ήχος,
αξημέρωτη ανάγκη εσύ,
βραδύγλωσση βροχή,
σαν πρόθεση ναυαγισμένη
κάτι μακρύ να διηγηθεί
και λέει μόνο εσύ, εσύ,
νοσταλγία δισύλλαβη,
ένταση μονολεκτική,
το ένα εσύ σαν μνήμη,
το άλλο σαν μομφή
και σαν μοιρολατρία,
τόση βροχή για μια απουσία,
τόση αγρύπνια για μια λέξη,
πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή
μ’ αυτή της τη μεροληψία
όλο εσύ, εσύ, εσύ,
σαν όλα τ’ άλλα να ’ναι αμελητέα
και μόνο εσύ, εσύ, εσύ.
Κ. Δημουλά, Το λίγο του κόσμου, Στιγμή

• Στα παραπάνω ποιήματα κυριαρχούν οι κύριες προτάσεις.
• Οι περισσότερες από τις προτάσεις παρατίθενται ασύνδετες (ασύνδετο σχήμα)
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στη μοντέρνα ποίηση– ή συνδέονται παρατακτικά και σπανιότερα υποτακτικά
(κυρίως στο τρίτο ποίημα).
• Η χρήση ασύνδετου σχήματος και σε περιορισμένο βαθμό παρατακτικής σύνδεσης είναι συχνή στη μοντέρνα ποίηση, γιατί δίνει στο ποίημα αμεσότητα, ζωηρό
ύφος και γρήγορο ρυθμό.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Σύνθεση ερευνητικών εργασιών
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

• Βρείτε ερευνητικές εργασίες που υπάρχουν στο σχολείο σας και έχουν γίνει
είτε στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος είτε κάποιου προαιρετικού προγράμματος (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κ.λπ.). Αξιολογήστε τες
με κριτήριο το πόσο ακολουθούν τις φάσεις εκπόνησης ερευνητικής εργασίας, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης:
α. Η ερευνητική υπόθεση είναι διατυπωμένη με σαφήνεια.
β. Υπάρχουν αναφορές σε προηγούμενες έρευνες ή άλλες σχετικές εργασίες.
γ. Η επιλογή και κατηγοριοποίηση στων διαφόρων στοιχείων είναι πετυχημένες (σχετική με το θέμα, λογική, σαφής).
δ. Η επιχειρηματολογία είναι πειστική. Δεν υπάρχουν «κενά» ή «αδύνατα
σημεία».
ε. Ο ερευνητής παίρνει θέση απέναντι στο πρόβλημα. • Καταλήγει σε λογικά
συμπεράσματα, τα οποία είναι και σχετικά με την αρχική ερώτηση. • Κάνει
συγκεκριμένες προτάσεις. • Προτείνει λύσεις.
στ. Υπάρχουν παραπομπές στις πηγές και η σχετική βιβλιογραφία στο τέλος
της εργασίας.

[Σημ.: Για την εκτέλεση της δραστηριότητας ο μαθητής πρέπει να ανατρέξει σε παλαιότερες εργασίες, τις οποίες είτε έχει εκπονήσει ο ίδιος είτε υπάρχουν στο αρχείο
του σχολείου].

Λεξιλόγιο
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

1. Τα κείμενα που παρατέθηκαν μέχρι τώρα σ’ αυτή την ενότητα αναφέρονται
στη χώρα μας, στο ιστορικό της παρελθόν και στους κατοίκους της, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό πολλές διαφορετικές λέξεις. Αναζητήστε τες
και κατατάξτε τες στο τετράδιό σας σε τρεις ομάδες.
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Το ιστορικό παρελθόν
Παρθενώνας, πόλεμοι,
πολιτισμός, λαμπρά
έργα, τέχνη, αρχιτεκτονική,
ποίηση, δράμα, φιλοσοφία,
επιστήμη, ελληνικοί ναοί,
αγάλματα, μαθηματικά,
αστρονομία, ιατρική,
βυζαντινή παράδοση της
ορθοδοξίας

™ÂÏ›‰·54

Ο τόπος
Ελλάδα, ελαιώνες
θάλασσες, όρη,
μεσογειακός χώρος,
αρχαίες αποικίες,
νεότερες παροικίες,
Μικρασία, ήλιος,
ελιές, αμπέλια,
φως, ακρογιάλια,
Ήπειρος, Ελλοπία,
Δωδώνη

Οι άνθρωποι
ομοιογενές έθνος,
στοχαστές, Έλληνες,
λαός μεταναστών,
ελληνική κοινωνία,
εθνική ομοιογένεια,
ελληνισμός, Ρωμιοσύνη,
Γραικός, Γραικύλος,
Έλλην, Σελλοί,
Αριστοτέλης

σελ. 23 σχολ. βιβλίου

2. Με ποια σημασία χρησιμοποιείται η λέξη Ελλάδα στο κείμενο 1 και με
ποια στο κείμενο 3;
Στο κείμενο 1 η λέξη Ελλάδα ταυτίζεται με την αρχαία Ελλάδα (και τον πολιτισμό της), ενώ στο κείμενο 3 αναφέρεται στη σύγχρονη Ελλάδα.
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

3. Η σημασία της λέξης Έλληνες στο κείμενο 1 και στο κείμενο 7 είναι η ίδια;
Η σημασία της λέξης Έλληνες δεν είναι η ίδια και στα δύο κείμενα. Στο κείμενο 1 αναφέρεται στους αρχαίους κατοίκους του ελληνικού χώρου, ενώ στο κείμενο 7 ο συγγραφέας μιλάει για τους Έλληνες της νεότερης Ελλάδας (το βιβλίο
αναφέρεται στην περίοδο 1937-1947).
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

4. Η λέξη Ελλάδα στο κείμενο 6 και η έκφραση ελληνικός χώρος στο κείμενο
5 σε τι νομίζετε ότι συμπίπτουν και σε τι διαφέρουν;
Η λέξη Ελλάδα στο κείμενο 6 και η έκφραση ελληνικός χώρος στο κείμενο 5
συμπίπτουν στα εξής:
– και οι δύο αναφέρονται στο γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνει ή περιλάμβανε στο παρελθόν ομοιογενή (ελληνικό) πληθυσμό
– και οι δύο περιγράφουν ένα χώρο που ήταν και είναι σταυροδρόμι πληθυσμών
Διαφέρουν ως προς τα εξής:
– στο κείμενο 6 η λέξη Ελλάδα ταυτίζεται με τα σημερινά της γεωγραφικά όρια,
ενώ στο κείμενο 5 αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή η οποία περιλάμβανε και
άλλες περιοχές (αρχαίες αποικίες, νεότερες παροικίες κ.λπ.)
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σελ. 24 σχολ. βιβλίου

1. Καθεμιά από τις λέξεις Ρωμιοσύνη, Ελληνισμός μάς φέρνει στο νου κάποιες
ιδέες. Ποιες από αυτές σάς φέρνει στο νου καθεμιά από τις δύο αυτές λέξεις;
αρχαιότητα, Τουρκοκρατία, Βαλκάνια, κλασικά γράμματα, ανθρωπισμός,
Ευρώπη, η ανακάλυψη της δημοκρατίας, το πνεύμα της αντίστασης, η ελευθερία, η σοφία, ο καημός, ο νους, η ψυχή, ο Παρθενώνας, η Αγια-Σοφιά, οι
βουνοκορφές, το ανοιχτό πέλαγος, το Βυζάντιο
• Φτιάξτε έναν πίνακα στο τετράδιό σας σαν αυτόν που ακολουθεί και τοποθετήστε τις παραπάνω λέξεις / φράσεις σε όποια στήλη νομίζετε ότι ταιριάζουν:
Ρωμιοσύνη
Τουρκοκρατία
Βαλκάνια
το πνεύμα της αντίστασης
η ελευθερία
ο καημός
η ψυχή
η Αγια-Σοφιά
οι βουνοκορφές
το ανοιχτό πέλαγος
το Βυζάντιο

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Ελληνισμός
αρχαιότητα
κλασικά γράμματα
ανθρωπισμός
Ευρώπη
η ανακάλυψη της δημοκρατίας
η σοφία
ο νους
ο Παρθενώνας

σελ. 24 σχολ. βιβλίου

2. Θυμηθείτε και γράψτε στο τετράδιό σας άλλες λέξεις που γνωρίζετε και τελειώνουν σε -οσύνη, όπως Ρωμιοσύνη, και σε -ισμός, όπως Ελληνισμός. Τι
είδους έννοιες δηλώνουν συνήθως τα ονόματα που τελειώνουν σε -οσύνη
και τι τα ονόματα σε -ισμός;

-οσύνη
δικαιοσύνη
μεγαλοσύνη
αγραμματοσύνη
εμπιστοσύνη
κομπορρημοσύνη
ευγνωμοσύνη

-ισμός
πολιτισμός
ανθρωπισμός
χριστιανισμός
μοντερνισμός
αθλητισμός
φασισμός

• Τα ουσιαστικά που λήγουν σε -οσύνη παράγονται από επίθετα ή από άλλα ουσιαστικά και συνήθως δηλώνουν αφηρημένες έννοιες. Πιο συγκεκριμένα δηλώνουν:
– κατάσταση ή μια ιδιότητα σχετική με το επίθετο, π.χ. δίκαιος > δικαιοσύνη
– κατάσταση ή μια ιδιότητα ή το σύνολο εκείνων που ανήκουν σε μια ένωση,
π.χ. χριστιανός > χριστιανοσύνη
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• Τα ουσιαστικά που λήγουν σε -ισμός παράγονται από ονόματα και δηλώνουν:
– σύστημα ιδεών, π.χ. Μαρξ > μαρξισμός, Iσλάμ > ισλαμισμός
– πρακτική βασισμένη στις αρχές ενός προσώπου, π.χ. Στάλιν > σταλινισμός
– συμπεριφορά ή τάση, π.χ. εγωκεντρικός > εγωκεντρισμός
– φαινόμενο, π.χ. πολυμορφισμός
– καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό κ.λπ. ρεύμα, π.χ. υπερρεαλισμός
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

1. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο 13 παρουσιάστε σε 3-4 γραμμές μία
όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή περιγραφή του προφίλ των ξένων που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα.
Το προφίλ των ξένων που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα:
– είναι κατά κανόνα εύποροι Ευρωπαίοι («Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι»,
«προσφέρονται σε (όχι πάντοτε) προνομιακή τιμή»)
– προέρχονται κυρίως από τη Mεγάλη Bρετανία
– έχουν εντυπωσιαστεί από τη χώρα μας και ιδιαίτερα από το κλίμα («επιδιώκουν να κάνουν το όνειρο “μιας ζωής στον ήλιο” πραγματικότητα»)
– αγοράζουν σπίτια («βίλες, διαμερίσματα και παλιά αρχοντικά») τόσο σε κοσμοπολίτικα μέρη όσο και σε «πιο παραδοσιακές, γνήσιες, ανέγγιχτες από τον
τουρισμό και γι’ αυτό συχνά απομακρυσμένες γωνιές της πατρίδας μας»
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

2. Φτιάξτε έναν κατάλογο με όλες τις λέξεις των κειμένων 3 και 13 που έχουν
σημασία συγγενική προς τη λέξη ξένος. • Συμπληρώστε, αν μπορείτε, τον
κατάλογό σας και με άλλες λέξεις που γνωρίζετε ή που μπορείτε να βρείτε.
• Σκεφτείτε και συζητήστε στην τάξη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα
στις λέξεις του καταλόγου ως προς τη σημασία και ως προς την αξία τους.
• Λέξεις με σημασία συγγενική προς τη λέξη ξένος
Κείμενο 3: διαφορετικών, τουρίστες, μεταναστών, μειονοτήτων
Κείμενο 13: Ευρωπαίοι, Βρετανοί, τουρισμός
• Άλλες λέξεις: αλλοδαπός, αλλοεθνής, αλλόγλωσσος, αλλόφυλλος, αλλοφερμένος,
ετερόχθων

• Οι σημασίες και οι διαφορές των λέξεων του καταλόγου
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διαφορετικός: αυτός που διαφέρει από κάποιον άλλο, ανόμοιος (στο κείμενο 3
σημαίνει «άνθρωπος που διαφέρει ως προς το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία,
την κουλτούρα»)
τουρίστας: αυτός που επισκέπτεται μια περιοχή για τα αξιοθέατά της και για
αναψυχή
μετανάστης: αυτός που εγκαταλείπει με τη θέλησή του την πατρίδα του, για να
εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα.
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μειονότητα: ομάδα ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους ως προς την καταγωγή,
τα πιστεύω ή τη συμπεριφορά αλλά διαφοροποιούνται από το ευρύτερο σύνολο.
Ευρωπαίος: κάτοικος της Eυρώπης
Βρετανός: κάτοικος της Mεγάλης Bρετανίας
τουρισμός: στο κείμενο 13 έχει την έννοια «τουρίστες»

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Oι σημασίες των άλλων λέξεων
αλλοδαπός: αυτός που προέρχεται από άλλη χώρα
αλλοεθνής: αυτός που ανήκει σε άλλο έθνος, σε άλλη φυλή
αλλόγλωσσος: αυτός που μιλά διαφορετική γλώσσα, αυτός που έχει ως μητρική
του άλλη γλώσσα
αλλόφυλος: αυτός που ανήκει σε άλλη φυλή, σε άλλο έθνος
αλλοφερμένος: αυτός που έχει έρθει από άλλο τόπο
ετερόχθων: αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από άλλη χώρα από αυτή στην
οποία διαμένει

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 27 σχολ. βιβλίου

1. Κάντε ένα κολάζ, στο οποίο να αναπαριστάνεται η δική σας ιδέα / αντίληψη για το τι είναι Ελλάδα.
[Σημ.: Η άσκηση θα απαντηθεί από το μαθητή].
σελ. 27 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε το κείμενο μιας ραδιοφωνικής διαφήμισης για την Ελλάδα, που θα
μεταδοθεί από ένα σταθμό κάποιας χώρας της Ευρώπης. • Προσέξτε το
σλόγκαν που θα φτιάξετε. • Ποια σύνδεση προτάσεων προτιμήσατε στο
διαφημιστικό κείμενο; • Για ποιους λόγους;
• Ραδιοφωνική διαφήμιση
Αξέχαστες διακοπές στη μαγευτική Ελλάδα! Η χώρα του φωτός και του πολιτισμού σάς περιμένει. Αφεθείτε στη μαγεία του ηλιοβασιλέματος, απολαύστε παραδοσιακές γεύσεις στα παραθαλάσσια γραφικά ταβερνάκια, γνωρίστε τους φιλικούς και φιλόξενους κατοίκους της. Γνωρίστε από κοντά τη χώρα που επέλεξαν
για να κατοικήσουν οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου. Η Ελλάδα σάς καλωσορίζει…
• Επιλέξαμε το ασύνδετο σχήμα, επειδή χρησιμοποιήσαμε σχεδόν αποκλειστικά
κύριες προτάσεις, οι οποίες κάνουν το μήνυμα πιο σαφές και κατανοητό, δεν κουράζουν τον ακροατή, και έτσι προσελκύεται η προσοχή του και το μήνυμα εντυπώνεται στη μνήμη του.
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σελ. 27 σχολ. βιβλίου

3. Επιλέξτε έναν επιστημονικό κλάδο από αυτούς που διδάσκεστε στο σχολείο
και στον οποίο η συμβολή των Ελλήνων υπήρξε σημαντική. Αναζητήστε
πληροφορίες και γράψτε μια μικρή ερευνητική εργασία, για να την ανακοινώσετε στην τάξη σας.
[Σημ.: Για την εργασία μπορείτε να ανατρέξετε σε βιβλιογραφία αλλά και να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που θα βρείτε στο Διαδίκτυο (σε επίσημες ιστοσελίδες
υπουργείων, ιδρυμάτων και άλλων κρατικών φορέων, για να είστε σίγουροι ότι
θα είναι αξιόπιστες). Για τον τρόπο εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας, βλ. Ι.
Θεωρία: Σύνθεση ερευνητικών εργασιών].
σελ. 27 σχολ. βιβλίου

4. Παίρνοντας στοιχεία από όλα τα κείμενα της ενότητας και αφού επιλέξετε
ένα κειμενικό είδος (άρθρο ή χρονογράφημα για νεανικό περιοδικό ή διαφήμιση ή ενημερωτικό έντυπο ή όποιο άλλο είδος κειμένου προτιμάτε),
φτιάξτε ένα δικό σας κείμενο, που να αποτυπώνει τις πολλές και συχνά
αντιφατικές όψεις της Ελλάδας.
• Άρθρο:
Η πιο ηλιόλουστη χώρα του κόσμου είναι η Ελλάδα, γι’ αυτό πολλοί ξένοι επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι γης σε κάποια ελληνική γωνιά. Η Ελλάδα,
άλλωστε, αποτελεί κόμβο ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, με αποτέλεσμα πολλοί
αλλοδαποί να έχουν μεταναστεύσει στη χώρα μας προσπαθώντας να ενταχθούν
στην ελληνική κοινωνία.
Οι Έλληνες, που με τα επιτεύγματά τους σε πολλούς τομείς κατά τους αρχαίους χρόνους έθεσαν τις βάσεις για την εξέλιξη της Ευρώπης, σήμερα φαίνεται να
υστερούν σε δημιουργικότητα. Ένας λαός που κατόρθωσε να διαφυλάξει την αρχαία κληρονομιά αλλά και τη νεότερη παράδοσή του κινδυνεύει να χάσει την πολιτιστική του ταυτότητα κάτω από βάρος της παγκοσμιοποίησης και διείσδυσης
προτύπων που εισάγονται από το εξωτερικό.
Όλες αυτές εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν ραγδαία στη χώρα μας διατάραξαν την εικόνα της αρμονικής εθνικής και πολιτιστικής ομοιογένειας που κυριαρχούσε έως πριν μερικά χρόνια, δημιούργησαν αντιφατικές όψεις και αδιέξοδα στην ελληνική πολυπολιτισμική πλέον κοινωνία. Όσοι λοιπόν συμβιώνουμε
στην Ελλάδα χρειάζεται να μάθουμε τα κοινά στοιχεία που έχουν οι κουλτούρες
μας, όσο κι αν μοιάζουν με την πρώτη ματιά διαφορετικές, να εκτιμούμε την αξία
άλλων πολιτισμών –διαφυλάσσοντας όμως την ιδιαίτερη ταυτότητά μας– και, τέλος, να κατανοήσουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών
είναι η ετερογένεια και όχι η ομοιογένεια.
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σελ. 27 σχολ. βιβλίου

5. Το σχολείο σας συμπράττει με ένα ξένο σχολείο στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας σχολείων. Οι Ευρωπαίοι μαθητές είναι
πιθανό να γνωρίζουν τον Παρθενώνα και το Σωκράτη, αλλά μάλλον αγνοούν
την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Γράψτε τους μια επιστολή, με την οποία
να τους βοηθάτε να διευρύνουν την εικόνα τους για τη χώρα μας. Η ίδια επιστολή μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή ίσως το κείμενο να χρειαστεί κάποια μικρή προσαρμογή.
Στη συνέχεια αξιολογήστε το κείμενό σας, ελέγχοντας αν:
α. ως προς το περιεχόμενο το κείμενο δίνει μία όσο το δυνατόν πιο σφαιρική εικόνα της Ελλάδας,
β. τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σωστά οργανωμένα σε παραγράφους,
γ. οι συνδέσεις των προτάσεων αναδεικνύουν τις σχέσεις των νοημάτων
που είχατε στο νου σας,
δ. το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι σαφές, ακριβές και κατάλληλο για
ένα γράμμα μαθητών προς μαθητές άλλου σχολείου.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Αγαπητοί φίλοι,
Θα θέλαμε να σας γράψουμε δυο λόγια για τη χώρα μας, που βρίσκεται τόσο
κοντά σας και ίσως δεν την έχετε επισκεφτεί ακόμα. Ασφαλώς θα έχετε διδαχθεί
στο σχολείο σας πολλά για την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό, η σύγχρονη Ελλάδα όμως έχει και άλλες ενδιαφερουσες όψεις.
Έχετε δει άραγε καμιά φωτογραφία από τα μαγευτικά τοπία της Ελλάδας;
Έχετε νιώσει ποτέ το δέος που δημιουργείται μπροστά στη μεγαλοπρέπεια της
απέραντης θάλασσας και του καταγάλανου ουρανού; Έχετε ακούσει για τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής των Ελλήνων, για τη διαρκή διασκέδασή τους, για τη φιλοξενία τους; Σίγουρα έχετε να μάθετε πολλά ακόμη γνωρίζοντας από κοντά την
Ελλάδα.
Μπορεί η χώρα μας να μην έχει τα επιβλητικά κτίρια άλλων ευρωπαϊκών
κρατών, αλλά τα μικρά σπιτάκια της σε καθηλώνουν με την απλότητα και τη ζεστασιά τους. Στις μεγάλες πόλεις, βέβαια, θα βρεις όλες τις ανέσεις, αλλά δεν είναι αυτό που κυρίως αναζητά ο επισκέπτης της Ελλάδας. Εκτός από τα αρχαία
μνημεία, έχει ακόμη να θαυμάσει πολλά σύγχρονα δημιουργήματα και έργα τέχνης. Κυρίως, όμως, θα απολαύσει τη φύση.
Η φιλικότητα των ανθρώπων και οι παραδοσιακές λιχουδιές, που προσφέρονται απλόχερα σε κάθε επισκέπτη, θα σας μείνουν αξέχαστες. Η συμμετοχή σας
στις διασκεδάσεις των Ελλήνων θα θεωρηθεί δεδομένη.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Αξίζει τον
κόπο. Σας περιμένουμε!
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Οι προτάσεις βρίσκονται στο λόγο είτε σε ασύνδετο σχήμα είτε συνδεδεμένες μεταξύ
τους.
• Όταν συνδέονται μεταξύ τους, η σύνδεση μπορεί να είναι είτε παρατακτική είτε υποτακτική.

• Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων είναι: συμπλεκτικοί: και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ, αντιθετικοί: αλλά, μα, όμως, παρά,
μόνο, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, ενώ, μολαταύτα, εξάλλου, μολονότι, διαχωριστικοί: ή, είτε, συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, επεξηγηματικοί: δηλαδή

• Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων είναι:
ειδικοί: ότι, πως, που, τελικοί: για να, να, χρονικοί: όταν, καθώς, αφού, αφότου, ενώ,
πριν, πριν να, προτού, ώσπου, ωσότου, οπότε, μόλις, ενόσω, άμα, που, αιτιολογικοί:
γιατί, διότι, επειδή, αφού, που, υποθετικοί: αν, εάν, άμα, αποτελεσματικοί: ώστε, ώστε
να, που, διστακτικοί: μήπως, μη(ν)
• Κάθε ομιλητής/συγγραφέας επιλέγει τον τρόπο που θα συνδέσει τις προτάσεις του,
ανάλογα με το είδος της σχέσης που έχουν οι προτάσεις αυτές στη σκέψη του.

• Μια ερευνητική εργασία ξεκινά από έναν προβληματισμό για ένα θέμα που με ενδιαφέρει.
• Όταν γράφω μια ερευνητική εργασία, δεν αντιγράφω, αλλά γράφω το δικό μου κείμενο, παραπέμποντας ταυτόχρονα στις πηγές μου.

• Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας παραθέτω με αλφαβητική σειρά τον κατάλογο
με τις πηγές μου, δηλαδή τη βιβλιογραφία μου.

• Για να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει μια λέξη μέσα σε ένα κείμενο, πρέπει να λάβω
υπόψη μου ποιος τη λέει, σε ποιον την απευθύνει, πού και πότε τη χρησιμοποιεί, σε τι
είδους κείμενο περιλαμβάνεται αλλά και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται.
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Η Ελλάδα στον κόσμο
Κείμενο α: Delirium1 graecum
Η Αθήνα, η Ρώμη, η Ιερουσαλήμ (με τις φωτεινές και τις σκοτεινές τους όψεις) και
το αυτόχθον πολιτιστικό στοιχείο των λαών της Ευρώπης, αυτή η «εκ των διαφερόντων» αρμονία συνιστά το δυτικό πολιτισμό. Οι Έλληνες στάθηκαν πρωτοπόροι σε
καίριους τομείς: λογοτεχνία, γραφή, εκπαίδευση, φιλοσοφία, επιστήμη, θέατρο, τέχνη,
πολιτική, αθλητισμός, ιδέες και θεσμοί. Όμως τη διάδοση των πολιτιστικών αγαθών
αναλαμβάνει κυρίως το κατεξοχήν «διδασκαλικόν όργανον», η γλώσσα. Έτσι, η αρχαία
ελληνική «έβαψε» ανεξίτηλα και εξακολουθεί να χρωματίζει τις ευρωπαϊκές γλώσσες,
λατινογενείς και μη. Όπως ομολογεί ο μεγάλος ιστορικός του πολιτισμού, ο Ελβετός
Jacob Burckhardt (1818-1897) «βλέπουμε με τα μάτια των Ελλήνων και μιλούμε με τις
εκφράσεις τους».
Η πορεία της Ελληνικής προς τη Δύση ήταν δύσκολη. Οι άποικοι της Μεγάλης
Ελλάδας δώρισαν στους λαούς της Ιταλικής χερσονήσου το αλφάβητό τους και πληθώρα λέξεων ανώτερου πολιτισμού. Αργότερα, για να εκπολιτίσουν οι Ρωμαίοι την
αγροτοκτηνοτροφική και στρατοκρατούμενη κοινωνία τους, αναγκάστηκαν, θέλοντας
και μη, να εισαγάγουν από την Ελλάδα διδασκάλους, λογίους, καλλιτέχνες και προπάντων λογοτεχνικά πρότυπα και λέξεις, ιδίως αυτές που δήλωναν αφηρημένες έννοιες και τεχνολογικά επιτεύγματα. «Η ηττημένη Ελλάδα νίκησε τον άγριο κατακτητή και
έφερε τις τέχνες μέσα στο αγροίκο Λάτιο» (Οράτιος, Επιστολές, 1.156).
Ε.Λ.Ι.Α., Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
επιμέλεια Μ. Κοπιδάκης (διασκευή)
1. delirium: (εδώ) έξαλλος ενθουσιασμός, μανία για τη χρήση ελληνικών λέξεων ως όρων στους τομείς των
επιστημών, των τεχνών κ.λπ.

Κείμενο β: Δύο απόψεις για την αρχαία Eλλάδα
Τούτες τις μέρες, σε μια μουντή αίθουσα αναμονής, βρέθηκε τυχαία στα χέρια μου
αμερικανικό εικονογραφημένο πλατιάς κυκλοφορίας. Σκόνταψα σε μια έγχρωμη ολοσέλιδη διαφήμισή του: παράσταινε τη δυτική όψη του Παρθενώνα. Στη δεξιά γωνιά της
ζωγραφιάς, παράμερα, σαν αφηρημένη οπτασία, δυο νεαροί τουρίστες ακουμπούσαν,
μπροστά σε δυο γεμάτα ποτήρια, σ’ ένα σπόνδυλο κολόνας που τους χρησίμευε για
τραπεζάκι. Τούτη η ρεκλάμα1 διατυμπάνιζε: «Όσο περισσότερα ξέρετε για την αρχαία
αρχιτεκτονική, τόσο περισσότερο σας αρέσει η Ακρόπολη» (The more you know about
ancient architecture the more you like the Acropolis»). Σκοπός αυτής της σκηνοθεσίας
ήταν η διάδοση ενός αγγλοσαξονικού ποτού.
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Δεν είμαι ζηλωτής2 της σύγχρονης «τουριστοκρατίας» που θαμπώνει τα χρόνια
μας, αλλά τη στιγμή που συλλογίζομαι μια εργασία που, δίκαια νομίζω, φιλοδοξεί να
αποτελέσει αξιόλογη συνεισφορά στην πλατύτερη γνώση των αρχαίων μνημείων μας,
αυτούς τους «συνδετικούς κρίκους των παλαιών με τους σημερινούς», δεν εδυσκολεύτηκα να σημειώσω το παραπάνω περιστατικό. Δείχνει, αλήθεια, σε τι απόσταση βρίσκεται το σημερινό παρόν, αυτό που απορροφούμε με όλους τους πόρους του κορμιού μας, από εκείνα τα βαθιά περασμένα. [...]
Με άλλα λόγια, χρειάζεται, νομίζω, μια πίστη σ’ αυτά τα αρχαία σημάδια μέσα στο
τοπίο τους· η πίστη πως έχουν δική τους ψυχή. Τότε θα μπορέσει ο προσκυνητής –πρώτη φορά τον ονομάζω έτσι– να πιάσει ένα διάλογο μ’ αυτά. Όχι μέσα σε τουριστικά
πλήθη ποικιλότροπα αναστατωμένα, αλλ’ αν μπορώ να πω: μόνος, καθρεφτίζοντας
την ψυχή που διαθέτει στην ψυχή αυτών των μαρμάρων μαζί με το χώμα τους. Μπορεί
να γίνομαι συμβουλάτορας αιρέσεων, όμως δεν μπορώ να χωρίσω το ναό του Δελφικού Απόλλωνα από τις Φαιδριάδες ή την κορυφογραμμή της Κίρφης. Ευτυχώς η γη
μας είναι σκληρή, οι πρασινάδες της δε σε πλαντάζουν, τα χαρακτηριστικά της είναι
βράχια, βουνά και πελάγη. Κι έχει ένα τέτοιο φως.
Γ. Σεφέρης, Δοκιμές
1. ρεκλάμα: διαφήμιση
2. ζηλωτής: οπαδός, θιασώτης

Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων

1. Βρείτε με ποιους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις κάθε περιόδου στο ακόλουθο
απόσπασμα του κειμένου β:
«Μπορεί να γίνομαι συμβουλάτορας αιρέσεων, όμως δεν μπορώ να χωρίσω το ναό του
Δελφικού Απόλλωνα από τις Φαιδριάδες ή την κορυφογραμμή της Κίρφης. Ευτυχώς η
γη μας είναι σκληρή, οι πρασινάδες της δε σε πλαντάζουν, τα χαρακτηριστικά της είναι βράχια, βουνά και πελάγη».
2. Ξαναγράψτε το απόσπασμα «Τούτες τις μέρες, σε μια μουντή αίθουσα... η διάδοση
ενός αγγλοσαξονικού ποτού» χρησιμοποιώντας μια πιο περίπλοκη σύνδεση των προτάσεων (παρατακτική και υποτακτική), κάνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές.

Σύνθεση ερευνητικών εργασιών

• Από ποιες πηγές άντλησε ο συγγραφέας του κειμένου α τις πληροφορίες του και πώς
τις παραθέτει στο κείμενο σε κάθε περίπτωση;

Λεξιλόγιο
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Η επιλογή της λέξης
1. «Έτσι, η αρχαία ελληνική “έβαψε” ανεξίτηλα και εξακολουθεί να χρωματίζει τις ευρωπαϊκές γλώσσες, λατινογενείς και μη»: Ποια σημασία έχουν οι υπογραμμισμένες λέξεις στο
κείμενο α; • Αν τις ακούσετε έξω από το κείμενο, έχουν ίδια σημασία; • Αν όχι, ποια;
2. Στο κείμενο β αναζητήστε λέξεις και εκφράσεις που ταιριάζουν σε ένα πιο ποιητικό
ύφος.
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ÂÓﬁÙËÙ· 2Ë
Γλώσσα – γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

Ι . ΘΕ Ω ΡΙ Α
Είδη δευτερευουσών προτάσεων
Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις
Οι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις ονοματικές και τις επιρρηματικές.

❏ Ονοματικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που είναι ισοδύναμες με
ονόματα, ουσιαστικά, επίθετα ή αντωνυμίες, και:

• εξαρτώνται από μια άλλη πρόταση (κύρια ή δευτερεύουσα)
• μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση ονομάτων και αντωνυμιών, δηλαδή ως
υποκείμενα, αντικείμενα ή ονοματικοί προσδιορισμοί (παράθεση, επεξήγηση κ.λπ.),
π.χ.
Η επινόηση της γραφής ήταν μεγάλο επίτευγμα.
Υ

Το ότι επινοήθηκε η γραφή ήταν μεγάλο επίτευγμα.
Υ
✔ Τα είδη των ονοματικών προτάσεων:

• ειδικές
• βουλητικές
• ενδοιαστικές
• ονοματικές αναφορικές
• πλάγιες ερωτηματικές

❏ Επιρρηματικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που προσδιορίζουν
ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί κυρίως το ρήμα των προτάσεων από τις οποίες
εξαρτώνται. Δηλαδή, δίνουν πληροφορίες σχετικά με κάποια από τις επιρρηματικές έννοιες: χρόνο, αιτία, σκοπό, αναφορά, προϋπόθεση ή όρο, αποτέλεσμα,
εναντίωση ή παραχώρηση.
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✔ Τα είδη των επιρρηματικών προτάσεων: • χρονικές
• αιτιολογικές
• τελικές
• επιρρηματικές αναφορικές
• υποθετικές
• αποτελεσματικές
• εναντιωματικές ή
παραχωρητικές

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Ειδικές
❏ Ειδικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που εισάγονται
με τους ειδικούς συνδέσμους ότι, πως, που και συμπληρώνουν το περιεχόμενο
μονολεκτικών ή περιφραστικών ρημάτων ή άλλων όρων της πρότασης,
π.χ. Πιστεύω ότι λέει την αλήθεια.
ειδικές προτάσεις
εισάγονται με: τους συνδέσμους ότι, πως, που
το μόριο να όταν εκφράζουν αμφιβολία
εξαρτώνται από
ρήματα όπως:
λέ(γ)ω, δείχνω, αντιλαμβάνομαι,
διαπιστώνω, γνωρίζω, αγνοώ,
νομίζω, υποθέτω, θεωρώ κ.λπ.

συντακτικός ρόλος
αντικείμενο σε
προσωπικά ρήματα
και περιφράσεις

περιφράσεις όπως:
έχω την άποψη, έχω τη γνώμη,
είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος
απρόσωπα ρήματα με
παρόμοια σημασία:
πιστεύεται, φαίνεται, λέγεται,
φέρεται, νομίζεται
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απρόσωπες εκφράσεις με
συγγενική σημασία:
είναι γνωστό, είναι βέβαιο,
είναι αποδεκτό, είναι κρίμα

υποκείμενο σε
απρόσωπα ρήματα και
απρόσωπες εκφράσεις
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ουσιαστικά όπως:
γνώση, φήμη, βεβαιότητα
πληροφορία, διάδοση

π. £ÂˆÚ›·

επεξήγηση σε
ουσιαστικά και
αντωνυμίες

αντωνυμίες δεικτικές ή αόριστες
ουδετέρου γένους, όπως:
αυτό, εκείνο, κάτι, ένα
έχουν άρνηση δε(ν) εκτός αν εισάγονται με το να, οπότε η άρνηση
είναι μη(ν)
✔ Η ειδική πρόταση ως επεξήγηση χωρίζεται στο γραπτό λόγο πάντοτε με κόμμα, το οποίο στον προφορικό λόγο αντιστοιχεί με παύση.
✔ Μια ειδική πρόταση πολύ σπάνια μπορεί να λειτουργεί ως κατηγορούμενο,
π.χ. Τα παιδιά φαίνονται ότι δεν έχουν διαβάσει το μάθημα.
Υ

Ρ

Κ (= αδιάβαστα)

αλλά: Φαίνεται ότι τα παιδιά δεν έχουν διαβάσει το μάθημα.
Ρ

Υ

✔ Ως ειδικός χρησιμοποιείται κάποτε και ο σύνδεσμος και. Στην περίπτωση αυτή το ρήμα έχει τη σημασία τού αισθάνομαι ή νομίζω,
π.χ. Τον άκουσα και μιλούσε για τη θάλασσα. (= που μιλούσε...)
Λες και το έκανε επίτηδες. (= νομίζεις ότι το έκανε επίτηδες)

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Βουλητικές
❏ Βουλητικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που εισάγο-

νται με το μόριο να και συμπληρώνουν την έννοια ενός ρήματος ή ενός άλλου όρου
(μονολεκτικού ή περιφραστικού) μιας πρότασης, π.χ. Θέλω να πάω στην εκδρομή
του σχολείου.

65

2Ë(063-102)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë
°ÏÒÛÛ· –
ÁÏÒÛÛÂ˜
Î·È
ÔÏÈÙÈÛÌÔ›
ÙÔ˘
ÎﬁÛÌÔ˘

14-01-04

01:43

™ÂÏ›‰·66

βουλητικές προτάσεις
εισάγονται με: το μόριο να (είτε μόνο του είτε μαζί με άλλες λέξεις,
όπως: χωρίς να, από το να, αντί να)
εξαρτώνται από
ρήματα που σημαίνουν:
θέλω, μπορώ, αναγκάζομαι,
ζητώ, οφείλω, εμποδίζω,
απαγορεύω, επιτρέπω

συντακτικός ρόλος

αντικείμενο σε
προσωπικά ρήματα
και περιφράσεις

περιφράσεις όπως:
έχω ανάγκη, έχω διάθεση,
είμαι έτοιμος, έχω καιρό,
έχω σκοπό
απρόσωπα ρήματα με
παρόμοια σημασία:
πρέπει, μπορεί, χρειάζεται,
απαγορεύεται, επιτρέπεται
απρόσωπες εκφράσεις με
συγγενική σημασία:
είναι δυνατό, είναι ανάγκη,
είναι ντροπή, είναι καλύτερα,
είναι ώρα, είναι καιρός
ουσιαστικά όπως:
ανάγκη, σκοπός, θέληση,
διάθεση

υποκείμενο σε
απρόσωπα ρήματα και
απρόσωπες εκφράσεις

επεξήγηση σε
ουσιαστικά και
αντωνυμίες

αντωνυμίες δεικτικές ή αόριστες
ουδετέρου γένους, όπως:
αυτό, εκείνο, κάτι, ένα
έχουν άρνηση μη(ν)
✔ Οι βουλητικές προτάσεις εισάγονται κάποιες φορές με το σύνδεσμο και, π.χ.
Αν τύχει και φύγω... (= αν τύχει να φύγω)
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Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Ενδοιαστικές

π. £ÂˆÚ›·

❏ Ενδοιαστικές (ή διστακτικές) ονομάζονται οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που εκφράζουν κάποιον ενδοιασμό (= δισταγμό), ανησυχία ή φόβο για κάποιο δυσάρεστο ενδεχόμενο ή ανεπιθύμητο ή φόβο μήπως δε γίνει το επιθυμητό,
π.χ. Φοβάμαι μήπως αργήσουμε.
ενδοιαστικές προτάσεις
εισάγονται με: τους διστακτικούς συνδέσμους μήπως και μη(ν), μόνους
τους ή μαζί με κάποιο μόριο: να μη(ν), μη δε(ν), μήπως
δε(ν)
εξαρτώνται από
ρήματα που σημαίνουν:
φοβάμαι, ανησυχώ, φυλάγομαι,
υποπτεύομαι, προσέχω, τρέμω,
τρομάζω

συντακτικός ρόλος
αντικείμενο σε
προσωπικά ρήματα
και περιφράσεις

περιφράσεις όπως:
έχω ανησυχία, έχω (το) φόβο,
έχω (την) υποψία,
παίρνω τα μέτρα μου
απρόσωπα ρήματα ή εκφράσεις
με συγγενική σημασία:
(με) ανησυχεί, με τρομάζει
με φοβίζει
ουσιαστικά όπως:
φόβος, ανησυχία, αγωνία,
υποψία, τρόμος,

υποκείμενο σε
απρόσωπα ρήματα και
απρόσωπες εκφράσεις
επεξήγηση σε
ουσιαστικά και
αντωνυμίες

αντωνυμίες δεικτικές ή αόριστες
ουδετέρου γένους, όπως:
αυτό, εκείνο, κάτι, ένα
έχουν άρνηση δε(ν)
✔ Κάποιες φορές οι ενδοιαστικές προτάσεις εισάγονται με το σύνδεσμο και, π.χ. Μη
βγεις έξω με τέτοιο καιρό και κρυώσεις. (= μήπως κρυώσεις)
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✔ Οι ενδοιαστικές προτάσεις υπάρχουν στο λόγο (κυρίως τον προφορικό) και ως
ανεξάρτητες, π.χ. Ας φύγουμε. Μήπως ανησυχήσουν.

Λεξιλόγιο
Πολυσημία της λέξης
❏ Πολυσημία ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια λέξη έχει δύο ή περισ-

σότερες σημασίες, που όμως έχουν εμφανή σημασιολογική σχέση μεταξύ τους, έτσι
ώστε το ένα νόημα να μπορεί να θεωρηθεί επέκταση του άλλου,
π.χ. η λέξη φύλλο έχει τις εξής σημασίες: – φύλλο δέντρου
– φύλλο χαρτιού
– φύλλο τράπουλας
– φύλλο πίτας
– φύλλο ντουλάπας κ.λπ.
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✔ Κάθε λέξη γεννιέται με μία μόνο σημασία, και με τον καιρό αποκτά διάφορες
σημασιολογικές αποχρώσεις. Όμως, ακόμη και τότε συνεχίζει να διατηρεί τον
αρχικό σημασιολογικό της πυρήνα.
✔ Τα αίτια που αλλάζουν τις σημασίες των λέξεων είναι πολιτιστικά και ψυχολογικά.
✔ Η σημασία μιας λέξης με την πάροδο του χρόνου μπορεί:
• να πλατύνει, π.χ. η λέξη ανδράποδο αρχικά σήμαινε «αιχμάλωτος πολέμου που
πουλιέται ως δούλος», με τον καιρό η σημασία της διευρύνθηκε και πήρε την έννοια «δούλος» και σήμερα σημαίνει «ανελεύθερο άτομο, άνθρωπος που χειραγωγείται από τους άλλους»
• να στενέψει, π.χ. η λέξη ρήμα αρχικά σήμαινε «λόγος, λέξη» και σήμερα σημαίνει «το κλιτό μέρος του λόγου που φανερώνει ότι ένα υποκείμενο ενεργεί, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση»
• να χειροτερέψει, π.χ. η λέξη μοχθηρός αρχικά σήμαινε «αυτός που καταβάλλει
μόχθο, που ασχολείται με χειρωνακτικές εργασίες» και σήμερα σημαίνει «κακεντρεχής, χαιρέκακος»
• να καλυτερέψει, π.χ. η λέξη λεβέντης αρχικά σήμαινε «ναύτης που ανήκει στο σώμα πυροβολητών, πειρατών από την Ανατολή», στο Μεσαίωνα πήρε τη σημασία
«απείθαρχος, παράτολμος νέος» και σήμερα σημαίνει «άντρας με ωραίο παράστημα, τίμιος, ευθύς, παλικάρι».
✔ Η πολυσημία των λέξεων μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, και γι’ αυτό
χρησιμοποιείται πολύ από τους ευθυμογράφους (στη γελοιογραφία, στο θέατρο,
στον κινηματογράφο), που δημιουργούν έτσι χιουμοριστικές καταστάσεις.
✔ Ο επιστημονικός λόγος αντλεί λέξεις από την κοινή χρήση και τους προσδίδει
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ιδιαίτερο περιεχόμενο (π.χ. η λέξη αγγείο έχει διαφορετική σημασία στην Ιατρική
από ό,τι στην καθημερινή χρήση) αλλά συμβαίνει και το αντίθετο: λέξεις από διάφορες επιστήμες διαχέονται στην κοινή χρήση με την ίδια ή παραλλαγμένη σημασία (π.χ. η λέξη μικρόβιο στη Βιολογία σημαίνει «οποιοσδήποτε ζωντανός οργανισμός δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι αλλά μόνο με μικροσκόπιο» ενώ στον καθημερινό λόγο σημαίνει «βλαβερός οργανισμός που προκαλεί μολύνσεις»).

π. £ÂˆÚ›·

✔ Ανάμεσα στις γλωσσικές ποικιλίες περιλαμβάνονται και εκείνες που συνδέονται με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες ονομάζονται ειδικές
γλώσσες. Τέτοιες είναι η γλώσσα των νομικών, των γιατρών, των μηχανικών, των
ψαράδων, των μαθηματικών κ.λπ. Οι ειδικές γλώσσες χαρακτηρίζονται από λεξιλογικές διαφορές που οφείλονται είτε στη χρήση ειδικών όρων είτε στη χρήση καθημερινών λέξεων που φορτίζονται σημασιολογικά.

Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων
Πολλές φορές ο ομιλητής ή ο συντάκτης ενός κειμένου πρέπει να αιτιολογήσει
μια άποψη που διατυπώνει:
• όταν θέλει να εκφράσει την αρέσκεια ή την απαρέσκειά του για κάτι (μια κατάσταση, ένα αντικείμενο, ένα καλλιτεχνικό έργο κ.λπ.)
• όταν αναφέρεται σε θέματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις μεταξύ ατόμων ή
κοινωνικών ομάδων.
✔ Όταν λοιπόν παίρνουμε θέση για ένα ζήτημα ή εκφράζουμε μια κρίση για ένα
θέμα, είναι καλό να τη διατυπώνουμε με σαφήνεια και να την αιτιολογούμε, δηλαδή να παρουσιάζουμε στοιχεία που να τη στηρίζουν και να αποδεικνύουν την
ορθότητά της.
✔ Όταν διατυπώνουμε αιτιολογημένες κρίσεις, έχουμε σκοπό να πείσουμε τον
αποδέκτη να συμφωνήσει με την άποψή μας. Έτσι, όσο πιο τεκμηριωμένη είναι η
αιτιολόγηση της θέσης μας, τόσο πιο πιθανό είναι επιτύχουμε τη συναίνεση του
συνομιλητή μας.
✔ Τα τεκμήρια που χρησιμοποιούμε πρέπει: α. να είναι κατάλληλα ώστε να στηρίζουν την κρίση που διατυπώνουμε, β. να χαρακτηρίζονται από νοηματική αλληλουχία.
✔ Τα στοιχεία της τεκμηρίωσης μπορεί να προέρχονται από την καθημερινή ζωή
και τις εμπειρίες μας ή από το χώρο της κοινής γνώσης.
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
σελ. 30 σχολ. βιβλίου

• Βρείτε το κοινό θέμα των παρακάτω εισαγωγικών κειμένων. Γιατί νομίζετε

ότι το κείμενο 4 συμπεριλήφθηκε σε αυτή την επιλογή κειμένων; Ποια σχέση έχει με τα άλλα;
Όλα τα εισαγωγικά κείμενα πραγματεύονται το θέμα της γλώσσας. Τα πρώτα
τρία κείμενα είναι αποσπάσματα από ευρύτερα κείμενα (άρθρο, δοκίμιο και λογοτεχνικό έργο), ενώ το κείμενο 4 είναι διαφημιστικό φυλλάδιο, το οποίο συμπεριλήφθηκε σε αυτή την επιλογή κειμένων γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι
γλώσσες αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους και δανείζονται στοιχεία η μία από
την άλλη.

Κείμενο 1: Γλώσσες που χάνονται
σελ. 30 σχολ. βιβλίου

• Πώς «πεθαίνουν» οι γλώσσες; • Γιατί δε γεννιούνται σήμερα νέες γλώσσες;
• Ποια είναι η αληθινή απώλεια, όταν χάνεται μια γλώσσα;

• Οι γλώσσες «πεθαίνουν» όταν σιγά-σιγά χάνονται και οι τελευταίοι άνθρωποι

που τις χρησιμοποιούν, δηλαδή όταν παύουν να αποτελούν το ζωντανό όργανο
επικοινωνίας μιας κοινωνικής ομάδας.
• Σήμερα δε γεννιούνται νέες γλώσσες, γιατί απουσιάζει η βασική προ-υπόθεση
για τη δημιουργία μιας γλώσσας, που είναι ο φυσικός (γεωγραφικός) διαχωρισμός και η σχετική απομόνωση των πληθυσμών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει
ελαχιστοποιήσει τις αποστάσεις και έχει κάνει εύκολη την επικοινωνία των πληθυσμών, όσο μακριά κι αν βρίσκεται ο ένας από τον άλλο.
• Η εξέλιξη των γλωσσών πηγάζει κυρίως από τις διαφορετικές συνθήκες ζωής.
Δύο πληθυσμοί που μιλούν την ίδια γλώσσα τη χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αν, όμως, η μεταξύ τους επικοινωνία διακοπεί, κάθε πληθυσμός θα διαφοροποιήσει και θα εξελίξει τη γλώσσα του με διαφορετικό τρόπο,
ώσπου να δημιουργηθούν δύο νέες, εντελώς διαφορετικές γλώσσες.
• Κάθε γλώσσα αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις ενός λαού για τον κόσμο. Όταν
λοιπόν χάνεται μια γλώσσα, παίρνει μαζί της τις ιδέες και την κουλτούρα του συγκεκριμένου λαού, κι έτσι ο ανθρώπινος πολιτισμός γίνεται φτωχότερος.

Κείμενο 2: Η δύναμη της γλώσσας
σελ. 31 σχολ. βιβλίου
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Α – Οι περισσότεροι ξένοι συγγραφείς παρουσιάζουν... την πανίδα της.
Ε – Πολλοί τουρίστες βλέπουν την Ελλάδα... που είναι κατοικημένη.
Α – Έχω συχνά την εντύπωση... ένας λαός χωρίς φωνή.
Ε – Κι όμως, έχετε... να επιβάλει τη φωνή της.
Α – Έτσι είναι... σε άλλη γλώσσα από αυτή που έχει συνηθίσει;
Ε – Οι λέξεις... όταν τις έμαθες.
Α – Όταν μιλάω με τη γυναίκα μου... πάντα τον ίδιο γέρο.

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

σελ. 31 σχολ. βιβλίου

2. Πώς μπορεί να αισθάνεται, κατά τη γνώμη σας, ένας άνθρωπος του οποίου
η μητρική γλώσσα είναι τα σάνγκο, και όμως το σχολείο, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα βιβλία και οι εφημερίδες της χώρας του μιλούν γαλλικά;
Ένας άνθρωπος του οποίου η μητρική γλώσσα είναι τα σάνγκο, αλλά σε όλες τις
επίσημες εκδηλώσεις της ζωής χρησιμοποιούνται τα γαλλικά, είναι πιθανό να αισθάνεται ξένος ή φιλοξενούμενος στη χώρα του και καταδυναστευμένος από έναν
ξένο κυρίαρχο, που έχει επιβάλει τη δική του γλώσσα, η οποία δεν μπορεί να αποτυπώσει τα αισθήματα και τις σκέψεις του ντόπιου, τις λεπτές αποχρώσεις που κάνουν κάθε πολιτισμό διαφορετικό. Επιπλέον, αισθάνεται ότι ο λαός του δεν μπορεί
να απελευθερωθεί από την πολιτική και πολιτιστική αποικιοκρατία και νιώθει ότι
υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η πολιτισμική του ταυτότητα καθώς «Οι λαοί που έχασαν τη γλώσσα τους είναι ανίκανοι να προστατεύσουν τον εαυτό τους».

Κείμενο 3: Ο εφιάλτης της Νέας Ομιλίας
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

• Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Νέας Ομιλίας; • Ποιος θα μπορούσε να είναι ο αληθινός σκοπός των εμπνευστών της Νέας Ομιλίας;

• Στο περίφημο έργο του Τζωρτζ Όργουελ 1984 περιγράφεται μια φανταστική
μελλοντική κοινωνία με ολοκληρωτικό καθεστώς, όπου έχει επιβληθεί η Νέα Ομιλία, μια γλώσσα που ελέγχεται πλήρως από την κυβέρνηση. Το κύριο χαρακτηριστικό της Νέας Ομιλίας είναι το περιορισμένο της λεξιλόγιο. Οι εμπνευστές της
σταδιακά αφαιρούν λέξεις, ώστε η γλώσσα να γίνεται όλο και φτωχότερη και ο
χρήστης να έχει όλο και μικρότερη ευχέρεια επιλογής λέξεων.
• Όσο πιο περιορισμένο είναι το λεξιλόγιο και όσο λιγότερες επιλογές έχει κάποιος να χρησιμοποιήσει διάφορες λέξεις, τόσο μικρότερος είναι ο πειρασμός να
σκεφτεί. Έτσι, ο αληθινός σκοπός των εμπνευστών της Νέας Ομιλίας είναι να δημιουργήσουν έναν «αυτόματο» άνθρωπο, του οποίου η ομιλία θα βγαίνει από το
λαρύγγι χωρίς καμία συμμετοχή του εγκεφάλου, ώστε να μπορεί εύκολα να ελέγχεται και να κυβερνιέται χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση.
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Κείμενο 4: Παπαφίγκος
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι αυτό; • Για ποιο σκοπό έχει δημιουργηθεί;
Το κείμενο 4 είναι ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με
σκοπό να διαφημίσει ένα μεζεδοπωλείο-πιτσαρία, δηλαδή να ενημερώσει το κοινό για τα προϊόντα (μεζεστιατόριο, πιτσαρία) και τις υπηρεσίες (κρατήσεις, συνεστιάσεις-εκδηλώσεις, delivery, ώρες διανομής) που προσφέρει, ώστε να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες.
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

2. Από πόσες και ποιες γλώσσες προέρχονται οι λέξεις του κειμένου; (Χρησιμοποιήστε, αν χρειάζεται, ετυμολογικά και ξενόγλωσσα λεξικά.)
Στο κείμενο 4 χρησιμοποιούνται λέξεις ή στοιχεία λέξεων από πέντε διαφορετικές γλώσσες:
πιτσαρία: ιταλικά
μεζεστιατόριο: ελληνικά και τουρκικά (> meze)
παπαφίγκος: ιταλικά (< βεν. papafigo, ιταλ. pappafico)
μενού: γαλλικά
delivery: αγγλικά
reservé: γαλλικά
[Σημ.: Βλ. Eνότητα 2, ΙV. Διαβάζω και γράφω: Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων, απάντηση στην άσκηση 2 (σελ. 43 σχολ. βιβλίου)].
σελ. 32 σχολ. βιβλίου
3. Εντοπίστε τις σύνθετες ελληνικές λέξεις και χωρίστε τες στα συστατικά
τους. • Είναι όλα ελληνικά;
μεζεστιατόριο (σύνθετη λέξη) > μεζές (τουρκική) + εστιατόριο
αναλαμβάνουμε (παράγωγη λέξη) > ανά + λαμβάνω
συνεστιάσεις (παράγωγη λέξη) > συν + εστίαση
εκδηλώσεις (παράγωγη λέξη) > εκ + δήλωση
διανομής (παράγωγη λέξη) > δια + νομή
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

4. Ποιες από τις ξένες λέξεις που εντοπίσατε κλίνονται σύμφωνα με το ελληνικό κλιτικό σύστημα και ποιες όχι;
• Σύμφωνα με το ελληνικό κλιτικό σύστημα κλίνονται οι λέξεις: μεζές, πιτσαρία.
• Δεν έχουν ενταχθεί στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής οι λέξεις: μενού,
delivery, reserve (ακόμη κι όταν γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες).
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Ι Ι Ι . Α ΚΟΥΩ Κ Α Ι Μ Ι Λ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Είδη δευτερευουσών προτάσεων
Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

1. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια διασκευή της 1ης παραγράφου του
κειμένου 1.
«Οι ομιλούμενες γλώσσες σε όλη την υφήλιο σήμερα είναι γύρω στις 6.000 και
σύμφωνα με τους ειδικούς σε έναν αιώνα οι μισές από αυτές θα έχουν χαθεί.
Αυτό σημαίνει κατά μέσο όρο το θάνατο μιας γλώσσας κάθε δύο βδομάδες».
α. Τι έχει αλλάξει σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο; • Τι έχει αντικατασταθεί με τις υπογραμμισμένες λέξεις;
β. Ποιος είναι ο συντακτικός ρόλος των υπογραμμισμένων λέξεων;
γ. Τα κομμάτια που λείπουν είναι ισοδύναμα με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ;
α. Σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο έχουν γίνει οι εξής αλλαγές και αντικαταστάσεις:
– Η δευτερεύουσα ονοματική (αναφορική) πρόταση «που μιλούν οι άνθρωποι»
έχει αντικατασταθεί από τη μετοχή ομιλούμενες.
– Ο σύνδεσμος Και στην πρώτη εκδοχή του κειμένου είναι επιδοτικός και εισάγει
κύρια πρόταση (βρίσκεται στην αρχή της περιόδου «Και σύμφωνα με τους ειδικούς... θα έχουν χαθεί»). Στη διασκευή του κειμένου ο σύνδεσμος και είναι συμπλεκτικός και συνδέει τις δύο κύριες προτάσεις «Οι ομιλούμενες... γύρω στις
6.000» και «σύμφωνα με τους ειδικούς... θα έχουν χαθεί», οι οποίες αποτελούν
μία περίοδο.
– Η δευτερεύουσα ονοματική (ειδική) πρόταση «ότι... πεθαίνει» έχει αντικατασταθεί από το ουσιαστικό θάνατο.
β. Η μετοχή ομιλούμενες είναι επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη γλώσσες. Το
ουσιαστικό θάνατο είναι αντικείμενο του ρήματος σημαίνει.
γ. Όσον αφορά το συντακτικό τους ρόλο, τα κομμάτια που λείπουν είναι ισοδύναμα με τις λέξεις που τα αντικατέστησαν. Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
«που μιλούν οι άνθρωποι» λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός της λέξης
γλώσσες, όπως και η μετοχή ομιλούμενες. Η δευτερεύουσα ειδική πρόταση «ότι...
πεθαίνει» είναι αντικείμενο στη λέξη σημαίνει, όπως και το ουσιαστικό θάνατο.
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σελ. 33 σχολ. βιβλίου

2. Κάντε παρόμοιους μετασχηματισμούς και σε άλλες φράσεις του ίδιου κειμένου.
«όταν έφτασε στο Καμερούν,
όταν έφτασε στο Καμερούν,
έμαθε ότι ο Μπαγκόν είχε πεθάνει» έμαθε το θάνατο του Μπαγκόν
«Η αναγκαία προϋπόθεση ώστε
να γεννηθεί και να διατηρηθεί
μια διαφορετική γλώσσα»

Η αναγκαία προϋπόθεση για τη
γέννηση και τη διατήρηση μιας
διαφορετικής γλώσσας

σελ. 33 σχολ. βιβλίου

3. Κάντε τώρα το αντίστροφο, δηλαδή αντικαταστήστε την υπογραμμισμένη
λέξη με ολόκληρη πρόταση.
«Στις 6 Νοεμβρίου ήταν
μια νεκρή γλώσσα»

Στις 6 Νοεμβρίου ήταν μια γλώσσα
που είχε πεθάνει

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Ειδικές
σελ. 34 σχολ. βιβλίου

•

74

Βρείτε στα αποσπάσματα που ακολουθούν:
α. τις λέξεις από τις οποίες εξαρτάται κάθε υπογραμμισμένη πρόταση,
β. το συντακτικό ρόλο κάθε υπογραμμισμένης πρότασης.
• «Τους ξαφνιάζει που είναι κατοικημένη» (κείμενο 2)
• «στην αχρήστευση της σκέψης βοηθούσε και το γεγονός ότι υπήρχε πολύ
μικρή εκλογή στις λέξεις» (κείμενο 3)
• «Είναι βέβαιο ότι γλώσσες πέθαιναν πάντοτε στην πορεία της ιστορίας»
(κείμενο 1)
α. • που είναι κατοικημένη: εξαρτάται από το ρήμα ξαφνιάζει
• ότι υπήρχε πολύ μικρή εκλογή στις λέξεις: εξαρτάται από το ουσιαστικό το
γεγονός
• ότι γλώσσες πέθαιναν πάντοτε στην πορεία της ιστορίας: εξαρτάται από την
απρόσωπη έκφραση Είναι βέβαιο
β. • που είναι κατοικημένη: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, επιρρηματικός
προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ξαφνιάζει (= επειδή είναι κατοικημένη)
• ότι υπήρχε πολύ μικρή εκλογή στις λέξεις: δευτερεύουσα ονοματική ειδική
πρόταση, ομοιόπτωτος προσδιορισμός (επεξήγηση) στο ουσιαστικό το γεγονός
• ότι γλώσσες πέθαιναν πάντοτε στην πορεία της ιστορίας: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης Είναι βέβαιο
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Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Βουλητικές
σελ. 35 σχολ. βιβλίου

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

•

Βρείτε στα αποσπάσματα που ακολουθούν:
α. από ποιες λέξεις εξαρτώνται οι υπογραμμισμένες προτάσεις,
β. με ποια λέξη εισάγονται οι υπογραμμισμένες προτάσεις.
• «Έλπιζαν να δημιουργήσουν τελικά μια ομιλία που θα έβγαινε από το λαρύγγι χωρίς καμιά συμμετοχή του εγκεφάλου»
(κείμενο 3)
• «ήταν ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που μπορούσε να μιλήσει τη
γλώσσα Καμπάζε» (κείμενο 1)
• «Οι λαοί που έχασαν τη γλώσσα τους είναι ανίκανοι να προστατέψουν τον
εαυτό τους» (κείμενο 2)
α. • να δημιουργήσουν τελικά μια ομιλία: εξαρτάται από το ρήμα Έλπιζαν
• να μιλήσει τη γλώσσα Καμπάζε: εξαρτάται από το ρήμα μπορούσε
• να προστατέψουν τον εαυτό τους: εξαρτάται από το επίθετο ανίκανοι
β. Όλες οι υπογραμμισμένες ονοματικές βουλητικές προτάσεις εισάγονται με το
βουλητικό μόριο να.

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Ενδοιαστικές
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

•

Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και σκεφτείτε:
α. Τι εκφράζουν οι υπογραμμισμένες προτάσεις;
β. Τι δηλώνουν τα ρήματα ή οι φράσεις από τις οποίες εξαρτώνται;
γ. Ποιοι σύνδεσμοι εισάγουν τις υπογραμμισμένες προτάσεις;
α. Οι υπογραμμισμένες προτάσεις εκφράζουν φόβο, ανησυχία για κάποιο δυσάρεστο ενδεχόμενο:
• μήπως η αναγκαστική αυτή προσκόλληση στην αγγλική γλώσσα εγκυμονεί κινδύνους για τη νέα ελληνική
• μήπως δηλαδή η συνεχής χρήση της αγγλικής μπορεί να αλλοιώσει το γλωσσικό
αισθητήριο των Ελλήνων χρηστών και συνακόλουθα την ίδια τη γλώσσα
• μην αντικατασταθεί το ελληνικό αλφάβητο από το λατινικό
β. Τόσο οι φράσεις Η ανησυχία... είναι (από την οποία εξαρτάται η πρώτη πρόταση) και εγκυμονεί κινδύνους (από την οποία εξαρτάται η δεύτερη πρόταση) όσο
και το ρήμα ανησυχούν (από το οποίο εξαρτάται η τρίτη) δηλώνουν ανησυχία, φόβο μήπως γίνει αυτό που εκφράζουν οι υπογραμμισμένες (ενδοιαστικές) προτάσεις.
γ. Οι υπογραμμισμένες προτάσεις εισάγονται με τους διστακτικούς συνδέσμους
μήπως και μην.
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Λεξιλόγιο

Πολυσημία της λέξης
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

1. Το σλόγκαν της διαφήμισης είναι: «Αργεί να κατέβει; Καιρός να ξυπνήσετε!». Ποιος «αργεί να κατέβει»; • Τι καλείται να κάνει ο χρήστης του Διαδικτύου;
• Αυτό που «αργεί να κατέβει» είναι κάποιο αρχείο, δηλαδή τα δεδομένα που ζήτησε να πάρει ο χρήστης από το Διαδίκτυο.
• Ο χρήστης του Διαδικτύου καλείται «να ξυπνήσει» και να συνδεθεί με
με την εταιρεία HOL (Hellas on Line) μέσω κυκλώματος ADSL, για να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να κατεβάζει με μεγαλύτερη ταχύτητα τα αρχεία που θέλει.
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

2. Αν η εικόνα της διαφήμισης δεν υπήρχε, το σλόγκαν θα σας ήταν κατανοητό; • Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; • Πώς η εικόνα συμπληρώνει το λόγο της
διαφήμισης;
• Αν η εικόνα της διαφήμισης δεν υπήρχε, το σλόγκαν «Αργεί να κατέβει; Καιρός
να ξυπνήσετε!» δε θα ήταν τόσο εύκολα κατανοητό, αφού δε θα μπορούσαμε να
το συνδέσουμε άμεσα με τους υπολογιστές και τις υπηρεσίες που προσφέρει η
εταιρεία. Ωστόσο, διαβάζοντας το σλόγκαν και τη φράση «Κύκλωμα σύνδεσης
ADSL και πρόσβαση στο Internet μαζί», θα καταλαβαίναμε τι διαφημίζεται (με
την προϋπόθεση βέβαια ότι γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα για τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο).
•Στη διαφήμιση απεικονίζεται μια κοπέλα που κοιμάται στο πάτωμα, κάτω από
ένα γραφείο, στο οποίο βρίσκεται ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι υπολογιστή.
Η εικόνα οπτικοποιεί το μήνυμα της διαφήμισης και συμπληρώνει με έξυπνο και
εύστοχο τρόπο το λόγο, και ιδιαίτερα την πολυσημία της λέξης ξυπνώ, συνδέοντας την κυριολεκτική της σημασία (= βγαίνω από τον ύπνο) με τη μεταφορική (=
συνειδητοποιώ κάτι που αγνοούσα).
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

3. Συγκρίνετε τις σημασίες της φράσης «Αργεί να κατέβει; Καιρός να ξυπνήσετε!»:
α. ως σλόγκαν της διαφήμισης
β. ως λεζάντα στο διπλανό σκίτσο.
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α. Στη διαφήμιση η φράση «Αργεί να κατέβει; Καιρός να ξυπνήσετε!» χρησιμοποιείται μεταφορικά και σημαίνει ότι το σύστημα πρόσβασης στο Διαδίκτυο της
τηλεφωνικής εταιρείας που χρησιμοποιεί η κοπέλα δεν έχει μεγάλη ταχύτητα και
γι’ αυτό αργούν να κατέβουν τα δεδομένα που ζήτησε από το Διαδίκτυο.
β. Η ίδια φράση ως λεζάντα του σκίτσου χρησιμοποιείται κυριολεκτικά και σημαίνει πως η κοπέλα που βρίσκεται στο μπαλκόνι και χτενίζει τα μαλλιά της αργεί να κατέβει, ενώ ο νεαρός που την περιμένει έχει αποκοιμηθεί στο αυτοκίνητο,
επειδή βρέθηκε λόγω της μεγάλης αναμονής.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 41 σχολ. βιβλίου

1. Ποια σημασία έχει η λέξη γλώσσα σε καθένα από τα παραπάνω σκίτσα;
Στο σκίτσο α ο άνθρωπος που μιλάει στον περιπτερά χρησιμοποιεί τη λέξη
γλώσσα με τη σημασία «ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας κάθε λαού» και ειδικά
«γνώση ξένης γλώσσας, γλωσσομάθεια». Ο περιπτεράς με τη λέξη γλείψιμο παραπέμπει στη σημασία της λέξης γλώσσα «όργανο της στοματικής κοιλότητας» με
μεταφορική όμως σημασία (γλείφω κάποιον: συμπεριφέρομαι σε κάποιον με κολακευτική δουλοπρέπεια επιδιώκοντας την εύνοιά του).
Στο σκίτσο β η λέξη γλώσσα χρησιμοποιείται με την αρχική/κυριολεκτική της
σημασία: «όργανο της στοματικής κοιλότητας».
Στο σκίτσο γ με τη λέξη γλώσσα εννοείται το ψάρι που ονομάζεται γλώσσα.
σελ. 41 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε κι άλλες σημασίες της λέξης γλώσσα.
Σημασίες τις λέξης γλώσσα
1. το ευκίνητο, σαρκώδες και μυώδες όργανο του κάτω μέρους της στοματικής
κοιλότητας: Η γλώσσα είναι το αισθητήριο όργανο της γεύσης
2. οτιδήποτε έχει σχήμα ανάλογο με τη γλώσσα: γλώσσες φωτιάς
3. διακοσμητικό μοτίβο το οποίο καταλήγει σε διχάλα και μοιάζει με το σχήμα της
γλώσσας.
4. οποιοδήποτε σύνολο ή σύστημα συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσεων συνθέτει
έναν κώδικα επικοινωνίας: γλώσσα του σώματος, γλώσσα της μουσικής, γλώσσα
των κωφαλάλων, γλώσσα της παντομίμας
5. ο ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας κάθε λαού: ελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα,
μητρική γλώσσα
6. κάθε επιμέρους διάλεκτος (επαγγελματική, κοινωνική, γεωγραφική): η γλώσσα
των νέων, η γλώσσα της ιατρικής, η γλώσσα της επιστήμης
7. στην πληροφορική το σύστημα λέξεων και συμβόλων με το οποίο δίνονται
εντολές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: γλώσσα προγραμματισμού, γλώσσα
υπολογιστών
8. η γνώση ξένης γλώσσας: Ζητείται υπάλληλος που να μιλάει πολύ καλά δύο τουλάχιστον γλώσσες
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9. λόγια χωρίς ευγένεια, με θρασύτητα: έβγαλε γλώσσα, έχει μεγάλη γλώσσα, μάζεψε τη γλώσσα σου
10. είδος ψαριού
11. το σχολικό μάθημα που περιλαμβάνει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
(κανόνες γραμματικής, συντακτικού κ.λπ.): Αύριο θα κάνουμε δύο ώρες (Nεοελληνική) Γλώσσα

Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων
σελ. 41 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 1 ο συντάκτης-δημοσιογράφος υποστηρίζει την άποψη ότι
«κάθε φορά που μια γλώσσα χάνεται, ένας κόκκος ανθρώπινης σκέψης διαλύεται». Ποια σχέση πιστεύει ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει μεταξύ γλώσσας και σκέψης; • Βρείτε στοιχεία από το κείμενο με τα οποία υποστηρίζει τη θέση του αυτή.
Ο συντάκτης του κειμένου 1 με την άποψη ότι «κάθε φορά που μια γλώσσα χάνεται, ένας κόκκος ανθρώπινης σκέψης διαλύεται» υπογραμμίζει τη στενή και άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ γλώσσας και σκέψης. Για να υποστηρίξει αυτή
τη θέση, χρησιμοποιεί τα εξής στοιχεία:
– «σήμερα η πληθώρα διαφορετικών γλωσσών μάς φαίνεται ως ένα επιθυμητό
αγαθό, ως μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να διασωθεί»
– «σήμερα γνωρίζουμε ότι, όταν πεθαίνει μια γλώσσα, χάνεται μαζί της και μια
“κοσμοαντίληψη”, μια ορισμένη αναπαράσταση του κόσμου, διαφορετική από τις
άλλες».
σελ. 41 σχολ. βιβλίου

2. Ποια άποψη διατυπώνει ο συγγραφέας στο κείμενο 3 για τη σχέση γλώσσας και σκέψης; • Υπογραμμίστε την περίοδο λόγου, η οποία δείχνει με τη
μεγαλύτερη σαφήνεια την άποψή του αυτή.
• Στο κείμενο 3, ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι γλώσσα και σκέψη συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, το απολυταρχικό καθεστώς της
φανταστικής κοινωνίας που περιγράφει έχει καθορίσει τη γλώσσα (Νέα Ομιλία)
και το λεξιλόγιο που αυτή περιλαμβάνει, ώστε να ελέγχει τη σκέψη των πολιτών.
• Η περίοδος λόγου η οποία δείχνει με τη μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή την άποψη
του συγγραφέα είναι η εξής: «Κάθε αφαίρεση που της έκαναν ήταν κέρδος, γιατί
όσο λιγότερη ευχέρεια έχει κανείς να διαλέξει ανάμεσα σε λέξεις, τόσο μικρότερος είναι ο πειρασμός να σκεφτεί».
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σελ. 41 σχολ. βιβλίου

3. Ο δημοσιογράφος στο κείμενο 1 υποστηρίζει τη θέση ότι «σήμερα η πληθώρα των διαφορετικών γλωσσών μάς φαίνεται ως ένα επιθυμητό αγαθό,
ως μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να διασωθεί». Με ποια στοιχεία
αιτιολογεί την άποψή του αυτή;
Στο κείμενο 1, ο δημοσιογράφος αιτιολογεί την άποψή του ότι «σήμερα η πληθώρα διαφορετικών γλωσσών μάς φαίνεται ως ένα επιθυμητό αγαθό, ως μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να διασωθεί» χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:
– όταν πεθαίνει μια γλώσσα, χάνεται μαζί της και μια «κοσμοαντίληψη», μια ορισμένη αναπαράσταση του κόσμου, διαφορετική από τις άλλες («σήμερα γνωρίζουμε ότι... από τις άλλες»)
– κάθε φορά που χάνεται μια γλώσσα, διαλύεται και ένας κόκκος ανθρώπινης
σκέψης («Απομένει έτσι... στη σιωπή του σύμπαντος»).

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 41 σχολ. βιβλίου

4. Πώς τα σύγχρονα συστήματα μαζικής επικοινωνίας και μεταφορών παρεμποδίζουν τη γέννηση νέων γλωσσών; • Απαντήστε με στοιχεία που αιτιολογούν την άποψη αυτή από το κείμενο 1.
Η αναγκαία προϋπόθεση για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια γλώσσα
είναι ο φυσικός (γεωγραφικός) διαχωρισμός και η σχετική απομόνωση των πληθυσμών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε πληθώρα γλωσσών στο παρελθόν, όταν
οι άνθρωποι ζούσαν απομακρυσμένοι μεταξύ τους, κατά ομάδες μικρές ή μεγαλύτερες (φυλές, έθνη). Για τον ίδιο λόγο πολλές γλώσσες εξαφανίστηκαν στο πέρασμα του χρόνου, όταν η επικοινωνία των πληθυσμών έγινε συχνότερη (με την κατασκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου, την επινόηση και ανάπτυξη των μέσων
μεταφοράς κ.λπ.).
Σήμερα η ταχύτητα εξέλιξης και διάδοσης της τεχνολογίας είναι τόσο μεγάλη,
που καθιστά σχεδόν αδύνατη την απομόνωση των πληθυσμών. Οι σύγχρονες
εφευρέσεις (το τηλέφωνο, η τηλεόραση, το Διαδίκτυο, τα υπερσύγχρονα μέσα μεταφοράς) έχουν μηδενίσει τη φυσική απόσταση που χωρίζει ανθρώπους που κατοικούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Έτσι, όχι μόνο παρεμποδίζεται
η δημιουργία νέων γλωσσών, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες αλλοιώνονται και
εμπλουτίζονται με στοιχεία της διεθνούς αγγλικής. Κατά συνέπεια, τα επόμενα
χρόνια θα διατηρηθούν μόνο οι «ισχυρές» γλώσσες –κυρίως όσες μιλιούνται από
μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού– ενώ πλήθος γλωσσών θα εξαφανιστεί.
(Σύμφωνα με το κείμενο 1, από τις 6.000 γλώσσες που μιλιούνται σήμερα στον
πλανήτη, σε έναν αιώνα οι μισές θα έχουν χαθεί. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, κάθε δύο
εβδομάδες πεθαίνει μία γλώσσα).
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σελ. 43 σχολ. βιβλίου

1. Ποιον κίνδυνο για τη γλώσσα μας επισημαίνει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης
στο κείμενο 10; • Ποιες αποδείξεις προβάλλει, για να πείσει τον αναγνώστη ότι ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και άμεσος;
Στο κείμενο 10, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης επισημαίνει τον κίνδυνο της πλήρους γλωσσικής εξάρτησης της ελληνικής γλώσσας από την αγγλική. Για να πείσει τον αναγνώστη ότι ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και άμεσος, προβάλλει
τις εξής αποδείξεις:
– πάρα πολλές ξένες λέξεις έχουν εισαχθεί και συνεχίζουν αδιάκοπα να εισάγονται στην Ελληνική (κυρίως μέσω της διαφήμισης), για να περιγράψουν έννοιες,
εργαλεία και καταναλωτικά αγαθά από το εξωτερικό («Αυτούσιες, παραλλαγμένες... που τα δηλώνουν»)
– οι Έλληνες είναι ξενομανείς και δεν προβάλλουν αντίσταση στον κατακλυσμό
ξένων λέξεων («Έτσι, αφύλακτο το κάστρο... των ξένων γλωσσών»)
– αντίθετα, τις υιοθετούν άκριτα, φτάνοντας στο σημείο να βλέπουμε ξένες πινακίδες ακόμη και σε συνοικιακά καταστήματα (που δεν απευθύνονται σε τουρίστες) ή διασχίζοντας πολλούς δρόμους πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών να
έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε άλλη χώρα («Γιατί, όταν ο Έλληνας ράφτης... και μάλιστα σε δέσμες»).
σελ. 43 σχολ. βιβλίου

•

•
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2. Οι λέξεις που παρουσιάζει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης σε δύο πίνακες, σε -μαν
και -άζ, σας είναι κατανοητές; • Μπορείτε να συμπληρώσετε τους πίνακες
αυτούς με άλλες λέξεις που θα σκεφτείτε εσείς;
Μετάφραση των λέξεων
μπίζνεζμαν: (μπίζνεσμαν) επιχειρηματίας
σόουμαν: καλλιτέχνης του θεάματος
μπάρμαν: υπάλληλος που σερβίρει σε μπαρ
σπόρτσμαν: αθλητικός τύπος
λάισμαν: (λάινσμαν) επόπτης γραμμών
μπούμαν: βοηθός ηχολήπτη
ρέκορντμαν: κάτοχος ρεκόρ
κάμεραμαν: εικονολήπτης
σούπερμαν: υπεράνθρωπος
-μαν: τζέντλεμαν, άνκορμαν (= παρουσιαστής ειδήσεων), πόλισμαν
(= αστυνομικός)
-αζ: μακιγιάζ, σαμποτάζ, ντεμπραγιάζ (= συμπλέκτης αυτοκινήτου), ντεκαπάζ
(= χημικό ξέβαμμα μαλλιών), μποϊκοτάζ (= εμπορικός αποκλεισμός), τιράζ
(= αριθμός αντιτύπων ενός εντύπου)
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σελ. 43 σχολ. βιβλίου

3. Ο Μάριος Πλωρίτης στο κείμενο 11 δε φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες του Γιώργου Μπαμπινιώτη για τη γλώσσα μας και διατυπώνει μια
άλλη άποψη. Ποια είναι αυτή; • Με ποια στοιχεία στηρίζει / αιτιολογεί την
άποψή του;
Στο κείμενο 11, ο Μάριος Πλωρίτης δε φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες του Γιώργου Μπαμπινιώτη για τον κίνδυνο γλωσσικής εξάρτησης της ελληνικής από την αγγλική γλώσσα. Διατυπώνει την άποψη ότι η γλώσσα μας δεν κινδυνεύει από την εισαγωγή ξένων λέξεων, αφού μπορεί να τις αφομοιώνει, να τις
εξελληνίζει, και έτσι να γίνεται πλουσιότερη λεξιλογικά και εκφραστικά. Για να
αιτιολογήσει τη θέση του χρησιμοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία:
– πάρα πολλές λέξεις της ελληνικής γλώσσας δεν είναι ελληνικές («Κι ωστόσο...
ελληνικές)
– κατά καιρούς η ελληνική έχει υιοθετήσει χιλιάδες λέξεις από όλες τις γλώσσες
τού γύρω κόσμου («Ας μην ξεχνάμε πως... τα γερμανικά»)
– η γλώσσα μας κατάφερε να αφομοιώσει τις ξένες λέξεις (ο συγγραφέας παραθέτει
παραδείγματα) («Όλες αυτές τις λέξεις... η “κούνια” που μας κούνησε λατινική...»)
– οι ξένες λέξεις αλλοίωσαν της γλώσσα μας χωρίς όμως να τη φθείρουν· αντίθετα, την πλούτισαν λεξιλογικά και εκφραστικά («Αυτές οι στρατιές λέξεων... κάθε
εποχής»)
– η ελληνική γλώσσα, παρά την εισαγωγή τόσων ξένων λέξεων, δεν έχασε ούτε την
«προσωπικότητα» ούτε την «αρμονία» της.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 43 σχολ. βιβλίου

4. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης στο κείμενο 10 χρησιμοποιεί τη μεταφορική έκφραση το κάστρο της γλωσσικής μας ρωμιοσύνης. Τι υποδηλώνει ο παραλληλισμός της γλώσσας μας με ένα κάστρο; • Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτόν τον παραλληλισμό; Διατυπώστε την άποψή σας αιτιολογημένα.
Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης χρησιμοποιεί τη μεταφορική έκφραση το κάστρο
της γλωσσικής μας ρωμιοσύνης, για να παραλληλίσει τη γλώσσα μας με ένα αφύλακτο κάστρο το οποίο πολιορκούν ξένοι εισβολείς (οι ξένες λέξεις κυρίως μέσω
της διαφήμισης).
Ο παραλληλισμός της ελληνικής γλώσσας με ένα κάστρο είναι καταρχάς εύστοχος, γιατί αποδίδει παραστατικά τη δύναμη και την αντοχή της γλώσσας αλλά και το γεγονός ότι βάλλεται από εξωτερικές δυνάμεις που μπορεί να την αλώσουν (να την κυριεύσουν), καθώς και το ότι έχει ανάγκη από υπεράσπιση. Παρόλα αυτά, διαφωνούμε με την ουσία του συμβολισμού, γιατί η γλώσσα δεν είναι κάτι «κλειστό» και εσωστρεφές, αποκομμένο από την κοινωνία, το οποίο πρέπει να
διαφυλαχθεί ως μουσειακό είδος. Είναι ένα όργανο ζωντανό, το οποίο εκφράζει
το λαό που το χρησιμοποιεί και αποτυπώνει τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε εποχής. Δε χρειάζεται λοιπόν ούτε υπεράσπιση μιας «γλωσσικής κα-

81

2Ë(063-102)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë
°ÏÒÛÛ· –
ÁÏÒÛÛÂ˜
Î·È
ÔÏÈÙÈÛÌÔ›
ÙÔ˘
ÎﬁÛÌÔ˘

14-01-04

01:46

™ÂÏ›‰·82

θαρότητας», η οποία θα παρεμπόδιζε με βίαιο τρόπο την εξέλιξη της γλώσσας και
θα δυσχέραινε τον επικοινωνιακό της ρόλο (όπως για παράδειγμα η καθαρεύουσα πριν από μερικές δεκαετίες), αλλά ούτε και άνευ όρων παράδοση στην εισβολή των ξένων λέξεων. Χρειάζεται ενίσχυση της παιδείας, οργάνωση και ψυχραιμία, ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούνται νέες λέξεις (ακόμη κι αν πρόκειται
για την απόδοση ξένων όρων) αλλά και να διατηρήσουμε μια γλώσσα που μιλιέται περισσότερα από 4.000 χρόνια και αποτελεί τη βάση πολλών ευρωπαϊκών
γλωσσών. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αλληλεπίδραση
με τους άλλους πολιτισμούς, να δεχόμαστε και να αφομοιώνουμε νέα γλωσσικά
στοιχεία, που θα κάνουν τη γλώσσα μας πιο πλούσια και πιο εκφραστική.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 43 σχολ. βιβλίου
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1. α. Τι διαφημίζεται; • Από ποια στοιχεία της διαφήμισης καταλάβατε τι είδους προϊόν διαφημίζεται;
β. «Κύων ο χαλιφιλής»: Τι σημαίνει;
γ. «Canis Carpetus Domesticus»: Τι νομίζετε ότι σημαίνει; • Ποια γλώσσα
σας θυμίζει;
δ. Σας φαίνεται πετυχημένη και έξυπνη η διαφήμιση αυτή; • Γιατί ναι;
• Γιατί όχι; • Αιτιολογήστε την άποψή σας.
α. Το προϊόν που διαφημίζεται είναι χαλιά για το σπίτι. Αυτό φαίνεται από τη
φράση Aυθεντικά χαλιά που είναι γραμμένη με μικρά γράμματα στο κάτω μέρος
της διαφήμισης, πάνω από την επωνυμία της εταιρείας.
β. Κύων ο χαλιφιλής σημαίνει «ο σκύλος που αγαπάει τα χαλιά» (κύων = σκύλος,
χαλιφιλής > χαλί + φιλá = αγαπώ, μου αρέσει).
γ. Η φράση Canis Carpetus Domesticus μπορεί να αποδοθεί «κύων οικιακός χαλιφιλής» ή «σκύλος του χαλιού και του σπιτιού» (Canis = σκύλος, Carpetus > αρχ.
ιταλ. carpita > carpere = μαδώ, Domesticus = οικιακός) και παραπέμπει στις επιστημονικές ονομασίες ειδών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι τα λατινικά.
Bέβαια η λέξη carpetus δεν είναι λατινική, αλλά πλαστή και συνδυάζει στοιχεία
της αγγλικής (carpet = χαλί) και της λατινικής (κατάληξη -us).
δ. Η διαφήμιση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, γιατί είναι πρωτότυπη και έξυπνη, καθώς χρησιμοποιεί έναν τρόπο προώθησης του προϊόντος που μένει στη
μνήμη του καταναλωτή. Επίσης, είναι αστεία και ευρηματική. Χρησιμοποιεί ένα
σκυλάκι το οποίο προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη (είναι γνωστό ότι οι
διαφημιστές χρησιμοποιούν συχνά στις διαφημίσεις ζώα, γιατί αρέσουν στο κοινό) και το συνδυάζει με το χαλί πάνω στο οποίο βρίσκεται. Οι λατινικές και οι
ελληνικές λέξεις Κύων ο χαλιφιλής και Canis Carpetus Domesticus κάνουν τη
διαφήμιση αστεία και αξιοπρόσεκτη, γιατί παραπέμπουν στις επιστημονικές
ονομασίες ζώων.
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σελ. 44 σχολ. βιβλίου

2. Περιγράψτε μια διαφήμιση που θεωρείτε ιδιαίτερα έξυπνη στους συμμαθητές σας. • Κάντε ιδιαίτερη αναφορά στο σλόγκαν που χρησιμοποιεί. •
Αφού την περιγράψετε, να πείτε για ποιους λόγους σας αρέσει η διαφήμιση αυτή. • Αιτιολογήστε όσο πιο πειστικά μπορείτε την κρίση σας.
Μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές διαφημίσεις των τελευταίων χρόνων είναι αυτή που διαφημίζει το συνδρομητικό δορυφορικό κανάλι Nova. Η
δράση τοποθετείται σε ένα μικρό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ένας νεαρός,
κρατώντας δύο κότες, τις οποίες προφανώς έχει κλέψει, προσπαθεί να περάσει
απαρατήρητος, τον αντιλαμβάνεται όμως ένας αστυνομικός και αρχίζει να τον
κυνηγάει φωνάζοντας «Έλα ’δω! Έλα ’δω, ρέι!». Ο κλέφτης συνεχίζει να τρέχει.
Ο αστυνομικός τον καταδιώκει, κάποια στιγμή τον προλαβαίνει και, τραβώντας
το πιστόλι του, φωνάζει: «Freeze! Freeze σ’ λέω! Put the kot down slowly! You
have the right to remain silent! Anything you say can be used against you in a court
of law...». Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη το διαφημιστικό σλόγκαν της
εταιρείας «Nova. Δύσκολα ξεκολλάς».
Η διαφήμιση αυτή είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, καταρχάς γιατί είναι πολύ
αστεία. Προκαλεί γέλιο στο θεατή, καθώς κρύβει μια μεγάλη ανατροπή: κανείς δεν
περιμένει ότι ο Έλληνας αστυνομικός, που μιλάει με την τοπική προφορά, θα προσπαθήσει να ακινητοποιήσει τον κλεφτοκοτά όπως κάνουν οι αστυνομικοί στις
αμερικανικές ταινίες (τραβώντας πιστόλι και λέγοντας τη φράση-κλισέ των αστυνομικών ταινιών You have the right to remain silent! Anything you say can be used
against you in a court of law που σημαίνει «έχεις το δικαίωμα να μη μιλήσεις. Οτιδήποτε κι αν πεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου στο δικαστήριο», μπερδεύοντας και ελληνικές λέξεις Freeze! Freeze σ’ λέω! Put the kot down slowly).
Εκτός από το λόγο, επιτυχημένη είναι και απόδοση του σκηνικού, καθώς και το
σλόγκαν «Nova. Δύσκολα ξεκολλάς» που περιέχει το μήνυμα της διαφήμισης, δηλαδή ότι τα προγράμματα του καναλιού είναι τόσο ενδιαφέροντα, ώστε δύσκολα
σταματάς να τα βλέπεις.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Είδη δευτερευουσών προτάσεων
Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις
σελ. 33 σχολ. βιβλίου

1. α. «Καθώς ήταν παραφορτωμένος με άλλες υποχρεώσεις, ο γλωσσολόγος
αποφάσισε να ξαναπάει την επόμενη χρονιά στο Καμερούν, για να μελετήσει σε βάθος τη γλώσσα Καμπάζε» (κείμενο 1)
Από το απόσπασμα παίρνουμε την πληροφορία ότι ο γλωσσολόγος αποφάσισε να πάει την επόμενη χρονιά στο Καμερούν. Ποια σημεία του κειμένου μάς λένε:
την αιτία της καθυστέρησης
το σκοπό της επίσκεψης
β. «όταν πεθαίνει μια γλώσσα, χάνεται μαζί της και μια “κοσμοαντίληψη”» (κείμενο 1). • Ποιο σημείο του αποσπάσματος δηλώνει: το χρόνο
(χρονική στιγμή) της απώλειας
(Γράψτε τα σημεία αυτά μέσα στα πλαίσια).
την αιτία της καθυστέρησης
Καθώς ήταν παραφορτωμένος με άλλες υποχρεώσεις
(δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση)
το σκοπό της επίσκεψης
για να μελετήσει σε βάθος τη γλώσσα Καμπάζε
(δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση)
το χρόνο (χρονική στιγμή) της απώλειας
όταν πεθαίνει μια γλώσσα
(δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση)
σελ. 34 σχολ. βιβλίου
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2. «– Όταν μιλάω με τη γυναίκα μου, ξεχνάω ότι είμαι μεγαλύτερός της. Νομίζω ότι έχω την ίδια ηλικία με τα εγγόνια μου όταν παίζω μαζί τους» (κείμενο 2)
α. Χωρίστε το απόσπασμα σε προτάσεις.
β. Βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.
γ. Ξεχωρίστε τις ονοματικές από τις επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις.
δ. Μετατρέψτε όσες δευτερεύουσες προτάσεις μπορείτε σε κύριες.
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ε. Τελικά, ποιες δευτερεύουσες προτάσεις μπορούν να μετατραπούν σε κύριες και ποιες όχι;
α. Οι προτάσεις του αποσπάσματος
– Όταν μιλάω με τη γυναίκα μου
– ξεχνάω
– ότι είμαι μεγαλύτερός της
– Νομίζω
– ότι έχω την ίδια ηλικία με τα εγγόνια μου
– όταν παίζω μαζί τους

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

β. Δευτερεύουσες προτάσεις
– Όταν μιλάω με τη γυναίκα μου
– ότι είμαι μεγαλύτερός της
– ότι έχω την ίδια ηλικία με τα εγγόνια μου
– όταν παίζω μαζί τους
γ. Ονοματικές προτάσεις
– ότι είμαι μεγαλύτερός της (ειδική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος ξεχνάω)
– ότι έχω την ίδια ηλικία με τα εγγόνια μου (ειδική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος Νομίζω)
Επιρρηματικές προτάσεις
– Όταν μιλάω με τη γυναίκα μου (χρονική πρόταση, επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ξεχνάω)
– όταν παίζω μαζί τους [χρονική πρόταση, επιρρηματικός προσδιορισμός του
χρόνου στο ρήμα έχω (την ίδια ηλικία)]
δ. Μετατροπή δευτερευουσών προτάσεων σε κύριες
Μιλάω με τη γυναίκα μου και ξεχνάω ότι είμαι μεγαλύτερός της. Νομίζω ότι έχω
την ίδια ηλικία με τα εγγόνια μου και παίζω μαζί τους.
ε. Σε κύριες μπορούν να μετατραπούν οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, ενώ οι ονοματικές δε μετατρέπονται.

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Ειδικές
σελ. 35 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε ρήματα και ουσιαστικά που θέλουν για συμπλήρωμά τους ειδικές
προτάσεις και χρησιμοποιήστε τα μέσα σε μικρά κείμενα. Υπογραμμίστε
τις ειδικές προτάσεις που φτιάξατε.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως ο άνθρωπος μαθαίνει τη γλώσσα κατά τα
πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του, δηλαδή πολύ πριν έρθει σε επαφή με την οργανωμένη διδασκαλία του Συντακτικού και της Γραμματικής. Έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι η πρωτογενής αυτή εκμάθηση της γλώσσας στηρίζεται στο
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γεγονός ότι οι γλωσσικοί μηχανισμοί του αντιδρούν σε κάθε είδους γλωσσικό ερέθισμα, ακόμη και σ’ εκείνο που δέχεται πρώτη φορά.
σελ. 35 σχολ. βιβλίου

2. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τις λέξεις που λείπουν. Προσέξτε
την ορθογραφία.
α. Θυμάσαι, όταν ήμασταν μικροί, που / ότι / πως φοβόμασταν το σκοτάδι;
β. Πού έχεις βάλει το βιβλίο μου; Δεν το βρίσκω.
γ. Σ’ αυτό το μαγαζί βρίσκεις ό,τι μπορείς να φανταστείς.
δ. Με ρώτησε πώς λέγεται το κουτί στα αγγλικά.
ε. Έμαθα ότι / πως πήρες προαγωγή.
στ. Η είδηση ότι / πως ο καιρός πρόκειται να χαλάσει τον ανάγκασε να αλλάξει
τα σχέδιά του.

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Βουλητικές
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

1. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τις λέξεις από τις οποίες εξαρτώνται οι
δευτερεύουσες προτάσεις της προηγούμενης δραστηριότητας με άλλες, χωρίς να αλλάξει η δομή της φράσης.
• έλπιζαν: ήθελαν, επιθυμούσαν, ενδιαφέρονταν, επεδίωκαν, προσπαθούσαν, επιχειρούσαν
• μπορούσε: ήθελε, επιθυμούσε, ενδιαφερόταν, επεδίωκε, προσπαθούσε, επιχειρούσε, ήξερε
• ανίκανοι: ανάξιοι, ικανοί, πρόθυμοι, απρόθυμοι, ακατάλληλοι, έτοιμοι
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

2. Συγκεντρώστε σε έναν κατάλογο όλα τα ρήματα που προτείνατε. • Φτιάξτε και ένα κατάλογο ονομάτων με αντίστοιχη σημασία.
ρήματα
ονόματα
θέλω
επιθυμώ
ενδιαφέρομαι
επιδιώκω
προσπαθώ
επιχειρώ
ξέρω

86

(έχω τη) θέληση
(έχω την) επιθυμία
(δείχνω) ενδιαφέρον
(έχω την) επιδίωξη
(κάνω, καταβάλλω) προσπάθεια
(αποτολμώ το) εγχείρημα
(διαθέτω, έχω τη) γνώση
(είμαι) άξιος, ικανός, πρόθυμος,
απρόθυμος, κατάλληλος, έτοιμος,
ανάξιος, ακατάλληλος, ανίκανος,
απρόθυμος
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σελ. 36 σχολ. βιβλίου

3. Χρησιμοποιήστε ρήματα και ονόματα από τους καταλόγους που φτιάξατε,
για να γράψετε δικά σας παραδείγματα. • Υπογραμμίστε στη συνέχεια τις
βουλητικές προτάσεις που γράψατε.
• Προσπαθεί να μάθει πολλές ξένες γλώσσες, γιατί θέλει να γίνει μεταφραστής.
• Πολλές φορές επιχείρησα να έρθω σε επαφή μαζί του, αλλά δεν κατάφερα να
τον βρω.
• Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει τη γλώσσα μας.
• Είναι ικανός να κάνει τα πάντα.
• Η βασική του επιδίωξη ήταν να δημιουργήσει μια ισχυρή επιχείρηση, όμως ήταν
ανίκανος να αναλάβει τόσες ευθύνες.
• Ενώ έχει τη θέληση να προχωρήσει, δεν είναι έτοιμος να παρακολουθήσει τα
μαθήματα αυτού του επιπέδου.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: Ενδοιαστικές
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

1. Καταγράψτε τα ρήματα και τα ουσιαστικά από τα οποία εξαρτώνται οι
υπογραμμισμένες προτάσεις.
Οι υπογραμμισμένες προτάσεις («μήπως η αναγκαστική αυτή... για τη νέα ελληνική», «μήπως δηλαδή η συνεχής... τη γλώσσα», «μην αντικατασταθεί... από το λατινικό») εξαρτώνται από τα ουσιαστικά ανησυχία και κινδύνους και από το ρήμα
ανησυχούν.
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

2. Συνεχίστε τον κατάλογό σας, γράφοντας όσο περισσότερα συνώνυμα ρήματα ή φράσεις μπορείτε να σκεφτείτε.
• Φράσεις: (έχω / υπάρχει) ανησυχία, φόβος, δισταγμός, αγωνία, αμφιβολία, κίνδυνος, ενδοιασμός, τρόμος
• Ρήματα: ανησυχώ, φοβάμαι, αγωνιώ, σκέφτομαι, προβληματίζομαι, προσέχω,
τρέμω
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

3. Γράψτε δύο δικές σας φράσεις, χρησιμοποιώντας ρήματα ή φράσεις από
τον κατάλογο που φτιάξατε.
• Πολλοί επιστήμονες έχουν την αγωνία μήπως τον επόμενο αιώνα η ελληνική
γλώσσα έχει εξαφανιστεί.
• Ανησυχώ μήπως δεν προλάβω το αεροπλάνο.
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Λεξιλόγιο
Πολυσημία της λέξης
σελ. 37 σχολ. βιβλίου

• Σύμφωνα με τα παραπάνω και η λέξη «ουρά» μπορεί να έχει ποικίλες ση-

μασίες σε διάφορες περιστάσεις. Επινοήστε περιστάσεις και γράψτε προτάσεις –όσο περισσότερες μπορείτε– στις οποίες να φαίνονται οι διαφορετικές
σημασίες της λέξης «ουρά». • Εργαστείτε σε μικρές ομάδες. Διαγωνιστείτε
ποια ομάδα θα βρει τα περισσότερα παραδείγματα.
• Οι γάτες Περσίας έχουν μεγάλη και φουντωτή ουρά.
• Ο αδερφός μου έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε στην ουρά (= ο κόκκυγας, το
κατώτατο ακραίο οστό της σπονδυλικής στήλης).
• Ανησυχείς μήπως δε σου ξαναμιλήσει; Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου!
(= δεν είναι τόσο σημαντικό όσο φαίνεται)
• Μην απελπίζεσαι και θα τα καταφέρεις γιατί έχεις κάνει τεράστια προσπάθεια
τόσον καιρό· έφαγες το βόδι, στην ουρά θα σταματήσεις;
• Ένα από τα βασανιστήρια που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ήταν η γάτα με
τις εννιά ουρές (= μαστίγιο που αποτελείται από εννέα σκοινιά ή λουριά συνδεδεμένα με λαβή).
• Σταμάτα να χώνεις την ουρά σου παντού!
• Λες ότι σου μίλησε άσχημα, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα του έχεις κάνει· δεν μπορεί, θα κούνησες κι εσύ την ουρά σου!
• Μετά το περιστατικό αυτό, έβαλε την ουρά στα σκέλια και έφυγε ταπεινωμένος.
• Στην υπόθεση του ναυαγίου, η ναυτιλιακή εταιρεία προσπάθησε να βγάλει την
ουρά της απ’ έξω, αλλά επενέβη ο εισαγγελέας.
• Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που έβαλε ο διάβολος την ουρά του και άρχισαν οι
τσακωμοί.
• Συνήθως καθόμαστε στις πίσω θέσεις, στην ουρά του αεροπλάνου.
• Στο σαλόνι υπάρχει ένα μεγάλο πιάνο με ουρά.
• Η ουρά της πορείας άρχισε να διαλύεται.
• Από τη χώρα μας θα είναι ορατή η ουρά του κομήτη.
• Τα παρανυφάκια κρατούσαν την εντυπωσιακή ουρά του νυφικού.
• Το Σάββατο θα πάω στο κομμωτήριο να μου κόψουν τις ουρές από τα μαλλιά.
• Το πρωί τσακώθηκα με κάποιον που προσπάθησε να μου πάρει τη θέση στην ουρά
της τράπεζας.
• Στη στρατιωτική ορολογία, ουρά ονομάζεται το σύνολο των στρατιωτών που
ακολουθούν το κύριο σώμα μιας στρατιωτικής φάλαγγας.
• Από την επιχείρηση που δημιούργησε βγάζει λεφτά με ουρά.
• Μην τον πιστεύεις, γιατί λέει ψέματα με ουρά.
• Νομίζει ότι θα καταφέρει να γλιτώσει, αλλά πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.
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• Η Κατερίνα γνώρισε ένα κορίτσι στο φροντιστήριο, που την ακολουθεί παντού·
έχει γίνει η ουρά της.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 38 σχολ. βιβλίου

• Διαβάστε μόνο τον τίτλο του κειμένου 7. • Τι περιμένετε από το κείμενο που
ακολουθεί; • Τι απορίες σάς δημιουργεί αυτός ο τίτλος;

• Διαβάζοντας τον τίτλο του κειμένου 7 («Δύο γλώσσες σ’ ένα μυαλό»), πιθανότατα
περιμένουμε ότι το κείμενο που ακολουθεί θα αναφέρεται σε κάποιον άνθρωπο που
μιλάει δύο γλώσσες (π.χ. ελληνικά και γαλλικά).
• Οι απορίες που δημιουργεί αυτός ο τίτλος έχουν σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι λέξεις γλώσσα και μυαλό. Αν δηλαδή στο κείμενο γλώσσα σημαίνει «το όργανο που βρίσκεται στη στοματική κοιλότητα» ή ο «ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας κάθε λαού», και αν η λέξη μυαλό χρησιμοποιείται με τη σημασία «ανθρώπινος εγκέφαλος, η ουσία που περιέχεται στα οστά του κρανίου» ή
«ανθρώπινη σκέψη» κ.λπ.
σελ. 38 σχολ. βιβλίου

1. «την ώρα των αγγλικών»: Στο κείμενο 7 η φράση αυτή αναφέρεται στο μάθημα του σχολικού προγράμματος. Δείτε τι γίνεται με τη σημασία της λέξης αγγλικά στα σκίτσα που ακολουθούν.
Στην πρώτη εικόνα του σκίτσου (« – Καλησπέρα. Πού είναι τα παιδιά; – Στ’
αγγλικά») η λέξη αγγλικά, όπως την εννοεί ο πατέρας, σημαίνει «στο φροντιστήριο όπου διδάσκονται αγγλικά, στο μάθημα των αγγλικών». Στη δεύτερη όμως εικόνα φαίνεται ότι η μητέρα δεν έχει καταλάβει την απάντηση του συζύγου της και
νομίζει ότι χρησιμοποίησε τη λέξη αγγλικά με τη σημασία «αγγλική γλώσσα», και
γι’ αυτό επαναλαμβάνει την ερώτησή της στα αγγλικά: «Good afternoon. Where
are the kids?».
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

2. Οι υπόλοιπες υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου 7 μπορούν και αυτές να
χρησιμοποιηθούν με πολλές σημασίες. Γράψτε δύο τουλάχιστον προτάσεις
με την καθεμιά, όπου σε κάθε πρόταση να φαίνεται μια διαφορετική σημασία κάθε υπογραμμισμένης λέξης.
• την ώρα των αγγλικών
– Έλα να με πάρεις από τα αγγλικά στις 8.30. (= το φροντιστήριο των αγγλικών)
– Απαραίτητο προσόν για τη θέση αυτή είναι να μιλάτε άριστα αγγλικά. (= την αγγλική γλώσσα)

• στο τμήμα εκείνο του εγκεφάλου

– Όλα τα θηλαστικά διαθέτουν εγκέφαλο. (= η ουσία που περιέχεται στα οστά του
κρανίου)
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– Χτες το βράδυ η αστυνομία συνέλαβε τον εγκέφαλο της ληστείας. (= αυτόν που
οργάνωσε και κατηύθυνε τη ληστεία, τον ιθύνοντα νου)
– Ήθελα να ’ξερα ποιος νοσηρός εγκέφαλος αποφάσισε να επιτρέψει την κυκλοφορία των φορτηγών την πρώτη μέρα της μεγάλης εξόδου για τις διακοπές του
Πάσχα. (= νους)
– Η συνεχής επανάληψη ενός διαφημιστικού μηνύματος κάνει πλύση εγκεφάλου
στο τηλεοπτικό κοινό. (= η συνεχής προπαγάνδα υπέρ κάποιου πράγματος ή προσώπου, η οποία στοχεύει στη διαμόρφωση συγκεκριμένης στάσης, θετικής ή αρνητικής απέναντι σ’ αυτό που προπαγανδίζει)
– Τα σύγχρονα προγράμματα αρχιτεκτονικής σχεδίασης απαιτούν ισχυρούς ηλεκτρονικούς εγκεφάλους. (= ηλεκτρονικούς υπολογιστές)

• Παρακαλώ, ησυχία!

– Στην τάξη επικρατούσε απόλυτη ησυχία. (= ηρεμία, αταραξία, απουσία θορύβου)
– Την περίοδο της Δικτατορίας στη χώρα μας επικρατούσε ησυχία, τάξις και
ασφάλεια. (= κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα και
κοινωνική διεκδίκηση, εξαιτίας της επιβολής απολυταρχικής διακυβέρνησης)
– Συμβαίνει τίποτα; – Μπα, ησυχία! (= δε συμβαίνει τίποτα άξιο λόγου)
– Ησυχία δεν έχει αυτό το παιδί! Όλη μέρα τρέχει και φωνάζει ! (= δεν είναι ήσυχο, ήρεμο)
– Τον συνέλαβαν για διατάραξη της κοινής ησυχίας. (= πταίσμα κατά το οποίο ο
δράστης διαταράσσει δημόσια τις ασχολίες, τη διασκέδαση ή τη νυχτερινή ησυχία
κυρίως με υπερβολικούς θορύβους)
– Δεν μπορείτε να κάνετε θόρυβο τις ώρες κοινής ησυχίας. (= το διάστημα μεταξύ 2.30-5.30 μ.μ. και 11.30 μ.μ.-7.00 π.μ. το καλοκαίρι, και 3.00-5.00 μ.μ. 10.30
μ.μ.- 6.30 π.μ. το χειμώνα)

• πρόκειται για το ίδιο μήνυμα στα ελληνικά

– Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον ιρακινό
λαό. (= ό,τι αναγγέλλεται, μεταδίδεται προφορικά, γραπτά ή με οποιονδήποτε
τρόπο)
– Μόλις φτάσουμε στον κινηματογράφο, θα σου στείλω μήνυμα. (= γραπτό μήνυμα
σε κινητό τηλέφωνο)
– Αποτύχαμε γιατί δεν αξιολογήσαμε σωστά τα μηνύματα της εποχής.
(= ένδειξη προειδοποίησης, σημείο, προμήνυμα)
– Το μήνυμα της ταινίας είναι αντιρατσιστικό. (= το βαθύτερο νόημα, αυτό που
θέλει να πει ο καλλιτέχνης)
– Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει μήνυμα
προς τον ελληνικό λαό. (= λόγος που εκφωνείται από σημαίνον πρόσωπο σε επίσημη περίσταση)
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σελ. 39 σχολ. βιβλίου

3. Μπορείτε να σκεφτείτε και να καταγράψετε λέξεις που έχουν την ίδια ιδιότητα με τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου; • Πόσες σημασίες μπορείτε να σκεφτείτε για καθεμιά από αυτές;
• φύλλο
– Αειθαλή ονομάζονται τα δέντρα που διατηρούν τα φύλλα τους όλες τις εποχές.
(= όργανα διαπνοής των φυτών, τα οποία εκφύονται στους βλαστούς ή στα κλαδιά
τους)
– Γράψτε τα στοιχεία σας σε ένα φύλλο χαρτί. (= καθένα από κομμάτια χαρτιού
από τα οποία αποτελείται τετράδιο ή βιβλίο, η κόλλα χαρτιού)
– Αυτό το κόσμημα είναι φτιαγμένο από φύλλα χρυσού και πολύτιμες πέτρες
(= οτιδήποτε λεπτό και πλατύ σαν φύλλο δέντρου)
– Στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη του υπουργού Παιδείας. (= η εφημερίδα που εκδόθηκε συγκεκριμένη μέρα)
– Ανακάτεψε τα φύλλα της τράπουλας και μοίρασέ τα. (= τα χαρτιά της τράπουλας)
– Μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αποφάσισε να γυρίσει φύλλο στη
ζωή του. (= άλλαξε τρόπο ζωής, ιδέες κ.λπ.)
– Το βιβλίο της Βιολογίας έγινε φύλλο και φτερό. (= σκορπίστηκαν οι σελίδες του,
διαλύθηκε)
– Είναι τόσο τσιγγούνης, που δε μου έχει φέρει ούτε ένα πράσινο φύλλο. (= τίποτα, ούτε κάτι ευτελούς αξίας)
– Δώσε μου τον πλάστη, για να ανοίξω φύλλο. (= καθένα από τα κομμάτια ζύμης
που πλάθονται λεπτά και χρησιμεύουν ως βάση για διάφορες πίτες ή γλυκά)

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• ασφάλεια

– Η οικογένεια πρέπει να παρέχει ασφάλεια στα μέλη της. (= κατάσταση στην
οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι ή απειλές)
– Του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα για λόγους ασφαλείας. (= αποτροπή κινδύνου ή απειλής, εξασφάλιση σιγουριάς και βεβαιότητας)
– Όσοι δε φορούν ζώνη ασφαλείας θα τιμωρούνται με αυστηρό πρόστιμο. (= ο
ιμάντας που υπάρχει στα αυτοκίνητα συγκρατεί το σώμα του επιβάτη για να τον
προστατέψει σε περίπτωση σύγκρουσης, φρεναρίσματος ή απότομης στροφής)
– Τα σώματα ασφαλείας της χώρας είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό. (= τα κρατικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση της δημόσιας τάξης)
– Δεν έχουμε ρεύμα, γιατί κάηκε η ασφάλεια. (= το σύστημα για την αποφυγή ατυχημάτων, το οποίο προκαλεί διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος όταν το διαπεράσει ρεύμα υψηλότερης έντασης από αυτή που πρέπει)
– Έχω κάνει ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου, γιατί μένω σε επικίνδυνη περιοχή.
(= συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη, με την οποία ο πρώτος
εγγυάται στο δεύτερο αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής)
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• αδυναμία

– Το παιδί είναι άρρωστο· νιώθει αδυναμία και έχει δέκατα. (= έλλειψη σωματικής
επάρκειας, δύναμης, σφρίγους)
ανεπαρκής)
– Έχει μεγάλη αδυναμία στα γλυκά. (= η ιδιαίτερη προτίμηση που μπορεί να εκδηλώνεται σε υπερβολικό βαθμό, κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε)
– Ο δράστης δήλωσε πως έκλεψε το πορτοφόλι, επειδή βρέθηκε σε στιγμή αδυναμίας. (= σε κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί, να αντιδράσει)
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

4. Σκεφτείτε και γράψτε έναν άλλο τίτλο για το κείμενο.
Άλλοι τίτλοι για το κείμενο 7:
«Η διγλωσσία»
«Ένας άνθρωπος – δύο γλώσσες»
σελ. 40 σχολ. βιβλίου

1. Ποια διαφορά έχει η λέξη ταχύτητα στη Φυσική από την ίδια λέξη στην
κοινή χρήση;
Η λέξη ταχύτητα στη Φυσική σημαίνει «το διάστημα που διανύει ένα σώμα που
κινείται, στη μονάδα του χρόνου», ενώ στην κοινή χρήση σημαίνει «γρήγορος ρυθμός
στην κίνηση, την παραγωγή ή την εκτέλεση έργου».
σελ. 40 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε και άλλες λέξεις από το βιβλίο της Φυσικής σας που τις χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο με κάπως διαφορετική σημασία. • Επισημάνετε τις διαφορές χρησιμοποιώντας τις λέξεις σε δικές σας προτάσεις.
• βαρύτητα
Στη Φυσική: η δύναμη με την οποία έλκει η Γη προς το κέντρο της τα υλικά σώματα
– Στο διάστημα οι αστροναύτες αιωρούνται εξαιτίας της έλλειψης βαρύτητας.
Στην κοινή χρήση: α. η σημασία, το ιδιαίτερο βάρος β. η σοβαρότητα, η επιβλητικότητα
α. Τα λόγια του δεν έχουν καμία βαρύτητα, γιατί δε γνωρίζει τίποτα γι’ αυτό το
θέμα.
β. Το έργο του καλλιτέχνη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και μπορεί να χαρακτηριστεί
κλασικό.
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• ενέργεια

Στη Φυσική: η ιδιότητα υλικού σώματος να παράγει έργο
– H ενέργεια ενός κινούμενου σώματος εξαρτάται από την ταχύτητά του.
Στην κοινή χρήση: α. οτιδήποτε πραγματοποιείται από κάποιον β. το να ενεργεί
κάποιος, να αναπτύσσει δράση γ. ο βαθμός στον οποίο μπορεί κάποιος να δραστηριοποιείται
α. Θα κάνω όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην τιμωρηθεί άδικα ο φίλος σου.
β. Η ενέργεια του φαρμάκου διαρκεί μία ώρα.
γ. Ασχολείται με πολλά πράγματα, καθώς έχει μεγάλα αποθέματα ενέργειας.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• μάζα
Στη Φυσική: η ποσότητα της ύλης που υπάρχει σε ένα σώμα
– Η ελκτική δύναμη ενός πλανήτη είναι ανάλογη της μάζας του.
Στην κοινή χρήση: α. ποσότητα ύλης χωρίς συγκεκριμένο σχήμα β. σώμα σε ημίρρευστη κατάσταση γ. (συνήθως στον πληθ. αρ. οι μάζες) πλήθος λαού που ενεργεί
απρόσωπα
α. Συγκεντρώθηκαν στον ουρανό σκοτεινές μάζες νεφών.
β. Χτυπάμε το βούτυρο, τα αυγά και το αλεύρι, ώστε να πετύχουμε μια ομοιογενή μάζα.
γ. Ο ηγέτης αυτός είχε τεράστια απήχηση στις μεγάλες λαϊκές μάζες.
• όγκος

Στη Φυσική: ο χώρος που καταλαμβάνει στερεό σώμα ή ρευστή μάζα, βασική μονάδα του οποίου είναι το κυβικό μέτρο ή το λίτρο
– Σε αντίθεση με τα στερεά και τα υγρά, ο όγκος των αερίων δεν είναι σταθερός
αλλά εξαρτάται από το δοχείο στο οποίο βρίσκονται.
Στην κοινή χρήση: α. οι διαστάσεις, το μέγεθος ενός σώματος β. σώμα θεωρούμενο ως μάζα γ. η ένταση και το μέγεθος ήχου ή φωνής δ. μεγάλο πλήθος ομοειδών
αντικειμένων ε. η μεγάλη ποσότητα
α. Tα φορτηγά είναι οχήματα μεγάλου όγκου.
β. Ο κύριος όγκος της διαδήλωσης αποτελείται από εργάτες που έχουν απολυθεί.
γ. Η φωνή της έχει μεγάλο όγκο και εκφραστικότητα· θα γίνει σπουδαία τραγουδίστρια.
δ. Ο κύριος όγκος των γραπτών έχει διορθωθεί.
ε. Ανέλαβα μεγάλο όγκο εργασίας.
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σελ. 40 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και καταγράψτε και άλλες τέτοιες λέξεις από άλλα μαθήματα που
διδάσκεστε στο σχολείο. • Μια ομάδα να ψάξει στη Βιολογία, μια άλλη στη
Μουσική, άλλη στα Μαθηματικά, στη Χημεία και όπου αλλού μπορείτε να
σκεφτείτε. • Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΛΕΞΕΙΣ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Βιολογία

μείωση: τύπος κυτταρικής
H κυβέρνηση μίλησε
διαίρεσης που καταλήγει σε για μείωση του
σε θυγατρικά κύτταρα με το ποσοστού ανεργίας.
μισό αριθμό χρωματοσωμάτων από το μητρικό

Μουσική

κλειδί: το σύμβολο που
τοποθετείται στην αρχή
του πενταγράμμου και
καθορίζει το τονικό ύψος
που θα έχουν οι νότες που
ακολουθούν

Μαθηματικά ρίζα: (ενός αριθμού):
ένας αριθμός που, όταν
πολλαπλασιαστεί με τον
εαυτό του, δίνει τον πρώτο
αριθμό
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΛΟΓΟ

Πώς θα ανοίξω την πόρτα
αφού δε μου έδωσες το
κλειδί;

Τα μυρμήγκια έκαναν φωλιά
στη ρίζα του δέντρου.

Χημεία

άτομο: στοιχειώδες
Ο Γιάννης είναι κοινωνικό
σωματίδιο που
άτομο.
αποτελείται από έναν
πυρήνα γύρω από τον οποίο
περιστρέφονται ηλεκτρόνια

Ιστορία

πηγή: κάθε στοιχείο ή
μαρτυρία από το οποίο
συνάγονται άμεσα
συμπεράσματα και
επαληθεύονται ιστορικά
γεγονότα

Το νερό της πηγής είναι κρύο.
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Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων
σελ. 43 σχολ. βιβλίου

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

1. «Κι ωστόσο... τ’ αγγλικά, τα γερμανικά»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο 11. • Ποιες θέσεις διατυπώνει σε αυτό ο συγγραφέας; • Υπογραμμίστε
τις δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις που χρησιμοποιεί. • Από ποια ρήματα
εξαρτώνται; • Αντικαταστήστε τα με άλλα παρόμοιας σημασίας.
• Το απόσπασμα βρίσκεται στην αρχή της πρώτης παραγράφου του κειμένου 11.
• Οι θέσεις που διατυπώνει ο συγγραφέας είναι ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι
«αγνή και άφθαρτη», αλλά κατά καιρούς έχει υιοθετήσει χιλιάδες λέξεις από όλες
τις γλώσσες τού γύρω κόσμου.
• Οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις του αποσπάσματος είναι οι εξής:
– πως πάμπολλες λέξεις τής άλλοτε «αγνής και άφθαρτης» ελληνικής γλώσσας
δεν είναι καν... ελληνικές
– πως η «από τριών χιλιάδων ετών» γλώσσα μας έχει υιοθετήσει κατά καιρούς χιλιάδες λέξεις απ’ όλες τις χώρες τού γύρω κόσμου – απ’ τα περσικά, τα φοινικικά, τα εβραϊκά, τα λατινικά, τα σλάβικα, τα αρβανίτικα, τα ιταλικά, τα τουρκικά,
τα αραβικά και, τους τελευταίους δύο αιώνες, απ’ τα γαλλικά, τ’ αγγλικά, τα γερμανικά
• Και οι δύο ειδικές προτάσεις εξαρτώνται από το ρήμα ας μην ξεχνάμε, το οποίο
μπορεί να αντικατασταθεί από ρήματα παρόμοιας σημασίας: ας θυμόμαστε, ας μη
λησμονούμε, ας σκεφτούμε, ας παραδεχτούμε, ας καταλάβουμε κ.λπ.
σελ. 43 σχολ. βιβλίου

2. Στο διαφημιστικό φυλλάδιο Παπαφίγκος (κείμενο 4) υπάρχουν ξένες λέξεις
γραμμένες στα ελληνικά και άλλες γραμμένες στο αλφάβητο της γλώσσας
από την οποία προέρχονται. Γράψτε τις ξένες λέξεις του κειμένου χωρισμένες στις δύο αυτές κατηγορίες.
Ξένες λέξεις γραμμένες
στα ελληνικά
πιτσαρία
μενού

Ξένες λέξεις γραμμένες
στην ξένη γλώσσα
delivery
reserve

[Σημ.: Η λέξη παπαφίγκος σημαίνει «τετράγωνο ιστίο που τοποθετείται στο ψηλότερο σημείο του κεντρικού καταρτιού ιστιοφόρου πλοίου». Η ετυμολογία της
λέξης: < βεν. papafigo (ιταλ. pappafico), αρχική σημ. «ο συκοφάγος, είδος πτηνού
που τρώει σύκα», < papa (< λατ. pappare «τρώω») + figo / fico < λατ. ficus «σύκο»). Η λέξη μεζές (το πρώτο συνθετικό της λέξης μεζεστιατόριο) προέρχεται από
την τουρκική λέξη meze].
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σελ. 43 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε άλλα διαφημιστικά κείμενα για διάφορα προϊόντα και φέρτε τα
στην τάξη. • Μελετήστε τη γλώσσα τους και παρατηρήστε τις ξένες λέξεις
που περιέχουν. • Σε ποια προϊόντα παρατηρείτε συσσώρευση ξένων λέξεων στις διαφημίσεις τους; • Γιατί νομίζετε ότι υπάρχουν τόσες πολλές ξένες λέξεις στις διαφημίσεις των προϊόντων αυτών;

• Διαφημίσεις

– αθλητικά είδη New Balance:
To escape… What motivates you?
Τι σε παρακινεί; Ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, δρομείς των ρεκόρ ή απλοί joggers, όλοι
έχουμε διαφορετικά κίνητρα.
– συνδρομητικό κανάλι Nova:
Νέα υπηρεσία Nona PVR
Τώρα έχεις το απόλυτο control.
– προϊόντα για την περιποίηση των μαλλιών Pantene Pro-V:
Διπλασιάστε τη λάμψη σας με Ice Shine.
– έπιπλα κουζίνας Kitchen Gallery:
Your taste is the matter.
It makes the decisions.
Trust it implicitly.
Το γούστο σου κάνει τη διαφορά.
Διαμορφώνει τις αποφάσεις σου. Εμπιστεύσου το ανεπιφύλακτα.
– μοντέλο αυτοκινήτου Lexus:
The pursuit of perfection

• Ξένες λέξεις υπάρχουν στην πλειονότητα των διαφημίσεων διαφόρων προϊόντων (άλλωστε και τα ονόματα των περισσότερων προϊόντων είναι συνήθως αγγλικά), ιδιαίτερα όμως όσα απευθύνονται σε νεανικό κοινό. Οι ξένες λέξεις χρησιμοποιούνται είτε επειδή τα διαφημιζόμενα προϊόντα είναι ξενικής προέλευσης
και έχουν περάσει με το αρχικό τους όνομα στην ελληνική αγορά, είτε λόγω της
αντίληψης πως καθετί νέο, μοντέρνο, νεανικό κ.λπ. συνδέεται με το εξωτερικό
(τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και την Αμερική) και κυρίως με την αγγλική
γλώσσα.
σελ. 43 σχολ. βιβλίου
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4. Αφού ξαναδιαβάσετε τα κείμενα 10 και 11, γράψτε πώς κρίνετε την επιλογή τόσων ξένων λέξεων στα διαφημιστικά φυλλάδια που μελετήσατε.
• Ποιες από τις λέξεις αυτές σας ενοχλούν περισσότερο; • Ποιες σας φαίνονται πιο αποδεκτές; • Αιτιολογήστε τις απόψεις σας.
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• Mολονότι, όπως σωστά επισημαίνει ο Μάριος Πλωρίτης, η ελληνική γλώσσα
ποτέ δεν ήταν «αγνή και άφθαρτη», ανεπηρέαστη από τις γλώσσες των γειτονικών
λαών, η υπερβολική συσσώρευση ξένων λέξεων στις σύγχρονες διαφημίσεις είναι
τουλάχιστον ενοχλητική. Η ξενομανία των Ελλήνων, που δεν είναι σημερινό φαινόμενο αλλά παρατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει βρει τον καλύτερο εκφραστή της στη γλώσσα της διαφήμισης.
Σε ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις η χρήση ξένων όρων είναι λογική και αναμενόμενη. Για παράδειγμα, τα ονόματα των ξένων εταιρειών σωστά αναφέρονται
με την ξενική τους ονομασία και γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης,
κάποιες ξένες λέξεις που έχουν περάσει στην ελληνική γλώσσα αυτούσιες και χρησιμοποιούνται ευρέως δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από την αντίστοιχη ελληνική, γιατί μπορεί να προκύψει πρόβλημα κατανόησης (π.χ. ελάχιστοι
γνωρίζουν ότι η λέξη μασέρ στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο χειρομαλάκτης)
ή δυσκολία στην επικοινωνία (όταν πρόκειται για λέξεις που δεν μπορούν να
αποδοθούν μονολεκτικά στην ελληνική γλώσσα).
• Από τις ξένες λέξεις των διαφημίσεων που καταγράψαμε στην άσκηση 3, πιο
αποδεκτές είναι όσες αποτελούν ονόματα εταιρειών (π.χ. New Balance) και εισαγόμενων προϊόντων (π.χ. Lexus). Ενοχλητικό είναι να γράφονται με λατινικούς
χαρακτήρες λέξεις που έχουν περάσει αυτούσιες στην ελληνική γλώσσα (π.χ. έχεις
το απόλυτο control). Εντελώς απαράδεκτο είναι να γράφεται ολόκληρο σχεδόν το
διαφημιστικό μήνυμα στα αγγλικά (π.χ. έπιπλα κουζίνας Kitchen Gallery: Your
taste is the matter. It makes the decisions. Trust it implicitly), από τη στιγμή που
απευθύνεται στο ελληνικό κοινό.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 44 σχολ. βιβλίου

1. Αρκετές λέξεις στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζουν πολυσημία (π.χ. γλώσσα, αγορά κ.λ.π.). Γράψτε ένα χιουμοριστικό επεισόδιο παρεξήγησης, που
να βασίζεται στην πολυσημία κάποιας λέξης, ή ζωγραφίστε σχετικά σκίτσα
όπως αυτά της σελ. 38.
Παρεξηγήσεις και χιουμοριστικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν από την
πολυσημία διαφόρων λέξεων, όπως:
– Έχεις μεγάλη μύτη (κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά = είσαι αδιάκριτος)
– Mην το πιεις, είναι δηλητήριο (κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά = πολύ πικρό
ποτό, καφές κ.λπ.).
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σελ. 44 σχολ. βιβλίου

2. Οι Έλληνες μαθητές στις μέρες μας μαθαίνουν τουλάχιστον μία δύο ξένες
γλώσσες. Θεωρείτε ότι θα τους χρειαστούν στη ζωή τους;
• Γράψτε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η γνώση μίας ή και δύο ξένων
γλωσσών στο σύγχρονο νέο. • Αξιοποιήστε την προσωπική σας εμπειρία.
Στη συνέχεια, αξιολογήστε τα κείμενά σας, ελέγχοντας αν:
α. η θέση του συντάκτη του άρθρου είναι σαφής
β. διατυπώνεται με εύστοχα ρήματα και τις κατάλληλες δευτερεύουσες προτάσεις,
γ. χρησιμοποιούνται αρκετά (3-4) στοιχεία, για να αιτιολογηθεί η θέση του
συντάκτη
δ. το ύφος του κειμένου ταιριάζει σε μαθητικό έντυπο
Η γλωσσομάθεια
Όποιος δεν ξέρει ξένες γλώσσες δεν ξέρει τίποτε από τη δική του.
(Goethe)

Σημασία και χρησιμότητα της γλωσσομάθειας
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Η σημασία που έχει η γλωσσομάθεια, το να έχει μάθη κανείς και να ξέρη πλάι στη
δική του και μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, και η ανάγκη να γίνει αυτό, στα χρόνια προπάντων που ετοιμάζεται για τη ζωή, είναι τόσο μεγάλη, σχεδόν αυτονόητη
–ιδίως στην εποχή μας με την τόσο στενή και έντονη διεθνική συγκοινωνία και επικοινωνία (ταξίδια, αεροπλάνα, ραδιόφωνα, κινηματογράφοι)– που δε χρειάζεται να γίνει
διεξοδικός λόγος.
Οι λόγοι που μας σπρώχνουν στη γλωσσομάθεια είναι πολλοί. Πρώτα πραχτικοί:
χρειαζόμαστε την ξένη γλώσσα για τη ζωή, για να συνεννοούμαστε με τους αλλόγλωσσους άμα ταξιδεύομε στην πατρίδα τους, ή και στον τόπο μας, ιδίως όμως για το
επάγγελμα που ενδεχομένως θα διαλέξωμε (λ.χ. έμπορος υπάλληλος, δαχτυλογράφος,
διπλωμάτης κτλ). Μας χρειάζεται έπειτα η ξένη γλώσσα αν ετοιμαζόμαστε για στάδιο
επιστημονικό, αφού με αυτή, και μάλιστα με αυτές, θα καταρτιστούμε αρτιότερα και
θα μπορούμε να καταφύγωμε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Τέλος με την ξένη
γλώσσα ερχόμαστε σε επικοινωνία, επιπόλαιη ή βαθύτερη, με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Γιατί η γνώση μιας ξένης γλώσσας που μαθαίνομε δε μας αποκαλύπτει μόνο, από
τις άμεσες πηγές, τους θησαυρούς της σοφίας ενός ξένου λαού, τόσο απαραίτητες για
μας· αν προσέξωμε την ιδιοτυπία της ξένης γλώσσας και μελετήσωμε την εθνική της
λογοτεχνία, μας φέρνει σ’ επαφή με τη σκέψη και την ιδιοφυΐα του λαού της· μας μεταφέρνει από τον ορισμένο και πάντα περιορισμένο ορίζοντα της μητρικής γλώσσας
–που σα δική μας και γνώριμη από τη βρεφική ηλικία δε μας αφήνει συνήθως να πάρωμε απόσταση– σε ιδίωμα διαφορετικό. Μας πάει στην ψυχολογία και στη νοοτρο-
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πία άλλου λαού, διαφορετική από τη δική μας. Μας ανοίγει ένα νέο κόσμο και σα να
μας χαρίζη μια καινούρια ψυχή· μας κάνει ακόμη, με τη σύγκριση, να νιώσωμε καλύτερα τη δική μας εθνική γλώσσα και την ιδιοτυπία του έθνους μας. Γι’ αυτό είπε ένας
Γερμανός ποιητής, ο Ruckert, πως με κάθε γλώσσα που μαθαίνεις παραπάνω, ελευθερώνεις μέσα σου ένα πνεύμα δεμένο ως τότε. Εκτός από το περιεχόμενο αυτό της ξένης γλώσσας, ας προστεθή ακόμη και ότι με αυτή και με την προσπάθεια να την καταλαβαίνωμε κάνει το μυαλό μας ιδιαίτερη άσκηση.
Αν τέτοια είναι γενικά η σημασία της γλωσσομάθειας, αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για ένα λαό καθώς εμείς οι Έλληνες, που είμαστε λίγοι και αριθμητικά πλάι στους μεγάλους ευρωπαϊκούς, που ταξιδεύομε πολύ στο εξωτερικό και σε τόπους που δεν ξέρουν
τη γλώσσα μας, που δεν έχομε ακόμη φιλολογία αρκετά αναπτυγμένη και που δεν μπορούμε να καταρτιστούμε επιστημονικά χωρίς ξένη γλώσσα.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Μ. Τριανταφυλλίδης, Οι ξένες γλώσσες και η αγωγή,
Άπαντα, Θεσσαλονίκη, 1965

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δευτερεύουσες προτάσεις

Ονοματικές
Λειτουργούν ως υποκείμενα
ή αντικείμενα
στο ρήμα άλλης πρότασης

Σύνδεσμοι
με τους οποίους
εισάγονται

Ειδικές
ότι
πως
που

Επιρρηματικές
Λειτουργούν ως
επιρρηματικοί
προσδιορισμοί
Βουλητικές

να

Ενδοιαστικές
μήπως
μη(ν)
να μη

• Η λέξη φύλλο φέρνει στο νου άλλο πράγμα σε ένα βοτανολόγο και άλλο σε ένα
ζαχαροπλάστη. Αυτό συμβαίνει, επειδή η ίδια λέξη έχει δύο ή περισσότερες σημασίες, που όμως έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε το ένα νόημα να μπορεί να θεωρηθεί επέκταση του άλλου.
•

Διατυπώνω μια κρίση αιτιολογημένα σημαίνει ότι παρουσιάζω στοιχεία που
στηρίζουν και αποδεικνύουν την ορθότητά της.
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γλώσσα – γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
Κείμενο α: Έννοια της γλωσσομάθειας
Τι εννοούμε λέγοντας «ξέρω μια ξένη γλώσσα»;
Είναι αυτό κάτι που χρειάζεται να ξεκαθαριστεί, επειδή το περιεχόμενο της
έννοιας «γλωσσομάθεια» παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία κατά το είδος της γλώσσας, κατά τις ανάγκες ή τις βλέψεις του διδασκομένου και κατά τις ποικίλες περιπτώσεις που τυχαίνουν στη ζωή.
Λέγοντας για κάποιον πως ξέρει καλά, πως κατέχει μια γλώσσα, εννοούμε
εδώ στην Ελλάδα πως τη μιλεί καλά, πως εκφράζεται σ’ αυτήν καλά, σα να ήταν
η μητρική του περίπου, με την προφορά των ξενογλώσσων και με τη γραμματική της, τους ιδιωματισμούς της και με την ορθογραφία της. Τέτοιος ορισμός θα
φανεί ίσως υπερβολικός με το απόλυτό του, είναι όμως ο μόνος που δίνει με το
ιδανικό του κάτι ορισμένο και που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Μ. Τριανταφυλλίδης, Οι ξένες γλώσσες και η αγωγή,
Άπαντα, Θεσσαλονίκη, 1965

Κείμενο β: Γλώσσα και πολιτισμός
Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν. Φοβούμαι, λοιπόν, ότι η ανάμειξη των
κοινωνιών θα οδηγήσει σε ανάμειξη των γλωσσών με κυρίαρχες τις γλώσσες
εκείνες που θα εκφράζουν τις κυρίαρχες κοινωνίες. Η πάλη θα είναι αμείλικτη
και το αποτέλεσμα συντριπτικό για τις αδύνατες κοινωνίες και τις αδύνατες
γλώσσες. Κι αυτό θα γίνει αργά και σταθερά και ίσως να οδηγήσει, χωρίς να το
συνειδητοποιήσουμε, στη γλωσσική και πολιτιστική αλλοτρίωση του Έλληνα.
Φοβούμαι πως ήδη ο Έλληνας αισθάνεται έτσι. Αισθάνεται κατώτερη τη γλώσσα του και τον πολιτισμό του, ενώ αισθάνεται ανώτερος, όταν μιλάει τα αγγλικά για παράδειγμα. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος: ο ξεριζωμός από τα
δικά μας. Η νόθευση ύστερα ακολουθεί. Και εδώ είναι που θα στήριζα την πρότασή μου: Για να αποφύγουμε τη γλωσσική μας παραμόρφωση, είναι ανάγκη να
αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση. Αν θέλουμε να έχουμε δική
μας γλώσσα, είναι ανάγκη να έχουμε δικό μας πολιτισμό, ικανό να ενσωματώνει και να αφομοιώνει τα ξένα γλωσσικά στοιχεία. Δεν είναι, λοιπόν, το πρόβλημά μας πρόβλημα κάποιων λέξεων. Το γλωσσικό πρόβλημα που θέσαμε είναι πρόβλημα των πολιτιστικών επιλογών μας. Αυτό οφείλουν να κατανοήσουν τόσο ο Έλληνας όσο και ο Ευρωπαίος, ότι είναι κληρονόμοι του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού λόγου.
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Χ.Λ. Τσολάκης, ομιλία στο 17ο Βορειοελλαδικό
Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης,
Απρίλιος 2003 (διασκευή)
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Κείμενο γ: Γλώσσα της εξουσίας
Η γλώσσα είναι παντοδύναμη. Την παντοδυναμία της αυτή τη γνωρίζουν οι
εξουσίες, και μάλιστα οι εξουσίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων, και την εκμεταλλεύονται προκειμένου να επιβάλουν τη βούλησή τους. Φτάνουμε έτσι στις
ολοκληρωτικές γλώσσες (les langages totalitaires), οι οποίες στηρίζονται κυρίως
στη βουλητική λειτουργία της γλώσσας. Μια λειτουργία που προσπαθεί να αλλοιώσει/κάμψει τη βούληση του δέκτη, πράγμα που οδηγεί στην αλλοτρίωσή
του, την ολοσχερή εξάρτησή του και την πλύση του εγκεφάλου του.
Έκφραση-Έκθεση για το ενιαίο λύκειο,
τεύχ. γ΄, ΟΕΔΒ, 2003 (διασκευή)

Είδη δευτερευουσών προτάσεων

Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις
ειδικές – βουλητικές – ενδοιαστικές προτάσεις
1. Στο απόσπασμα του κειμένου β «Για να αποφύγουμε… και του ελληνικού
λόγου» βρείτε τις δευτερεύουσες ειδικές και βουλητικές προτάσεις.
2. Εντοπίστε τις παρακάτω δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις και βρείτε:
α. σε ποιο είδος ανήκει η καθεμία, β. τι δηλώνει, γ. ποια άλλη πρόταση προσδιορίζει.
– «όταν μιλάει τα αγγλικά για παράδειγμα» (κείμενο β)
– «Για να αποφύγουμε τη γλωσσική μας παραμόρφωση» (κείμενο β)
– «Αν θέλουμε να έχουμε δική μας γλώσσα» (κείμενο β)
3. Εντοπίστε τις παρακάτω δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και βρείτε:
α. σε ποιο είδος ανήκει η καθεμία, β. από ποια λέξη εξαρτάται ή ποια λέξη
προσδιορίζει, γ. ποιος είναι ο συντακτικός της ρόλος.
– «πως κατέχει μια γλώσσα» (κείμενο α)
– «να αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση» (κείμενο β)
– «ότι είναι κληρονόμοι του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού
και του ελληνικού λόγου» (κείμενο β)
4. Στις παρακάτω περιόδους αντικαταστήστε τους ειδικούς συνδέσμους ότι και
πως με διστακτικούς συνδέσμους που εισάγουν ενδοιαστικές προτάσεις, κάνοντας αλλαγές όπου χρειάζεται:
α. Φοβούμαι ότι η ανάμειξη των κοινωνιών θα οδηγήσει σε ανάμειξη των γλωσσών
β. Φοβούμαι πως ήδη ο Έλληνας αισθάνεται έτσι.
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Πολυσημία της λέξης

• Γράψτε δύο τουλάχιστον διαφορετικές σημασίες που έχει καθεμία από τις
υπογραμμισμένες λέξεις που ακολουθούν:
α. Η πάλη θα είναι αμείλικτη. (κείμενο β)
β. Και εδώ είναι που θα στήριζα την πρότασή μου. (κείμενο β)
γ. Η γλώσσα είναι παντοδύναμη. (κείμενο γ)

Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων

• Στο κείμενο β βρείτε τις περιόδους που δείχνουν με τη μεγαλύτερη σαφήνεια
τις θέσεις του συγγραφέα.
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ÂÓﬁÙËÙ· 3Ë
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί

Ι . ΘΕ Ω ΡΙ Α
Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
❏ Ερωτηματικές προτάσεις ή ερωτήσεις ονομάζονται οι προτάσεις που συνήθως

χρησιμοποιούμε για να ζητήσουμε μια πληροφορία. Στον προφορικό λόγο οι ερωτηματικές προτάσεις συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής στο τέλος της πρότασης και στο γραπτό λόγο με ερωτηματικό, π.χ. Γύρισε η Ηλέκτρα από το σχολείο;

✔ Με μια ερωτηματική πρόταση μπορούμε επίσης:
• να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι: Μου δίνεις το βιβλίο;
• να προτείνουμε κάτι: Πάμε στο θέατρο;
• να αποδεχτούμε μια πρόταση: Γιατί όχι;
• να εκφράσουμε συναισθήματα: Δεν είναι πολύ όμορφο;
• να δώσουμε μια πληροφορία: Δεν πήγε ο Νίκος τις προάλλες στην Εφορία και
του είπαν πως πρέπει να κάνει νέα δήλωση;
✔ Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε ευθείες και πλάγιες:
ευθείες ερωτήσεις
Είναι αυτές τις οποίες ο ομιλητής διατυπώνει άμεσα ή απευθείας, π.χ. Τι σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός;
• είναι κύριες (ανεξάρτητες) προτάσεις
• στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής
• στο γραπτό λόγο σημειώνουμε στο τέλος τους ερωτηματικό
• συχνά εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες (πόσος, ποιος, τι κ.λπ.), ερωτηματικά επιρρήματα (πότε, πού, πώς, πόσο), συνδέσμους (μήπως, μην), μόρια
(άραγε, τάχα)
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πλάγιες ερωτήσεις
Είναι οι ερωτήσεις που έγιναν ή γίνονται ή πρόκειται να γίνουν και τις οποίες
ο ομιλητής μεταφέρει σε κάποιον άλλο,
π.χ. Ο μαθητής ρώτησε τι σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός.
• είναι δευτερεύουσες (εξαρτημένες) προτάσεις
• εξαρτώνται από ρήματα που έχουν τη σημασία των ρωτώ, απορώ, εξετάζω κ.λπ.
• στο γραπτό λόγο σημειώνουμε στο τέλος τους τελεία
• εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες (πόσος, ποιος, τι κ.λπ.), ερωτηματικά
επιρρήματα (πότε, πού, πώς, πόσο) ή συνδέσμους (μήπως, μην)
Ευθύς λόγος – Ευθείες ερωτήσεις

❏ Ο λόγος είναι ευθύς όταν ακούμε τα λόγια κάποιου άμεσα, όπως τα είπε το

ίδιο το πρόσωπο που μιλάει.
✔ Οι ευθείες ερωτήσεις, ανάλογα με τη σκοπιμότητα του ομιλητή, διακρίνονται
σε: α. γνήσιες ερωτήσεις, β. ρητορικές ερωτήσεις, γ. ερωτήσεις προσταγής.
Οι ρητορικές και οι ερωτήσεις προσταγής ονομάζονται οιονεί ερωτήσεις.
α. γνήσιες ερωτήσεις: ζητάμε μια πληροφορία, π.χ. Πότε γύρισες;
β. ρητορικές ερωτήσεις: ουσιαστικά δεν είναι ερωτήσεις αλλά δίνουν μια πληροφορία ή διατυπώνουν με έμφαση μια κρίση, π.χ. Ποιος δε θέλει να είναι ευτυχισμένος; (= καθένας θέλει να είναι ευτυχισμένος)
γ. ερωτήσεις προσταγής: διατυπώνουν με ευγένεια μια προσταγή ή παράκληση, π.χ.
Μου δίνεις ένα ποτήρι νερό; (= δώσε μου ένα ποτήρι νερό)
✔ Οι ευθείες ερωτήσεις, ανάλογα με το είδος των απαντήσεων που επιδέχονται,
διακρίνονται σε:
• ερωτήσεις ολικής άγνοιας, όταν ζητούν μια πληροφορία που σχετίζεται με όλη
την πρόταση, π.χ. Υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι λαοί;
– Η απάντηση είναι ναι ή όχι (ή ίσως, βέβαια κ.λπ. ή ένα ρήμα).
• ερωτήσεις μερικής άγνοιας, όταν ζητούν μια πληροφορία που αφορά ένα από
τα συστατικά της πρότασης,
π.χ. Για ποιους λόγους γίνεται κάποιος ρατσιστής;
– Εισάγονται με τις ερωτηματικές αντωνυμίες (ποιος, πόσος, τι, τίνος) και με τα
ερωτηματικά επιρρήματα (πότε, πού, πώς, γιατί).
– Δεν επιδέχονται μονολεκτική απάντηση.
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✔ Οι ευθείες ερωτήσεις, ανάλογα με το είδος των απαντήσεων που επιδέχονται,
μπορούν να διακριθούν σε:
• κλειστές, δηλαδή ερωτήσεις οι οποίες επιδέχονται απάντηση μονολεκτική ή πολύ σύντομη
• ανοιχτές, δηλαδή ερωτήσεις που ζητούν μια γνώμη, επιχειρήματα ή και συναισθήματα σχετικά με ένα θέμα και η απάντησή τους είναι σε συνεχή λόγο.
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✔ Στη γλωσσολογία, οι όροι ερώτηση κλειστού τύπου και ερώτηση ανοιχτού τύπου χρησιμοποιούνται κυρίως για να περιγράψουν είδη ερωτήσεων που υπάρχουν σε ερωτηματολόγια:
• ανοιχτού τύπου είναι η ερώτηση που δέχεται οποιαδήποτε απάντηση, ενώ κλειστού
τύπου είναι η ερώτηση στην οποία η σωστή ή επιθυμητή απάντηση πρέπει να ανιχνευτεί μεταξύ κάποιων επιλογών. Για παράδειγμα, οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών είναι μια μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου.
• Στα ερωτηματολόγια προτιμώνται οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, γιατί μπορεί κάποιος να τις απαντήσει εύκολα και γρήγορα, δίνουν σαφείς πληροφορίες και ενδείκνυνται για στατιστική επεξεργασία.

π. £ÂˆÚ›·

Οι ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο
❏ Ο λόγος είναι πλάγιος όταν ακούμε τα λόγια έμμεσα, όπως τα μεταφέρει κά-

ποιο άλλο πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τον πλάγιο λόγο όταν παραθέτουμε σε κείμενά μας (ή στον προφορικό λόγο) απόψεις άλλων όχι αυτούσιες αλλά
μετασχηματισμένες από εμάς.

✔ Για να μετασχηματίσουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, χρησιμοποιούμε ένα ρήμα
(ρήμα εξάρτησης) και στη συνέχεια την άποψη του ομιλητή, η οποία μπορεί να
διατυπώνεται:
• με ολόκληρη πρόταση, π.χ. Ρώτησα αν γύρισε ο Γιώργος.
Της είπε ότι ο ρατσισμός δεν είναι μόνο φυλετικός αλλά και κοινωνικός
• με ένα όνομα που ισοδυναμεί με πρόταση,
π.χ. Εξέφρασε την αγωνία του, Τόνισε την αντίθεσή του
✔ Το ρήμα που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τα λόγια κάποιου μπορεί να
είναι ουδέτερο (είπε, δήλωσε, αποφάνθηκε) αλλά μπορεί να δηλώνει άμεσα ή έμμεσα την οπτική του προσώπου που μεταφέρει τα λόγια του άλλου (έκρινε, φαντάστηκε, απαίτησε).
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Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

❏ Πλάγιες ερωτηματικές λέγονται οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που
περιέχουν ερώτηση.
πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες: ποιος, πόσος, τι, τίνος
ερωτηματικά επιρρήματα: πότε, πού, πώς
συνδέσμους: μήπως, αν, γιατί
εξαρτώνται από
ρήματα ή εκφράσεις που δηλώνουν
έκφραση ή σημαίνουν ερώτηση,
απορία, αμφιβολία, γνώση,
αίσθηση κ.λπ., όπως:
ρωτώ, απορώ, αγνοώ, σκέπτομαι,
αμφιβάλλω, ξέρω, βλέπω
δεν είμαι βέβαιος, δεν έχω ιδέα,
δε βρίσκω εξήγηση
απρόσωπες εκφράσεις με
συγγενική σημασία:
είναι ζήτημα, είναι παράξενο, δεν είναι
βέβαιο, δεν υπάρχει πληροφορία
ουσιαστικά όπως:
ερώτηση, απορία, αμφιβολία, σκέψη
αντωνυμίες δεικτικές ή αόριστες
ουδετέρου γένους, όπως:
αυτό, εκείνο, κάτι, ένα

συντακτικός ρόλος

αντικείμενο σε
προσωπικά ρήματα
και περιφράσεις

υποκείμενο σε
απρόσωπες εκφράσεις

επεξήγηση σε
ουσιαστικά και
αντωνυμίες

έχουν άρνηση δε(ν) εκτός αν στην πλάγια ερωτηματική πρόταση
υπάρχει να, οπότε η άρνηση είναι μη(ν)
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✔ Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις μπορεί να είναι:
• ολικής άγνοιας, οπότε εισάγονται με το ερωτηματικό μόριο αν ή με τους συνδέσμους μήπως, μην τυχόν, μην, π.χ. Με ρώτησε αν θα πάω μαζί τους στην εκδρομή.
• μερικής άγνοιας, οπότε εισάγονται όπως και οι αντίστοιχες ευθείες ερωτήσεις,
δηλαδή με κάποια ερωτηματική αντωνυμία (ποιος, πόσος, τι) ή ερωτηματικό
επίρρημα (πού, πότε, πώς), π.χ. Ρώτησε πότε θα γυρίσουμε στην Αθήνα.
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Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα

π. £ÂˆÚ›·

❏ Όταν μετατρέπεται ο ευθύς λόγος σε πλάγιο, συμβαίνουν ορισμένες αλλαγές
σε κάποιες προτάσεις και λέξεις.
ευθύς λόγος
κύριες προτάσεις

πλάγιος λόγος
γίνονται δευτερεύουσες που εξαρτώνται
από κάποιο ρήμα ή έκφραση

κύριες προτάσεις κρίσεως γίνονται δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις
(αποφαντικές)
Θα πάω στο θέατρο.
→
Είπε ότι θα πάει στο θέατρο.
κύριες ερωτηματικές
προτάσεις
(ευθείες ερωτήσεις)
Γιατί έφυγες;

γίνονται δευτερεύουσες ερωτηματικές
προτάσεις
(πλάγιες ερωτήσεις)
→
Με ρωτάει γιατί έφυγα.

κύριες προστακτικές
προτάσεις
Έλα το βράδυ.

γίνονται δευτερεύουσες βουλητικές
προτάσεις
→
Ζήτησε να πάω το βράδυ.

• Οι δευτερεύουσες προτάσεις παραμένουν δευτερεύουσες προτάσεις.
• Μπορεί να γίνουν αλλαγές στο πρόσωπο των ρημάτων ή των αντωνυμιών:
ευθύς λόγος: Τι κάνω εγώ;
πλάγιος λόγος: Ρωτάει τι κάνει αυτός. (αλλά: Αναρωτιέμαι τι κάνω εγώ)
• Μπορεί να γίνουν αλλαγές στα χρονικά ή στα τοπικά επιρρήματα:
ευθύς λόγος: Τι συμβαίνει εδώ;
πλάγιος λόγος: Ρωτάει τι συμβαίνει εκεί. (ή: Ρωτάει τι συμβαίνει εδώ)

• Μπορεί να γίνουν αλλαγές στο χρόνο των ρημάτων, ωστόσο η ελληνική γλώσσα δίνει μεγάλη ελευθερία επιτρέποντας στον ομιλητή να χρησιμοποιήσει τον ίδιο
ακριβώς χρόνο που είχε χρησιμοποιήσει ο αρχικός ομιλητής (προσαρμόζοντας
μόνο το πρόσωπο και τον αριθμό):
ευθύς λόγος: Πέρυσι πήγα διακοπές στη Γαλλία.
πλάγιος λόγος: Είπε ότι πέρυσι πήγε διακοπές στη Γαλλία.
Είπε ότι πέρυσι είχε πάει διακοπές στη Γαλλία.
Λέει ότι πέρυσι είχε πάει διακοπές στη Γαλλία.
Λέει ότι πέρυσι πήγε διακοπές στη Γαλλία.

107

3Ë(103-146)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
3Ë
E›Ì·ÛÙÂ
ﬁÏÔÈ ›‰ÈÔÈ.
E›Ì·ÛÙÂ
ﬁÏÔÈ

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›

14-01-04

01:59

™ÂÏ›‰·108

Λεξιλόγιο
Ρήματα και εκφράσεις για τον πλάγιο λόγο

•

αναφέρω, λέω, ισχυρίζομαι, υποστηρίζω, πιστεύω, διατυπώνω την άποψη /
γνώμη, εκφράζω την άποψη / γνώμη, θεωρώ
• εξετάζω, παρουσιάζω, αναζητώ τους λόγους / τις αιτίες, αναφέρομαι, κάνω
αναφορά (γίνεται αναφορά), σκιαγραφώ, παρουσιάζω, εκθέτω, αναπτύσσω,
αναλύω, προσεγγίζω, θίγω, σκιαγραφώ, διαγράφω
• παρατηρώ, διαπιστώνω, ορίζω, καθορίζω, προσδιορίζω
• επισημαίνω, σημειώνω, τονίζω, υπογραμμίζω
• σχολιάζω, κρίνω, αποφαίνομαι, ερμηνεύω, αναλύω
• εξηγώ, επεξηγώ, διευκρινίζω, αποσαφηνίζω
• δείχνω, αποδεικνύω
• συγκρίνω, παραβάλλω, αντιθέτω, αντιπαραθέτω, αντιπαραβάλλω
• επιχειρώ να, προσπαθώ να, θέλω να
• αιτιολογώ, δικαιολογώ
• υπερασπίζομαι, υπερασπίζω, προασπίζομαι, συνηγορώ υπέρ, συμφωνώ
• διαφωνώ, απορρίπτω, αντικρούω την άποψη / ιδέα / επιχείρημα, αντιτάσσομαι,
διατυπώνω ενδοιασμούς / επιφυλάξεις / αντιρρήσεις
• καταγγέλλω, κατακρίνω, επικρίνω, επιρρίπτω ευθύνες, θεωρώ υπεύθυνο,
καταλογίζω ευθύνες
• συμπληρώνω, προσθέτω, συνεχίζω
• καταλήγω στην απόφαση / θέση / άποψη / στο συμπέρασμα, αποφαίνομαι, συμπεραίνω, τελειώνω, ανακεφαλαιώνω

Σχήματα λόγου
Κυριολεξία και μεταφορά
Η γλώσσα είναι μια ζωντανή δομή, η οποία εξελίσσεται μαζί με την κοινωνική
ομάδα που τη χρησιμοποιεί. Έτσι, στο πέρασμα του χρόνου οι λέξεις αλλάζουν
και αποκτούν διάφορες σημασιολογικές αποχρώσεις. Στον καθημερινό λόγο ελάχιστες λέξεις χρησιμοποιούνται μόνο με την αρχική τους σημασία, η οποία λέγεται και κύρια ή κυριολεκτική.

❏ Κυριολεξία είναι η χρησιμοποίηση μιας λέξης ή φράσης με τη βασική (κύρια) και
ακριβή σημασία της.
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Ωστόσο, ανάμεσα στις δύο σημασίες (την κυριολεκτική και τη μεταφορική) υπάρχει
κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα, η οποία επιτρέπει –μαζί με τα συμφραζόμενα–
την κατανόηση της νέας μεταφορικής σημασίας:
Το σπίτι έπιασε φωτιά.

π. £ÂˆÚ›·

→ κυριολεκτική σημασία

Τα μάτια του έβγαζαν φωτιά.
Έπεσε πρώτος στη φωτιά (= μάχη),
εμψυχώνοντας τους στρατιώτες.

→

μεταφορικές σημασίες
(που εξαρτώνται από το
γλωσσικό περιβάλλον)

Μη σου πουν μια κουβέντα,
αμέσως παίρνεις φωτιά! (= θυμώνεις)
[Σημ.: Για τα σχήματα λόγου βλ. Ενότητα 8, Ι. Θεωρία, Σχήματα λόγου].
✔ Με τη μεταφορά:

• οι λέξεις ανανεώνονται
• η γλώσσα πλουτίζεται με νέες εκφραστικές δυνατότητες
• ο λόγος μας γίνεται πιο άμεσος και ζωντανός και αποκτά

ακρίβεια και ποικιλία
• το ύφος γίνεται πιο ζωηρό, έντονο, εκφραστικό
✔ Ο καθημερινός λόγος είναι γεμάτος με μεταφορές τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς επειδή είναι πολύ συνηθισμένες, π.χ. παίρνω προαγωγή, πηγαίνω
καλά στο σχολείο
✔ Εκτός από τον προφορικό λόγο, η μεταφορά χρησιμοποιείται ευρέως στη λογοτεχνία, στη δημοσιογραφική γλώσσα και στη διαφήμιση.
✔ Η μεταφορά συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό περιβάλλον και τον πολιτισμό
ενός λαού, γι’ αυτό και πολλές μεταφορικές εκφράσεις δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, π.χ. βρήκα το μάστορά μου, έφτασε ο κόμπος στο χτένι,
τα πήρα στο κρανίο
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κείμενο 1: Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου
σελ. 47 σχολ. βιβλίου

1. Εναντίον ποιων εκδηλώνεται, σύμφωνα με το κείμενο, ο ρατσισμός και πώς
εκφράζεται;
Ο ρατσισμός παρουσιάζεται στο κείμενο ως συμπεριφορά που συναντάται σε
όλους τους λαούς και τις κοινωνίες. Εκδηλώνεται κυρίως εναντίον ανθρώπων που
έχουν διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. χρώμα δέρματος) ή πολιτιστικά
χαρακτηριστικά (γλώσσα, συνήθειες κ.ά.) από τους ρατσιστές. Ο ρατσιστής πιστεύει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε φυλές και ότι η φυλή του είναι ανώτερη από τις
υπόλοιπες.
σελ. 47 σχολ. βιβλίου

2. Μια συνηθισμένη συμπεριφορά δεν είναι αναγκαστικά φυσιολογική, υποστηρίζει ο πατέρας. Πώς στηρίζει την άποψή του αυτή;
Ο ρατσισμός είναι μια πολύ συνηθισμένη συμπεριφορά, παρόλο που δεν είναι
φυσιολογική, δηλαδή δεν προέρχεται από τη φύση. Αυτό φαίνεται από το γεγονός
ότι τα παιδιά δεν αναπτύσσουν ρατσιστική συμπεριφορά, αν δεν επηρεαστούν από
τις ιδέες κάποιων μεγάλων. Η φυσική τάση του ανθρώπου, αν μείνει ανεπηρέαστος
από ρατσιστικές αντιλήψεις, είναι να θεωρεί όλους τους ανθρώπους ίσους.
σελ. 47 σχολ. βιβλίου

3. Τι εννοεί ο πατέρας, όταν λέει ότι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά αποτελούν πρόσχημα που μπορεί να οδηγήσει σε ρατσιστική συμπεριφορά;
Όταν ο πατέρας λέει ότι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά αποτελούν πρόσχημα
που μπορεί να οδηγήσει σε ρατσιστική συμπεριφορά, εννοεί πως οι ρατσιστικές
αντιλήψεις δε στηρίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις, αλλά αποτελούν κοινωνικά στερεότυπα. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου δεν έχουν καμία
σχέση με τη νοημοσύνη, τις ικανότητες ή την αξία του. Επειδή, όμως, οι ρατσιστές
θέλουν να πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι, βασίζουν την ιδέα της ανωτερότητάς
τους στα χαρακτηριστικά αυτά, όπως για παράδειγμα στο χρώμα του δέρματος.
Οι ρατσιστικές τάσεις πηγάζουν ουσιαστικά από την ανασφάλεια του ίδιου του ρατσιστή –και κυρίως από την εκπαίδευση που έχει λάβει– και όχι από την (υποτιθέμενη) ανωτερότητα της μιας ή της άλλης ομάδας ανθρώπων.
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Κείμενο 2: Στη θέση του άλλου
σελ. 47 σχολ. βιβλίου

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

• Ποια χαρακτηριστικά έχουν τα άτομα στα οποία αναφέρεται η συγγραφέας και σε ποιους απευθύνει το κείμενό της;

Η συγγραφέας αναφέρεται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία για παράδειγμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην όραση ή στην ακοή ή στην κίνηση. Απευθύνει το κείμενό της σε όλους αυτούς που δεν έχουν κάποια αναπηρία και προσπαθεί να τους βάλει στη θέση ενός κωφάλαλου ή ενός τυφλού παιδιού, ώστε να
τους ευαισθητοποιήσει. Παροτρύνει τους αναγνώστες να προσπαθήσουν μέσα
από την εμπειρία να γνωρίσουν τη δύσκολη καθημερινότητα στην οποία ζει ένας
άνθρωπος με αναπηρία, να κατανοήσουν τα συναισθήματά του και να σκεφτούν
τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνει.

Κείμενο 3: Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών
σελ. 48 σχολ. βιβλίου

1. Η βουλευτής αναφέρεται στις προσωπικές της εμπειρίες από την επαγγελματική και κοινωνική της ζωή. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε
και πού τα αποδίδει η ίδια;
H βουλευτής, κατά την αναζήτησή της για δουλειά, αντιμετώπισε προκαταλήψεις εναντίον της λόγω του φύλου της, καθώς επικρατούσε η αντίληψη ότι κάποια επαγγέλματα είναι μόνο για άντρες. Πολλοί πίστευαν ότι οι γυναίκες δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να αναλάβουν διοικητικές θέσεις. Ειδικότερα
στον κόσμο της πολιτικής υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προκατάληψη εναντίον της
γυναίκας. Η πηγή του προβλήματος κατά τη βουλευτή είναι η μη αναγνώριση της
ύπαρξης του προβλήματος. Ενώ ο ρατσισμός εναντίον των μαύρων αναγνωρίστηκε ως πρόβλημα και πλέον θεωρείται απαράδεκτος, δεν έχει εισχωρήσει ακόμη στη
συνείδηση αρκετών ότι υπάρχει ρατσισμός εναντίον των γυναικών. Mε λίγα λόγια,
αν δεν παραδεχτούμε το πρόβλημα, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε στη λύση του.
σελ. 48 σχολ. βιβλίου

2. Ποια άλλα στοιχεία παραθέτει που επιβεβαιώνουν τις απόψεις της;
H βουλευτής, πέρα από τις προσωπικές της απόψεις και τις εμπειρίες της, στηρίζει τα επιχειρήματά της και σε αντικειμενικά δεδομένα, που επιβεβαιώνουν τα
λεγόμενά της. Ενώ ο πληθυσμός των ΗΠΑ αποτελείται κατά μεγαλύτερο ποσοστό
από γυναίκες, μόνο το 2% των διευθυντικών θέσεων καλύπτονται από αυτές. Στο
συμβούλιο AFL-CIO δε συμμετέχουν γυναίκες, όπως δεν συμμετέχουν γυναίκες
ούτε στις υπουργικές θέσεις. Υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες πρεσβευτές στο διπλωματικό σώμα, μία γερουσιαστής στο Κογκρέσο και δέκα αντιπρόσωποι.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
σελ. 49 σχολ. βιβλίου

1. Τι νομίζετε ότι προσφέρει στο κείμενο 1 η μορφή ερώτησηςαπάντησης με την οποία αυτό είναι γραμμένο;
Η μορφή ερώτησης-απάντησης στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο 1:
• βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει ευκολότερα το θέμα κάθε παραγράφου
• κάνει το ύφος πιο άμεσο και ζωντανό
• προσδίδει στο κείμενο ποικιλία και πρωτοτυπία
• κάνει το κείμενο πιο ελκυστικό για τον αναγνώστη
σελ. 49 σχολ. βιβλίου

2. Αν ήσασταν στη θέση του παιδιού στο κείμενο 1, ποιες άλλες ερωτήσεις θα
θέλατε να κάνετε σχετικά με το ίδιο θέμα;
– Μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ρατσιστής;
– Γιατί γίνεται κάποιος ρατσιστής;
– Ο ρατσισμός αφορά μόνο τις φυλετικές διακρίσεις;
– Τι είναι ο κοινωνικός ρατσισμός;
– Πώς εκδηλώνεται ο ρατσισμός στην καθημερινή μας ζωή;
– Γιατί δεν έχει εξαλειφθεί ο ρατσισμός, αφού οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι
δεν υπάρχουν γενετικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων;
– Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξαλειφθεί ο ρατσισμός;
– Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον που εκφράζει ρατσιστικές απόψεις;
– Στην κοινωνία μας προβάλλονται ρατσιστικά πρότυπα (στα ΜΜΕ, στον κινηματογράφο, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ.);
– Τι κάνει η πολιτεία για το φαινόμενο του ρατσισμού;
– Σε παγκόσμιο επίπεδο λαμβάνονται μέτρα κατά του ρατσισμού;
– Υπάρχουν οργανώσεις κατά του ρατσισμού;
σελ. 49 σχολ. βιβλίου
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• Η συγγραφέας του κειμένου 2 απευθύνει τις ερωτήσεις της σε όλους τους αναγνώστες που δεν έχουν κάποια αναπηρία.
• Είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος σ’ αυτές τις ερωτήσεις, γιατί ένας άνθρωπος απολύτως υγιής δεν μπορεί να μπει στη θέση ενός ανθρώπου με αναπηρία αν
δεν έχει βιώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
• Ερωτήσεις που βοηθούν τον αναγνώστη να μπει στη θέση των παιδιών με αναπηρίες:
– Έχεις σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή σου αν δεν μπορούσες να αυτοεξυπηρετηθείς
και είχες διαρκώς ανάγκη τους άλλους, π.χ. για να πιεις νερό ή για να φας;
– Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν είχες κάποια αναπηρία και όπου κι αν πήγαινες
σε αντιμετώπιζαν με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους (με οίκτο, περιφρόνηση, υπερβολική ή προσποιητή προσοχή);
– Μπορείς να σκεφτείς τι σημαίνει να είσαι κοινωνικά αποκλεισμένος για κάτι
για το οποίο δεν ευθύνεσαι ο ίδιος;
– Έχεις σκεφτεί ότι η αναπηρία δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να συμβεί στον
καθένα οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του;
– Έχεις γνωρίσει από κοντά κάποιον άνθρωπο με αναπηρία, για να καταλάβεις
πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά του;

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

[Σημ.: Οι ερωτήσεις που θέτει η συγγραφέας του κειμένου 2 δεν περιμένουν απάντηση (είναι ρητορικές ερωτήσεις)].
σελ. 49 σχολ. βιβλίου

4. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις ερωτήσεις του κειμένου 1 και του κειμένου 2; • Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ερωτήσεις του πρώτου τύπου και σε ποιες του δεύτερου;
• Οι ερωτήσεις του κειμένου 1 είναι γνήσιες, δηλαδή ερωτήσεις με τις οποίες κάποιος ζητάει πληροφορίες και περιμένει απάντηση. Οι ερωτήσεις του κειμένου 2
είναι ρητορικές, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι ερωτήσεις (αφού δεν περιμένουν
απάντηση) αλλά διατυπώνουν με έμφαση μια κρίση.
• Οι γνήσιες ερωτήσεις χρησιμοποιούνται όταν ζητάμε μια πληροφορία, ενώ οι
ρητορικές όταν θέλουμε να δώσουμε μια πληροφορία με έντονο ύφος.
σελ. 49 σχολ. βιβλίου

5. Ας προσέξουμε κάποιες φράσεις που ακούσαμε να λέγονται γύρω μας:
α. – Μου δίνεις το μολύβι σου για λίγο;
β. – Τι ήταν αυτό που πάθαμε σήμερα;
γ. – Μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία;
δ. – Δε σου είπα ότι αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο;
ε. – Πώς να μη γελάσω με τόσα τρελά που λέει συνέχεια;
στ. – Μήπως έχεις την εντύπωση ότι δεν κατάλαβα την αλήθεια;
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ζ. – Δε βλέπετε ότι το αστείο παρατράβηξε;
η. – Γιατί δεν προσπάθησες να τον βοηθήσεις στην ανάγκη του;
θ. – Νομίζεις πως ήθελα να πάω κι εγώ μαζί;
Προσπαθήστε να φανταστείτε σε ποιες καταστάσεις ειπώθηκαν οι φράσεις
αυτές. • Για ποιο σκοπό ειπώθηκε η καθεμία; • Σημειώστε τον αριθμό κάθε φράσης στο αντίστοιχο κουτάκι.
– Για να εκφραστεί μια έντονη παράκληση με ευγενικότερο τρόπο
– Για να εκφραστεί επίκριση, αγανάκτηση
– Για να εκφραστεί εντονότερα μια υπόθεση
– Για να εκφραστεί μια έντονη βεβαίωση
– Για να εκφραστεί δυσφορία για κάτι που δεν έγινε
– Για να εκφραστεί θερμός πόθος ή θερμή ευχή για κάτι
που αφορά το παρελθόν
– Για να εκφραστεί θαυμασμός

α, γ
ζ
ε
δ, ε, στ
η
θ
β

• Καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν ειπωθεί οι φράσεις αυτές:
α. μέσα στην τάξη από ένα μαθητή προς το συμμαθητή του ή από τον καθηγητή
στο μαθητή
β. οποιαδήποτε στιγμή έχει συμβεί κάτι πολύ καλό ή πολύ κακό (που προκαλεί
θαυμασμό, απορία, αγανάκτηση)
γ. μέσα στην τάξη, σε ένα γραφείο, στο σπίτι, σε ένα νοσοκομείο κ.λπ., όταν υπάρχει στο περιβάλλον ενοχλητικός θόρυβος, φωνές ή όταν προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι
δ. ο ομιλητής αναφέρεται σε ένα γεγονός που έχει ήδη συμβεί, για το οποίο ήταν
βέβαιος ότι θα είχε άλλη τροπή από αυτή που περίμενε ο συνομιλητής του
ε. μεταξύ φίλων, σε οικείο περιβάλλον (η φράση μπορεί να εμπεριέχει και ειρωνεία)
στ. ο ομιλητής αναφέρεται σε ένα γεγονός που έχει ήδη συμβεί και ήταν βέβαιος
γι’ αυτό
ζ. σε μια έντονη συζήτηση, σε φιλονικία, τσακωμό κ.λπ.
η. ο ομιλητής εκφράζει δυσφορία ή επικρίνει το συνομιλητή του
θ. σε οικείο περιβάλλον, ο ομιλητής εκφράζει την επιθυμία του για ένα γεγονός
του παρελθόντος, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε (ή και τη δυσαρέσκειά του)
[Σημ.: η φράση «Πώς να μη γελάσω με τόσα τρελά που λέει συνέχεια» μπορεί είτε να εκφράζει εντονότερα μια υπόθεση (= αν δεν έλεγε συνέχεια τόσα τρελά, δε
θα γελούσα) ή μια έντονη βεβαίωση (= βεβαίως και γελάω με τόσα τρελά που λέει
συνέχεια)].
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σελ. 49 σχολ. βιβλίου

6. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τέτοιες ερωτηματικές προτάσεις στο λόγο το
δικό σας και των άλλων. • Γράψτε μερικές από αυτές στο τετράδιό σας και
διαβάστε τες στην τάξη. • Αφήστε τους συμμαθητές σας να μαντέψουν για
ποιο λόγο ειπώθηκαν οι προτάσεις αυτές.
– Δεν κλείνεις το παράθυρο, γιατί κρυώνω; (έντονη παράκληση με ευγενικό τρόπο)
– Δεν μπορούσες να με ειδοποιήσεις νωρίτερα; (επίκριση, αγανάκτηση)
– Έχεις χρήματα; Είσαι ανεξάρτητος. (υπόθεση)
– Μήπως νομίζεις ότι μπορείς να τον ξεγελάσεις; (έντονη βεβαίωση)
– Γιατί δεν προσπάθησες να τον μεταπείσεις; (δυσφορία για κάτι που δεν έγινε)
– Νομίζεις ότι αυτός δεν ήθελε να σπουδάσει; (θερμός πόθος ή θερμή ευχή για κάτι
που αφορά το παρελθόν)
– Βλέπεις πόσο μεγάλωσε; (θαυμασμός)

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Οι ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

• Φανταστείτε ότι ακούσατε το διάλογο ανάμεσα στον πατέρα και την κόρη
του (κείμενο 1). • Αφηγηθείτε το διάλογο αυτό στην τάξη. • Μπορείτε να

αρχίσετε έτσι: «Άκουσα τις προάλλες μια συζήτηση για το ρατσισμό ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του. Το κορίτσι...» (Μπορείτε να αφηγηθείτε μόνο το απόσπασμα «Πες μου, μπαμπά,... καμιά ανισότητα»). • Τι προσθήκες και τι αλλαγές χρειάστηκε να κάνετε από το ένα κείμενο στο άλλο;
Άκουσα τις προάλλες μια συζήτηση για το ρατσισμό ανάμεσα σε έναν πατέρα
και την κόρη του. Το κορίτσι ρώτησε τον πατέρα να της πει τι είναι ο ρατσισμός.
Εκείνος απάντησε ότι ο ρατσισμός είναι μια αρκετά συνηθισμένη συμπεριφορά,
κοινή σ’ όλες τις κοινωνίες, που περνάει δυστυχώς απαρατήρητη σε ορισμένες
χώρες, επειδή συμβαίνει να μην την προσέχουν αρκετά. Πρόσθεσε ότι σημαίνει
καχυποψία, ακόμα και περιφρόνηση, απέναντι στα πρόσωπα που έχουν φυσικά
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα δικά μας.
H κόρη τού ζήτησε να της εξηγήσει αν με τη λέξη «κοινή» εννοούσε φυσιολογική συμπεριφορά. Ο πατέρας διευκρίνισε ότι δεν είναι φυσιολογική μια συμπεριφορά επειδή είναι συνηθισμένη και ότι, κατά κανόνα, ο άνθρωπος έχει την τάση να μην εμπιστεύεται κάποιον που είναι διαφορετικός από αυτόν, όπως, για
παράδειγμα έναν ξένο. Είπε ακόμη ότι είναι μια συμπεριφορά παλιά όσο και ο
ίδιος ο άνθρωπος, ότι είναι πανανθρώπινη και ισχύει για όλους. Τότε το κορίτσι
έκανε την παρατήρηση πως, αν αυτό ισχύει για όλους, τότε θα μπορούσε κι αυτή
να είναι ρατσίστρια. Ο πατέρας εξήγησε ότι, πρώτα απ’ όλα, η αυθόρμητη φύση
των παιδιών δεν είναι ρατσιστική και πως ο άνθρωπος δε γεννιέται ρατσιστής.
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Συνέχισε λέγοντας ότι, αν οι γονείς του δεν του βάλουν στο κεφάλι ρατσιστικές ιδέες, δεν υπάρχει λόγος να γίνει ρατσιστής και πρόσθεσε ότι αν, για παράδειγμα, της πουν ότι αυτοί που έχουν λευκό δέρμα είναι ανώτεροι απ’ αυτούς που
έχουν μαύρο κι εκείνη πάρει στα σοβαρά αυτή τη διαβεβαίωση, θα μπορούσε να
υιοθετήσει μια ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στους μαύρους.
Το κορίτσι θέλησε να μάθει τι σημαίνει να είναι κάποιος ανώτερος. Ο πατέρας αποκρίθηκε ότι σημαίνει, για παράδειγμα, να πιστεύει κάποιος πως, επειδή
έχει λευκό δέρμα, είναι πιο έξυπνος από κάποιον που το δέρμα του έχει άλλο
χρώμα, μαύρο ή κίτρινο, και πρόσθεσε ότι, με άλλα λόγια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, που μας κάνουν να διαφέρουμε ο ένας από τον
άλλο, δε συνεπάγονται καμιά ανισότητα.
Η κόρη ρώτησε τον πατέρα αν πιστεύει ότι θα μπορούσε κι αυτή να γίνει ρατσίστρια. Αυτός απάντησε ότι δεν αποκλείεται να γίνει και πως όλα εξαρτώνται
από την εκπαίδευση που θα λάβει. Έπειτα η μικρή ζήτησε να μάθει τι σημαίνει
«ρατσιστής». Ο πατέρας τής είπε ότι ρατσιστής είναι αυτός που, με το πρόσχημα
ότι δεν έχει το ίδιο χρώμα δέρματος ούτε την ίδια γλώσσα ούτε τον ίδιο τρόπο να
γιορτάζει με κάποιον άλλο, πιστεύει πως είναι καλύτερος, ας πούμε ανώτερος,
απ’ αυτόν που είναι διαφορετικός από τον ίδιο· ότι επιμένει να πιστεύει πως
υπάρχουν πολλές φυλές και λέει στον εαυτό του πως η δική του φυλή είναι ωραία
και ευγενική ενώ οι άλλες είναι άσχημες και κτηνώδεις.
Το κορίτσι εξέφρασε την απορία αν υπάρχει μια φυλή που να είναι ανώτερη.
Ο πατέρας απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε ότι ορισμένοι ιστορικοί, το 18ο και
το 19ο αιώνα, προσπάθησαν να αποδείξουν ότι υπάρχει η λευκή φυλή, που είναι
δήθεν καλύτερη στο σωματικό και στο διανοητικό επίπεδο απ’ ό,τι η υποτιθέμενη μαύρη φυλή. Συμπλήρωσε ότι, εκείνη την εποχή, πίστευαν πως η ανθρωπότητα χωριζόταν σε πολλές φυλές και μάλιστα (ότι) ένας ιστορικός, ο Έρνεστ Ρενάν,
είχε προσδιορίσει και τις ανθρώπινες ομάδες που ανήκαν στην «κατώτερη φυλή»:
ήταν οι μαύροι της Αφρικής, οι αυτόχθονες της Αυστραλίας και οι Ινδιάνοι της
Αμερικής και ότι γι’ αυτόν ο «μαύρος είναι σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό που
είναι ο γάιδαρος σε σχέση με το άλογο», δηλαδή «ένας άνθρωπος που του λείπει
η νοημοσύνη και η ομορφιά». Ο πατέρας συνέχισε λέγοντας πως, όπως είχε πει
ένας καθηγητής της ιατρικής ειδικός στο αίμα, «οι καθαρές φυλές στο ζωικό βασίλειο δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο σε πειραματική κατάσταση στο εργαστήριο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα ποντίκια» και ότι «ανάμεσα σ’
έναν Κινέζο, σ’ έναν κάτοικο του Μάλι και σ’ ένα Γάλλο υπάρχουν περισσότερες
κοινωνικοπολιτιστικές παρά γενετικές διαφορές».

• Από το ένα κείμενο στο άλλο χρειάστηκε να γίνουν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:
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– Για να μεταφερθούν στον πλάγιο λόγο οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των δύο
συνομιλητών, προσθέσαμε ρήματα εξάρτησης: ρώτησε, απάντησε, πρόσθεσε, ζήτησε να μάθει, διευκρίνισε, είπε, έκανε την παρατήρηση, εξήγησε, συνέχισε λέγοντας,
πρόσθεσε, θέλησε να μάθει, αποκρίθηκε, εξέφρασε την απορία, συμπλήρωσε
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– Οι κύριες ερωτηματικές προτάσεις (ευθείες ερωτήσεις) μετατράπηκαν στον
πλάγιο λόγο σε δευτερεύουσες (πλάγιες) ερωτηματικές, π.χ.:
ευθύς λόγος: τι είναι ο ρατσισμός;
πλάγιος λόγος: (ρώτησε τον πατέρα) τι είναι ο ρατσισμός.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

– Οι κύριες προτάσεις κρίσεως (αποφαντικές) μετατράπηκαν στον πλάγιο λόγο
σε δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις, π.χ.:
ευθύς λόγος: Πρώτα απ’ όλα, η αυθόρμητη φύση των παιδιών δεν είναι ρατσιστική.
πλάγιος λόγος: (Ο πατέρας εξήγησε) ότι, πρώτα απ’ όλα, η αυθόρμητη φύση των
παιδιών δεν είναι ρατσιστική.
– Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας (προστακτικές) μετατράπηκαν στον πλάγιο λόγο σε δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις, π.χ.:
ευθύς λόγος: Πες μου...
πλάγιος λόγος: (Το κορίτσι ρώτησε τον πατέρα) να της πει...
– Το α΄και το β΄πρόσωπο των ρημάτων στον πλάγιο λόγο μετατράπηκε σε γ΄, π.χ.:
ευθύς λόγος: Πιστεύεις ότι κι εγώ θα μπορούσα να γίνω ρατσίστρια;
πλάγιος λόγος: (Η κόρη ρώτησε τον πατέρα) αν πιστεύει ότι θα μπορούσε κι αυτή
να γίνει ρατσίστρια.
– Το α΄και το β΄πρόσωπο κάποιων αντωνυμιών στον πλάγιο λόγο μετατράπηκε
σε γ΄, π.χ.:
ευθύς λόγος: Πιστεύεις ότι κι εγώ θα μπορούσα να γίνω ρατσίστρια;
πλάγιος λόγος: (Η κόρη ρώτησε τον πατέρα αν πιστεύει) ότι θα μπορούσε κι αυτή να γίνει ρατσίστρια.
– Έγιναν κάποιες αλλαγές στους χρόνους (ωστόσο οι χρόνοι μπορούν να παραμείνουν οι ίδιοι) π.χ.:
ευθύς λόγος: Όταν λες «κοινή», εννοείς φυσιολογική;
πλάγιος λόγος: (ζήτησε να της εξηγήσει) αν με τη λέξη «κοινή» εννοούσε (ή εννοεί)
φυσιολογική συμπεριφορά.
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Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα
σελ. 54 σχολ. βιβλίου

1. Μπορείτε να εντοπίσετε τα σημεία όπου υπάρχει πλάγιος λόγος στο κείμενο 4; • Τι είδους είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις στα σημεία αυτά και
από ποια ρήματα εξαρτώνται;
πλάγιος λόγος
δευτερεύουσες προτάσεις

ρήμα εξάρτησης

• πόσο ραγδαία αλλάζει η «εθνική» σύνθεση του
να εξηγούν
μαθητικού πληθυσμού των δημόσιων Δημοτικών
σχολείων χρόνο με το χρόνο
• Πόσο οι ίδιοι πελαγώνουν αβοήθητοι και
να εξηγούν (ενν.)
ακαθοδήγητοι (να διευθύνουν... τάξεις)
• Πόσο πολύπλοκα και δύσκολα είναι τα
να εξηγούν (ενν.)
εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά
προβλήματα (που δημιουργεί... συνθήκες ζωής)
• πόσο γρήγορα αυτοί οι παρίες γίνονται καμιά
έλεγε
φορά οι καλύτεροι μαθητές της τάξης
• πόσο μπορεί καμιά φορά να δίνουν κίνητρα
έλεγε
μαθησιακά και στους υπόλοιπους συμμαθητές τους,
τους αυτόχθονες, κάνοντας τις τάξεις πλουσιότερες
• πόσο οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες,
έλεγε
ήδη, δεύτερης γενιάς λαχταρούν (να λογιστούν... και
άνευ εκπτώσεων)
• πόσο πλουσιότερη και καλύτερη θα μπορούσε
έλεγε
(να γίνει... του ΠΑΟΚ)
• Όλες οι παραπάνω δευτερεύουσες προτάσεις είναι πλάγιες ερωτηματικές (οι
δευτερεύουσες προτάσεις που βρίσκονται σε παρενθέσεις είναι συμπληρώματα
των πλάγιων ερωτηματικών και ανήκουν κι αυτές στον πλάγιο λόγο).
σελ. 54 σχολ. βιβλίου
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2. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 6. • Τι είδους ερωτηματικές προτάσεις
υπάρχουν σ’ αυτό; • Ποιες από αυτές είναι ρητορικές ερωτήσεις;
Οι ερωτηματικές προτάσεις του κειμένου 6 είναι ευθείες ερωτήσεις (γνήσιες
και ρητορικές).
γνήσιες ερωτήσεις
ρητορικές ερωτήσεις
από τι να ησυχάσεις; Μπορώ (να ζω σ’ αυτή τη μαρτυρική αγωνία);
Τι σου κάνουνε;
δεν είναι πιο καλά (να τρέμουν οι άλλοι εμένα);
Είναι δίκαιο (επειδή γεννήθηκες... της πλάσης);
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σελ. 54 σχολ. βιβλίου

3. «Στάσου όπως είσαι, μην κουνηθείς καθόλου» (κείμενο 6). Μπορείτε να μετατρέψετε τη φράση αυτή σε ερωτηματική; • Τι θα άλλαζε;
• Μετατροπή της προστακτικής φράσης Στάσου όπως είσαι, μην κουνηθείς καθόλου
σε ερωτηματική: Μπορείς να σταθείς όπως είσαι και να μην κουνηθείς καθόλου;
ή Στέκεσαι όπως είσαι χωρίς να κουνηθείς καθόλου;
• Αν μετατρέψουμε τη φράση σε ερωτηματική, εκφράζουμε την προσταγή/παράκληση με πιο ευγενικό τρόπο.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

4. Αντί να χρησιμοποιήσει ερωτήσεις, πώς αλλιώς θα μπορούσε να πει τα ίδια
πράγματα το κορίτσι στο κείμενο 5; • Τι θα άλλαζε;
• Αντί για ερωτήσεις, η Σουζανίτα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αποφαντικές
προτάσεις με άρνηση:
– Εγώ (ενν. είμαι) προκατειλημμένη; → Εγώ δεν είμαι προκατειλημμένη.
– Πότε είπα εγώ κάτι κακό γι’ αυτούς τους βρωμιάρηδες τους Αραπάδες; Ε; Πότε;
→ Ποτέ δεν είπα εγώ κάτι κακό γι’ αυτούς τους βρωμιάρηδες τους Αραπάδες. Ποτέ.
• Με τις ρητορικές ερωτήσεις η άρνηση εκφράζεται με εντονότερο τρόπο. Αν χρησιμοποιήσουμε αποφαντικές προτάσεις, το ύφος του κειμένου γίνεται πιο απόλυτο
και λιγότερο ζωηρό.

Σχήματα λόγου
Κυριολεξία και μεταφορά
σελ. 57 σχολ. βιβλίου

• Στο κείμενο 1 υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις που δεν κυριολεκτούν. Οι περισσότερες μπορεί να περάσουν απαρατήρητες, επειδή έχουμε συνηθίσει τη
μη κυριολεκτική χρήση τους, π.χ. «Ο ρατσισμός είναι μια αρκετά συνηθισμένη συμπεριφορά..., που περνάει δυστυχώς απαρατήρητη». Σκεφτείτε
ποια είναι η κυριολεκτική σημασία της λέξης περνάει και πώς χρησιμοποιείται εδώ. • Μπορείτε να εντοπίσετε και άλλες τέτοιες λέξεις και εκφράσεις
στο κείμενο 1;

• Η κυριολεκτική σημασία της λέξης περνάω είναι «πηγαίνω ή έρχομαι σε ένα μέρος
συνεχίζοντας κατόπιν την πορεία μου». Εδώ το ρήμα χρησιμοποιείται με την έννοια «προκαλώ συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένη εντύπωση».
• Μεταφορικές λέξεις και εκφράσεις
– συμπεριφορά... που περνάει δυστυχώς απαρατήρητη
– έχει την τάση
– η φύση των παιδιών δεν είναι ρατσιστική
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– αν... δεν του βάλουν στο κεφάλι ρατσιστικές ιδέες
– κι εσύ πάρεις στα σοβαρά αυτή τη διαβεβαίωση
– να υιοθετήσεις μια ρατσιστική συμπεριφορά
– απέναντι στους μαύρους
– δεν έχει... την ίδια γλώσσα
– στο σωματικό και στο διανοητικό επίπεδο
– η ανθρωπότητα χωριζόταν σε πολλές φυλές
– οι καθαρές φυλές
– ζωικό βασίλειο
σελ. 57 σχολ. βιβλίου

1. Οι κυριολεκτικές φράσεις της πρώτης στήλης βρίσκονται στο κείμενο 8.
Αντιστοιχίστε τες με τις μεταφορικές φράσεις της δεύτερης στήλης.
μικρό αριθμό
έφερε στο φως
αυταπόδεικτο γεγονός μια χούφτα
κατέδειξε
βγάζει μάτι

μικρό αριθμό – μια χούφτα
αυταπόδεικτο γεγονός – βγάζει μάτι
κατέδειξε – έφερε στο φως
σελ. 57 σχολ. βιβλίου
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2. Το κείμενο που θα προέκυπτε, αν αντικαθιστούσαμε τις κυριολεκτικές εκφράσεις με τις αντίστοιχες μεταφορικές, θα ήταν αποδεκτό; • Αιτιολογήστε
την απάντησή σας και προσπαθήστε να διατυπώσετε ένα γενικό συμπέρασμα.
• Αν αντικαθιστούσαμε τις κυριολεκτικές εκφράσεις με τις αντίστοιχες μεταφορικές, το κείμενο που θα προέκυπτε δε θα ήταν αποδεκτό, γιατί οι μεταφορικές
εκφράσεις δεν ταιριάζουν με το ύφος του υπόλοιπου κειμένου:
– Η ομοιότητα μεταξύ των ανθρώπων είναι αυταπόδεικτο γεγονός. → Η ομοιότητα μεταξύ των ανθρώπων βγάζει μάτι.
– Η σύγκριση κατέδειξε ότι ο Homo sapiens αποτελεί ένα εξαιρετικά ομοιογενές
είδος. → Η σύγκριση έφερε στο φως ότι ο Homo sapiens αποτελεί ένα εξαιρετικά
ομοιογενές είδος.
– Οι συγκριτικές μελέτες του DNA κατέδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ελέγχονται από μικρό αριθμό γονιδίων. → Οι συγκριτικές μελέτες του DNA κατέδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ελέγχονται από μια χούφτα γονιδίων.
• Η μεταφορά ταιριάζει και χρησιμοποιείται περισσότερο στον προφορικό λόγο,
στη διαφήμιση και στη λογοτεχνία, σε ένα ύφος ζωηρό, οικείο, απλό ή καθημερινό. Γενικά, οι λέξεις χρησιμοποιούνται με την κυριολεκτική ή τις μεταφορικές
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τους σημασίες ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, το
ύφος του κειμένου, την περίσταση επικοινωνίας.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 57 σχολ. βιβλίου

3. Ποιες μεταφορικές εκφράσεις μπορείτε να εντοπίσετε στο κείμενο 4;
Μεταφορικές εκφράσεις του κειμένου 4:
– δεύτερη, άγνωστη γλώσσα
– πελώρια διαφορά επιπέδου στη γνώση της γλώσσας
– μαθησιακή υποδομή
– Οι δάσκαλοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα
– τον εύκολο δρόμο να αποβάλουν τους «ξένους» στο περιθώριο μιας τάξης
– μιας τάξης που προχωρεί
– τιμωρεί τη διαφορετικότητά τους
– βαφτίζοντάς την «παράβαση»
– το δύσκολο δρόμο μιας επίπονης και ενίοτε επώδυνης προσπάθειας
– να βρουν ισορροπίες
– να γεφυρώσουν χάσματα
– να ενσωματωθούν
– κάνοντας τις τάξεις πλουσιότερες
– Έλληνες, πλήρεις και άνευ εκπτώσεων
– πόσο πλουσιότερη... θα μπορούσε να γίνει η ελληνική κοινωνία
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

1. Μπορείτε να εντοπίσετε τις μεταφορές που υπάρχουν στα κείμενα 9 και 10;
• Τι νομίζετε ότι επιτυγχάνεται με τις μεταφορές αυτές;
• Μεταφορικές εκφράσεις
Κείμενο 9
– Η Θεσσαλονίκη, το όμορφο αυτό λουλούδι των Βαλκανίων
– λάμπρυνε... την πόλη (ο εβραϊκός πληθυσμός)
– με την εξέχουσα κουλτούρα του
– καθαρή από Εβραίους
– όπου πατούσαν οι δαίμονες του σημαδεμένου αιώνα
– στη «Νύμφη του βορρά»
– έδιναν... έναν κοσμοπολίτικο αέρα προόδου
– προχωρημένου εμπορίου
– σφραγίζοντας και την... άνοιξή της (πόλης)
– κάτω από το γελαστό ουρανό
– είχαν βρει... τις αλκυονίδες μέρες
– που ζητούσε η ψυχή τους
– για να γλυκάνει και να ζεσταθεί (η ψυχή)
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– είχαν χτίσει εκεί τη ζωή τους
– ξεριζώθηκαν οριστικά (οι απόγονοι των κυνηγημένων)
Κείμενο 10
– ο φόβος και η προκατάληψη δεν έχουν θέση στην καρδιά μας
– όλοι οι άλλοι έχουν (θέση στην καρδιά μας)
• Oι μεταφορές κάνουν το λόγο πιο άμεσο και ζωντανό και το ύφος πιο έντονο
και εκφραστικό.
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

2. Το λεκτικό μήνυμα του κειμένου 10 είναι κυριολεκτικό ή μεταφορικό; • Η
εικόνα αποδίδει μεταφορικά ή κυριολεκτικά το νόημα του λεκτικού μηνύματος; • Τι αποτέλεσμα δημιουργεί ο συνδυασμός λόγου και εικόνας στην
περίπτωση αυτή;
• Το λεκτικό μήνυμα του κειμένου 10 είναι μεταφορικό: Ο φόβος και η προκατάληψη δεν έχουν θέση στην καρδιά μας – όλοι οι άλλοι έχουν.
• Η εικόνα αποδίδει κυριολεκτικά το νόημα του λεκτικού μηνύματος: μέσα σε μια
σχηματοποιημένη καρδιά υπάρχουν φωτογραφίες παιδιών διαφόρων εθνικοτήτων
και σημαίες διαφορετικών κρατών.
• Ο συνδυασμός λόγου και εικόνας (το κείμενο 10 είναι πολυτροπικό) δημιουργεί
ένα πολύ επιτυχημένο αποτέλεσμα, γιατί:
– προσελκύει την προσοχή του αποδέκτη
– ενισχύει και κάνει κατανοητό το αντιρατσιστικό μήνυμα του κειμένου (αφίσας)
– ευαισθητοποιεί τον αποδέκτη
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

3. Ποιο θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο μιας είδησης με τίτλο:
α. «Η ανατολή ενός καινούριου κόσμου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες»
β. «Ανθοφορία στον κόσμο της γυναικείας επιχειρηματικότητας»
γ. «Βροχή τα προβλήματα για τους πρόσφυγες»
δ. «Η οδύσσεια των τσιγγάνων δεν έχει τέλος»
• Ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται μεταφορικά στους παραπάνω τίτλους;
α. «Η ανατολή ενός καινούριου κόσμου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες»: Η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση ή την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων
με ειδικές ανάγκες.
• Μεταφορικά χρησιμοποιείται η λέξη ανατολή.
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β. «Ανθοφορία στον κόσμο της γυναικείας επιχειρηματικότητας»: Το ποσοστό
των γυναικών που ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αυξημένο/υψηλό ή οι γυναίκες προοδεύουν στις επιχειρήσεις
• Μεταφορικά χρησιμοποιείται η λέξη ανθοφορία.
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γ. «Βροχή τα προβλήματα για τους πρόσφυγες»: Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν
πολλά και σοβαρά προβλήματα.
• Μεταφορικά χρησιμοποιείται η λέξη βροχή.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

δ. «Η οδύσσεια των τσιγγάνων δεν έχει τέλος»: Οι τσιγγάνοι αντιμετωπίζουν
πολλές περιπέτειες και προβλήματα (κατοικία, συνθήκες διαβίωσης, φτώχεια,
κοινωνικές διακρίσεις, αναλφαβητισμός κ.λπ.).
• Μεταφορικά χρησιμοποιείται η λέξη οδύσσεια.
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

• Ποιες

ελληνικές μεταφορικές εκφράσεις μεταφράζουν οι... γλωσσομαθείς
στα διπλανά σκίτσα;
Στα δύο σκίτσα μεταφράζονται κατά λέξη στα αγγλικά δύο ελληνικές μεταφορικές εκφράσεις, πολύ συνηθισμένες στον προφορικό λόγο:
– Καλώς ήρθες! Κάναμε μαύρα μάτια να σε δούμε!
– Θα βάλω τις φωνές!

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

1. Μελετήστε το κείμενο 11. • Ποιο είναι το βασικό λεκτικό μήνυμα της αφίσας; • Ποιος είναι ο φορέας που έχει εκδώσει την αφίσα; • Ποιο είναι το
κοινό στο οποίο απευθύνεται; • Ποια σχέση έχει η εικόνα της αφίσας με το
λεκτικό της μήνυμα;
• Το βασικό λεκτικό μήνυμα της αφίσας είναι «Σήμερα ο δρόμος της επιχειρηματικότητας είναι ανοιχτός σε όλους».
• Ο φορέας που έχει εκδώσει την αφίσα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
• Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι άνθρωποι με αναπηρίες που επιθυμούν
να γίνουν επιχειρηματίες.
• Η εικόνα της αφίσας οπτικοποιεί και ενισχύει το λεκτικό μήνυμα (το κείμενο είναι πολυτροπικό): ο πράσινος σηματοδότης είναι αναμμένος για όσους έχουν κάποια αναπηρία, δηλαδή συμβολίζει την εκκίνηση, την ανοιχτή πορεία για τη σταδιοδρομία τους.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

2. Συζητήστε στην τάξη το μήνυμα του κειμένου 10.
Η αφίσα απεικονίζει μία μεγάλη καρδιά, την «καρδιά μας», μέσα στην οποία
έχουν θέση όλοι οι άνθρωποι από όλα τα έθνη. Το μόνο που δε χωράει εκεί είναι
ο φόβος και η προκατάληψη. Πρόκειται για ένα αντιρατσιστικό μήνυμα, που προβάλλει με επιτυχημένο τρόπο την παγκόσμια αλληλεγγύη σε αντίθεση με την ξενοφοβία και τις φυλετικές διακρίσεις.
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σελ. 61 σχολ. βιβλίου

3. Απευθύνεστε σε κάποιους συμμαθητές σας αμέσως μετά την απρεπή τους συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε μια εκδρομή του σχολείου σας. Προσπαθήστε να τους ευαισθητοποιήσετε συναισθηματικά, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις με τις οποίες θα τους βοηθήσετε να έρθουν στη θέση των παιδιών αυτών.
• Πώς νιώθετε όταν κάποιος πιο δυνατός από εσάς σας ακινητοποιεί και σας προσβάλλει γνωρίζοντας ότι δεν μπορείτε να αντιδράσετε;
• Το θεωρείτε γενναίο να προκαλείτε κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να αμυνθεί;
• Ξέρετε πόσο δύσκολη θα ήταν η ζωή σας αν δεν μπορούσατε να κινηθείτε μόνοι
σας, να δείτε ή να ακούσετε;
• Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή σας αν δεν μπορούσατε να αυτοεξυπηρετηθείτε και είχατε διαρκώς ανάγκη τους άλλους, για να ντυθείτε, για να πιείτε νερό
ή για να φάτε;
• Πώς θα νιώθατε αν οι συμμαθητές σας αρνούνταν να σας κάνουν παρέα ή σας
κορόιδευαν εξαιτίας κάποιας αναπηρίας που θα είχατε;
• Μπορείτε να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν επέλεξαν οι ίδιοι
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται;
• Έχετε σκεφτεί ότι η αναπηρία δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να συμβεί στον
καθένα οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του;

3Ë(103-146)NEO KA™E

14-01-04

02:02

™ÂÏ›‰·125

ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ερωτηματικές προτάσεις
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

1. Γράψτε ερωτήσεις ανάλογες με αυτές του κειμένου 2, τις οποίες θα απευθύνετε σε κάποιον που πιστεύετε ότι δε σέβεται τη διαφορετικότητα του
άλλου. • Προσδιορίστε σε ποιον απευθύνεστε (ηλικία, σχέση που έχετε μαζί του κ.λπ).
Οι παρακάτω ερωτήσεις απευθύνονται σε ένα συμμαθητή μας, ο οποίος δε σέβεται
τη διαφορετικότητα του άλλου:
• Έχεις σκεφτεί ότι πολλοί μετανάστες έχουν έρθει στη χώρα μας επειδή δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στη δική τους χώρα;
• Ποια θα ήταν τα συναισθήματά σου αν ζούσες σε άλλη χώρα, οι γονείς σου δούλευαν σκληρά για λίγα χρήματα και οι ντόπιοι σε αντιμετώπιζαν με καχυποψία και
περιφρόνηση μόνο και μόνο επειδή είσαι Έλληνας;
• Πώς θα ένιωθες αν πήγαινες σε κάποια χώρα του εξωτερικού και οι ντόπιοι σε κορόιδευαν επειδή δε μιλάς καλά τη γλώσσα τους ή σε περιφρονούσαν επειδή έχεις
άλλη θρησκεία και διαφορετικά έθιμα από αυτούς;
• Τι πιστεύεις για όσους θεωρούν ότι υπάρχουν λαοί με κατώτερο διανοητικό επίπεδο από άλλους;
• Έχεις γνωρίσει από κοντά κάποιον άνθρωπο με αναπηρία, για να καταλάβεις
πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά του;
• Έχεις σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή σου αν δεν μπορούσες να αυτοεξυπηρετηθείς και
είχες διαρκώς ανάγκη τους άλλους, για να κινηθείς, για να πιεις νερό ή για να φας;
• Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν είχες κάποια αναπηρία και όπου κι αν πήγαινες
σε αντιμετώπιζαν με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους (με οίκτο, περιφρόνηση, υπερβολική ή προσποιητή προσοχή);
• Μπορείς να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν επέλεξαν οι ίδιοι την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται;
• Έχεις σκεφτεί ότι η αναπηρία δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να συμβεί στον
καθένα οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του;
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σελ. 50 σχολ. βιβλίου

2. Φανταστείτε ότι η κάθε παράγραφος του κειμένου 3 αποτελεί απάντηση σε
υποθετικές ερωτήσεις. • Μπορείτε να διατυπώσετε αυτές τις ερωτήσεις;
• Εργαστείτε σε ομάδες για το σκοπό αυτό. • Συγκρίνετε τώρα τις ερωτήσεις σας. • Τι διαπιστώνετε;
1η παράγραφος
– Ποια εμπειρία είναι πιθανό να βιώσει μια νέα γυναίκα όταν αποφοιτά από το κολέγιο και αρχίσει να αναζητά εργασία;
– Ποια είναι η πρώτη ερώτηση που συνήθως κάνουν σε μια νέα γυναίκα που αναζητά εργασία, όταν θα μπει σε ένα γραφείο για μια συνέντευξη;
2η παράγραφος
– Τι κρύβεται πίσω από την ερώτηση «Ξέρεις να δακτυλογραφείς»;
– Ποια επαγγέλματα θεωρούνται αποδεκτά για τις γυναίκες και ποια απολύτως
απαράδεκτα;
– Ποια δικαιολογία προβάλλεται συνήθως για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην εργασία;
– Ποια υποτίθεται πως είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γυναικών, τα
οποία δεν ταιριάζουν σε ορισμένα επαγγέλματα;
3η παράγραφος
– Έχετε αντιμετωπίσει φυλετική προκατάληψη επειδή είστε μαύρη;
– Για ποιο λόγο έχετε υποστεί συχνότερα μεροληπτικές συμπεριφορές στον πολιτικό κόσμο, επειδή είστε μαύρη ή επειδή είστε γυναίκα;
– Πιστεύετε ότι η προκατάληψη εναντίον των μαύρων θα συνεχίσει να υφίσταται
και στο μέλλον;
– Για ποιο λόγο η προκατάληψη εναντίον των μαύρων είναι καταδικασμένη στην
Αμερική;
– Η προκατάληψη εναντίον των γυναικών είναι ακόμη αποδεκτή;
– Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα που αποδεικνύουν την προκατάληψη
εναντίον των γυναικών;
4η παράγραφος
– Ποιο ποσοστό αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες στον πληθυσμό των ΗΠΑ και ποιο
ποσοστό των διευθυντικών θέσεων κατέχουν;
– Πόσες γυναίκες συμμετέχουν στο συμβούλιο AFL-CIO ή στο Ανώτατο Δικαστήριο;
– Πόσες γυναίκες έχουν καταλάβει υπουργικές θέσεις μέχρι σήμερα;
– Υπάρχει σήμερα γυναίκα σε υπουργική θέση;
– Πόσες γυναίκες κατέχουν σήμερα βαθμούς πρεσβευτών στο διπλωματικό σώμα;
– Πόσες γυναίκες υπάρχουν στο Κογκρέσο;

126

3Ë(103-146)NEO KA™E

14-01-04

02:03

™ÂÏ›‰·127

σελ. 50 σχολ. βιβλίου

3. Κατατάξτε τις ερωτηματικές προτάσεις των εισαγωγικών κειμένων σε κατηγορίες, με βάση τη θεωρία που παρατίθεται παρακάτω.
Κείμενο 1
• Ευθείες ερωτήσεις, γνήσιες, μερικής άγνοιας:
– τι είναι ο ρατσισμός;
– Τι είναι (να είναι κάποιος ανώτερος);
– Τι είναι «ρατσιστής»;
• Ευθείες ερωτήσεις, γνήσιες, ολικής άγνοιας:
– εννοείς φυσιολογική;
– Πιστεύεις (ότι κι εγώ θα μπορούσα να γίνω ρατσίστρια);
– Δεν υπάρχει μια φυλή (που να είναι καλύτερη);

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Κείμενο 2
• Ευθείες ερωτήσεις, ρητορικές, ολικής άγνοιας:
– Αλήθεια, έχεις ποτέ σκεφτεί (πώς θα ήταν... ανάγνωση και γραφή);
– Δε θα ένιωθες βαθιά μέσα σου την απόρριψη και τον οίκτο;
– Δε θα ένιωθες άραγε αδικημένος και «μη κανονικός»;
– Δε θα μπορούσες (να χορέψεις... και να δώσεις χαρά);
– δε θα μπορούσες (να τρέξεις... και να δίνεις χαρά);
– δε θα μπορούσες (πάλι να χαρείς... ευχάριστος και πιστός);
• Ευθείες ερωτήσεις, ρητορικές, μερικής άγνοιας:
– Πώς θα ένιωθες (αν καταλάβαινες... από αυτούς);
– Τι (ενν. σημασία έχει) (κι αν έχεις... όρασης);
• Πλάγιες ερωτήσεις μερικής άγνοιας:
– πώς θα ήταν η ζωή σου (αν δεν μπορούσες... ανάγνωση και γραφή);
– τι σημαίνει (να έχεις πρόβλημα ακοής)
Κείμενο 3
• Ευθεία ερώτηση, γνήσια, ολικής άγνοιας:
– ξέρεις (να δακτυλογραφείς);
• Ευθεία ερώτηση, ρητορική, μερικής άγνοιας:
– Γιατί είναι αποδεκτό για τις γυναίκες (να είναι... δασκάλες), αλλά απολύτως
απαράδεκτο για αυτές (να είναι... μέλη του Κογκρέσου);
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Οι ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

1. Καταγράψτε τα ρήματα που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη άσκηση,
για να αποδώσετε το διάλογο του κειμένου 1. • Σημειώστε στη συνέχεια άλλα ρήματα που θα μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να είχατε χρησιμοποιήσει και
αναφέρετε σε τι θα άλλαζε το κείμενο.
• Τα ρήματα που χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη άσκηση (Ακούω και μιλώ,
σελ. 51 σχολ. βιβλίου) είναι τα εξής:
ρώτησε, απάντησε, πρόσθεσε, ζήτησε να μάθει, διευκρίνισε, είπε, έκανε την παρατήρηση, εξήγησε, συνέχισε λέγοντας, πρόσθεσε, θέλησε να μάθει, αποκρίθηκε, εξέφρασε
την απορία, συμπλήρωσε
• Άλλα ρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε:
απόρησε, φαντάστηκε, διατύπωσε την άποψη/γνώμη, αποσαφήνισε, δήλωσε, τόνισε, υπογράμμισε, επισήμανε, θεώρησε, ισχυρίστηκε, αναρωτήθηκε, παρατήρησε,
έκανε λόγο
• Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τα λόγια κάποιου άλλου στον
πλάγιο λόγο μπορεί να είναι ουδέτερα (π.χ. ρώτησε, είπε, απάντησε) ή να δηλώνουν, άμεσα ή έμμεσα, την οπτική αυτού που μεταφέρει τα λόγια του άλλου (π.χ.
έκρινε, φαντάστηκε, υπέθεσε)
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

2. Αποδώστε το περιεχόμενο του κειμένου 2 σε ένα δικό σας κείμενο αρχίζοντας έτσι:
«Η συγγραφέας βάζει τον αναγνώστη στη θέση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες και του ζητάει να σκεφτεί πώς θα ένιωθε...»

128

Η συγγραφέας βάζει τον αναγνώστη στη θέση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες
και του ζητάει να σκεφτεί πώς θα ένιωθε αν δεν μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα αυτονόητα για τους περισσότερους, όπως να ακούει, να βλέπει ή να περπατάει. Βέβαια, υπογραμμίζει ότι οι πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να μπουν στη
θέση του άλλου, να καταλάβουν τις εμπειρίες και τα προβλήματά του, όταν δεν
έχουν γνωρίσει από κοντά κάποιον άνθρωπο με αναπηρία.
Στη συνέχεια η συγγραφέας παροτρύνει τον αναγνώστη να αναρωτηθεί αν δε θα
ένιωθε αδικημένος και «μη κανονικός» στην περίπτωση που οι γύρω του τον θεωρούσαν μειονεκτικό και κατώτερο, τον μείωναν διαρκώς συγκρίνοντάς τον με τους
άλλους ή του ζητούσαν να φύγει από το «σχολείο τους». Στη συνέχεια υποστηρίζει
ότι, ακόμη κι αν κάποιος έχει πρόβλημα όρασης, μπορεί να χορέψει και να τραγουδήσει, να σκεφτεί και να μάθει χιλιάδες πράγματα, να διαβάσει και να γράψει
με το σύστημα Μπράιγ, να διηγηθεί ωραίες ιστορίες, να απολαύσει τη φύση, να κάνει φίλους, να δώσει χαρά. Τονίζει ότι, ακόμη κι αν κάποιος έχει πρόβλημα ακοής,
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μπορεί να τρέξει και να παίξει, να χαρεί τα χρώματα, να ζωγραφίσει, να μιλάει στη
νοηματική γλώσσα, να γράφει, να κάνει φίλους, να παίρνει και να δίνει χαρά. Τέλος,
εκφράζει την άποψη ότι, ακόμη κι αν κάποιος δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς βοήθεια,
μπορεί να χαρεί την ομορφιά της φύσης, να ακούσει μουσική, να διαβάσει και να μάθει, να σκεφτεί και να δημιουργήσει, να γίνει φίλος ευχάριστος και πιστός.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 51 σχολ. βιβλίου

3. Υπογραμμίστε τα ρήματα που χρησιμοποιήσατε, για να εισαγάγετε τον
πλάγιο λόγο. • Αντικαταστήστε τα με άλλα συνώνυμα.
ζητάει: παρακαλεί
να σκεφτεί: να αναλογιστεί
υπογραμμίζει: επισημαίνει
παροτρύνει: παρακινεί
να αναρωτηθεί: να συλλογιστεί
υποστηρίζει: θεωρεί
τονίζει: υπογραμμίζει
εκφράζει την άποψη: ισχυρίζεται
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

4. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 προσπαθήστε να διακρίνετε σημεία όπου απόψεις άλλων παρατίθενται αυτούσιες, και άλλα που παρουσιάζονται σε πλάγιο λόγο. • Τι είδους δευτερεύουσες προτάσεις περιλαμβάνονται στα σημεία με πλάγιο λόγο; •Αναγνωρίστε τες και βρείτε το συντακτικό τους ρόλο.
• Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 τα σημεία όπου απόψεις άλλων παρατίθενται αυτούσιες είναι τα εξής:
– «ο μαύρος είναι σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό που είναι ο γάιδαρος σε σχέση
με το άλογο»
– «ένας άνθρωπος που του λείπει η νοημοσύνη και η ομορφιά»
– «οι καθαρές φυλές στο ζωικό βασίλειο δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο σε
πειραματική κατάσταση στο εργαστήριο, όπως συμβαίνει με τα ποντίκια για παράδειγμα»
– «ανάμεσα σ’ έναν Κινέζο, σ’ έναν κάτοικο του Μάλι και σ’ ένα Γάλλο υπάρχουν
περισσότερες κοινωνικοπολιτιστικές παρά γενετικές διαφορές»

• Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 τα σημεία όπου απόψεις άλλων παρουσιάζονται σε πλάγιο λόγο είναι τα ακόλουθα:
– (προσπάθησαν να αποδείξουν) ότι υπάρχει η λευκή φυλή (που είναι δήθεν καλύτερη στο σωματικό και στο διανοητικό επίπεδο απ’ ό,τι η υποτιθέμενη μαύρη
φυλή): δευτερεύουσα ειδική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα να αποδείξουν
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– (πίστευαν) ότι η ανθρωπότητα χωριζόταν σε πολλές φυλές: δευτερεύουσα ειδική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα πίστευαν
– (Προσθέτει ότι) «ανάμεσα σ’ έναν Κινέζο, σ’ έναν κάτοικο του Μάλι και σ’ ένα
Γάλλο υπάρχουν περισσότερες κοινωνικοπολιτιστικές παρά γενετικές διαφορές»: δευτερεύουσα ειδική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα Προσθέτει
[Σημ.: Στο πρώτο παράδειγμα πλάγιου λόγου, η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «που είναι δήθεν καλύτερη... η υποτιθέμενη μαύρη φυλή» ανήκει στον πλάγιο λόγο. Στο τρίτο παράδειγμα πλάγιου λόγου «Προσθέτει ότι “ανάμεσα... παρά
γενετικές διαφορές”» δεν είναι εύκολο να διακριθεί ο πλάγιος λόγος από τον ευθύ, γιατί η πρόταση που εισάγεται με το ότι στην πραγματικότητα είναι κύρια
(παρατίθεται η αυτούσια άποψη κάποιου, κλεισμένη σε εισαγωγικά) και όχι δευτερεύουσα ειδική].

Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα
σελ. 55 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάστε το ερωτηματολόγιο (κείμενο 7) και προσπαθήστε να μεταφέρετε το
περιεχόμενο των ερωτήσεων σε κάποιον που το αγνοεί, χρησιμοποιώντας
πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. Μπορείτε να αρχίσετε έτσι: «Οι μαθητές
ρώτησαν αν...»
1. Οι μαθητές ρώτησαν αν μας ενοχλεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει
τα τελευταία χρόνια πολλοί αλλοδαποί.
2. Ρώτησαν επίσης τι σκεφτόμαστε-αισθανόμαστε γι’ αυτούς.
3. Οι μαθητές θέλησαν να μάθουν αν πιστεύουμε ότι οι αλλοδαποί δημιουργούν
προβλήματα στην Ελλάδα και τους Έλληνες (όλοι ή κάποιοι από αυτούς).
4. Ρώτησαν αν θα αφήναμε το παιδί μας να κάνει παρέα με παιδιά αλλοδαπών.
5. Οι μαθητές ζήτησαν να μάθουν αν έχουν εργαστεί ποτέ για λογαριασμό μας
αλλοδαποί.
6. Ρώτησαν αν είχαμε στο παρελθόν ή έχουμε σήμερα μετανάστες στην οικογένειά μας.
7. Οι μαθητές ρώτησαν αν θα αποφασίζαμε να πάμε να δουλέψουμε σε άλλη χώρα, αν (στην περίπτωση που) δε βρίσκαμε δουλειά στην πατρίδα μας.
σελ. 55 σχολ. βιβλίου
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2. Αν μπορούσατε να συνεχίσετε το διάλογο του κειμένου 5, τι θα απαντούσατε σε όσα υποστηρίζει το κορίτσι αυτό; • Χωριστείτε σε ομάδες δύο ατόμων, γράψτε το φανταστικό αυτό διάλογο και παρουσιάστε τον στην τάξη
σας σε πλάγιο λόγο.
• Η συνέχεια του διαλόγου:
Μαφάλντα: Όπως φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιείς, όχι μόνο είσαι
προκατειλημμένη αλλά και ρατσίστρια.
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Σουζανίτα: Εγώ ρατσίστρια; Πώς σου πέρασε από το μυαλό αυτή η ιδέα;
Μαφάλντα: Μα είναι ρατσιστικό να αποκαλείς τους μαύρους «αραπάδες» και
«βρωμιάρηδες».
Σουζανίτα: Δεν φταίω εγώ που αυτοί είναι έτσι...
Μαφάλντα: «Αυτοί» είναι μια χαρά, εσύ είσαι απαράδεκτη!

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Παρουσίαση του διαλόγου σε πλάγιο λόγο:
Η Μαφάλντα κατηγορεί τη φίλη της ότι, όπως φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί, όχι μόνο είναι προκατειλημμένη αλλά και ρατσίστρια. Η Σουζανίτα τονίζει ότι δεν είναι ρατσίστρια και τη ρωτάει πώς της πέρασε από το μυαλό μια τέτοια ιδέα. Η Μαφάλντα απαντά ότι είναι ρατσιστικό να αποκαλεί τους μαύρους
«αραπάδες» και «βρωμιάρηδες». Η φίλη της προσπαθεί να δικαιολογηθεί λέγοντας
ότι δεν φταίει η ίδια που αυτοί είναι έτσι. Τότε η Μαφάλντα, εξοργισμένη, σχολιάζει ότι «αυτοί» είναι μια χαρά, ενώ εκείνη (η Σουζανίτα) είναι απαράδεκτη.
σελ. 55 σχολ. βιβλίου

3. Μετατρέψτε το θεατρικό κείμενο 6 σε αφηγηματικό λόγο. • Διαλέξτε τα
ρήματα εξάρτησης των δευτερευουσών προτάσεων, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν το δικό σας σχόλιο / τη δική σας άποψη για όσα λέγονται.

Ο Χάρης απορεί από τι θέλει να ησυχάσει ο Δημήτριος. Εκείνος τονίζει ότι θέλει να ησυχάσει από όλους. Ο Χάρης έκπληκτος ζητά να μάθει τι του κάνουν, και
ο Δημήτριος σε έντονο τόνο απαντά πως, αν δεν τους χτυπήσει πρώτος ο ίδιος,
θα τον χτυπήσουν αυτοί. Αναρωτιέται αν μπορεί να ζει σ’ αυτή τη μαρτυρική
αγωνία κι αν, αντί να τρέμει αυτός τους άλλους, δεν είναι πιο καλά να τρέμουν
οι άλλοι εκείνον. Ο Χάρης, ανήσυχος, τον προστάζει να σταθεί όπως είναι και να
μην κουνηθεί καθόλου. Με ειρωνικό ύφος τον επικρίνει ότι στο δεξί του μάτι πεταρίζει η ανασφάλεια, στο αριστερό γυαλίζει η μοχθηρία, με το δεξί τρέμει, με το
αριστερό σφάζει... Συνεχίζει να τον κατηγορεί λέγοντάς του ότι το δεξί του αυτί
ψάχνει στο άπειρο ενώ το αριστερό έχει μαραθεί από καθολική έλλειψη εμπιστοσύνης. Αμέσως μετά, με στόμφο τον καλεί να δει πόσο ο ίδιος σεβάστηκε την αλήθεια. Τέλος, τον ρωτά σαρκαστικά αν είναι δίκαιο, επειδή ο Χάρης γεννήθηκε δειλός, να χαλάει την ησυχία της πλάσης.
σελ. 55 σχολ. βιβλίου

4. Προσπαθήστε να συμπληρώσετε την εικονογραφημένη ιστορία βάζοντας
τα λόγια των προσώπων στα αντίστοιχα «μπαλόνια». Τις απαιτούμενες
πληροφορίες θα τις βρείτε στα επεξηγηματικά κείμενα που υπάρχουν δίπλα
στα σκίτσα.
Εικόνα 1
Αν είναι δυνατόν! Αυτό το προεκλογικό φυλλάδιο γράφει ότι για την ανεργία ευ-
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θύνονται σε μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενες γυναίκες και οι ξένοι που έρχονται στη
χώρα μας!
Εικόνα 2
Αίσχος! Αυτές οι απόψεις είναι απαράδεκτες! Απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι
που ψηφίζουν αυτό το κόμμα...
Εικόνα 3
– Όλα αυτά τα στερεότυπα πρέπει να ξεπεραστούν. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν
οι πολίτες και να αλλάξουν στάση.
– Έχεις δίκιο, αλλά μια τέτοια προσπάθεια είναι δύσκολη...
Εικόνα 4
Ενώ έχουν γίνει τόσοι και τόσοι αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την
κατάργηση των κοινωνικών διακρίσεων, το θλιβερό αυτό φαινόμενο συνεχίζει να
υφίσταται!
Εικόνα 5
Τέλος πάντων, ας το ξεχάσουμε. Αλήθεια, είδες την νέα μας προϊσταμένη; Όλοι
λένε ότι είναι ότι είναι συμπαθέστατη.
Εικόνα 6
Τι; Προϊσταμένη; Εννοείς ότι είναι γυναίκα; Δεν είμαστε καλά! E, όχι και να λογοδοτούμε στις κυρίες... Τι άλλο θα ακούσω σήμερα;

Λεξιλόγιο
Ρήματα και εκφράσεις για τον πλάγιο λόγο
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

132

1. Συγκεντρώστε και καταγράψτε όσα ρήματα χρησιμοποιήσατε μέχρι τώρα,
για να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. • Ποια από αυτά θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με κάποια από τα παρακάτω ρήματα ή εκφράσεις,
χωρίς να αλλάξει το νόημα των κειμένων;
• εξετάζω, παρουσιάζω, αναζητώ τους λόγους/αιτίες κ.λπ., αναφέρομαι, κάνω αναφορά (γίνεται αναφορά), σκιαγραφώ, παρουσιάζω, εκθέτω, αναπτύσσω, αναλύω, προσεγγίζω, θίγω
• πιστεύω, διατυπώνω την άποψη/γνώμη, εκφράζω την άποψη/γνώμη, υποστηρίζω, θεωρώ
• σχολιάζω, κρίνω, αποφαίνομαι
• επιχειρώ να..., προσπαθώ να...
• υπερασπίζομαι, υπερασπίζω, προασπίζομαι, συνηγορώ υπέρ
• αντικρούω την άποψη/ιδέα/επιχείρημα, απορρίπτω, αντιτάσσομαι, διατυπώνω ενδοιασμούς/επιφυλάξεις/αντιρρήσεις
• καταγγέλλω, κατακρίνω, επικρίνω, επιρρίπτω ευθύνες, θεωρώ υπεύθυνο,
καταλογίζω ευθύνες
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• καταλήγω στην απόφαση/θέση/άποψη/στο συμπέρασμα, αποφαίνομαι, συμπεραίνω, τονίζω, επισημαίνω, υπογραμμίζω

• ορίζω, καθορίζω, προσδιορίζω, σκιαγραφώ, διαγράφω, διευκρινίζω

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Τα περισσότερα από τα ρήματα που χρησιμοποιήσαμε για να μετατρέψουμε τον
ευθύ λόγο σε πλάγιο (ρήματα εξάρτησης: Ακούω και μιλώ, άσκηση σελ. 51 σχολ. βιβλίου) μπορούν να αντικατασταθούν με κάποια από τα παραπάνω. Ενδεικτικά:
– απαντώ: σχολιάζω, διευκρινίζω
– προσθέτω: τονίζω, επισημαίνω, υπογραμμίζω
– διευκρινίζω: τονίζω, επισημαίνω, υπογραμμίζω
– λέω: υποστηρίζω, σχολιάζω
– κάνω την παρατήρηση: διατυπώνω την άποψη/γνώμη, εκφράζω την άποψη/γνώμη, υποστηρίζω, καταλήγω στην απόφαση/θέση/άποψη/στο συμπέρασμα, αποφαίνομαι, συμπεραίνω
– εξηγώ: υποστηρίζω, διευκρινίζω
– θέλω να μάθω: επιχειρώ να, προσπαθώ να
– αποκρίνομαι: αναπτύσσω, αναλύω, αποφαίνομαι
– εκφράζω την απορία: επιχειρώ να, προσπαθώ να
– συμπληρώνω: αναφέρομαι, κάνω αναφορά (γίνεται αναφορά)
– συνεχίζω λέγοντας: καταλήγω στην απόφαση/θέση/άποψη/στο συμπέρασμα,
αποφαίνομαι, συμπεραίνω, τονίζω, επισημαίνω, υπογραμμίζω
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

2. Χρησιμοποιήστε μερικά από τα παραπάνω ρήματα ή εκφράσεις σε δικές
σας περιόδους που να περιέχουν πλάγιο λόγο.
• Ο ομιλητής εξέτασε αν υφίσταται κοινωνικός ρατσισμός στο πλαίσιο του σχολείου. (παρουσίασε, ανέλυσε, προσέγγισε, έθιξε)
• Ορισμένοι ιστορικοί το18ο και 19ο αιώνα πίστευαν ότι υπάρχει λευκή φυλή που
είναι ανώτερη στο σωματικό και διανοητικό επίπεδο από την υποτιθέμενη μαύρη
φυλή. (υποστήριζαν, θεωρούσαν, διατύπωσαν / εξέφρασαν την άποψη / γνώμη)
• Ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι ο υπουργός θα έπρεπε να είναι διαλλακτικός
απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. (έκρινε, αποφάνθηκε)
• Επιχείρησε να αποκρούσει αυτή την άποψη προβάλλοντας αποδείξεις. (προσπάθησε, απέρριψε, αντιτάχθηκε σε, διατύπωσε ενδοιασμούς / επιφυλάξεις /
αντιρρήσεις για)
• Η οικολογική οργάνωση κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση δε λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του βιότοπου. (επέρριψε ευθύνες σε, θεώρησε
υπεύθυνη, καταλόγισε ευθύνες, κατέκρινε, επέκρινε)
• Οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, είναι γενετικά ταυτόσημοι κατά 99,9 %. (αποφαίνονται, συμπεραίνουν, τονίζουν, επισημαίνουν, υπογραμμίζουν)
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Λέξεις για την ισότητα και τη διαφορά
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

• Αφού διαβάσετε τον παρακάτω πίνακα, προσπαθήστε να τον συμπληρώσετε
με άλλες λέξεις σχετικές με την ισότητα και τη διαφορά που έχετε βρει στα
κείμενά σας. • Ανατρέξτε στο λεξικό σας, για να συμπληρώσετε τους ορισμούς στις καινούργιες αυτές λέξεις.
στερεότυπο = συμβολικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη μιας ομάδας
ανθρώπων και βασίζεται σε γενικεύσεις
προκατάληψη = εκδήλωση εύνοιας ή δυσμένειας, όχι με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δεδομένα αλλά προσωπικές συμπάθειες και ατομικά συμφέροντα
μεροληψία = δυσμενής στάση και συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα που δε
βασίζεται σε εμπειρία την οποία έχουμε ελέγξει κριτικά
σεξισμός = οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών
φυλετισμός = πολιτική φυλετικών διακρίσεων
ξενοφοβία = έντονη αντιπάθεια για ανθρώπους από ξένες χώρες
κοινωνικός ρατσισμός = η αντίληψη του χωρισμού των ανθρώπων σε ανώτερους
και κατώτερους, «καθαρούς» και «μιάσματα», ανάλογα με την κοινωνική ομάδα
στην οποία ανήκουν
μειονότητα = ομάδα ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους ως προς την καταγωγή, τα πιστεύω ή τη συμπεριφορά, αλλά με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν
αποδιοπομπαίος τράγος = ο άνθρωπος στον οποίο επιρρίπτονται οι ευθύνες άλλων
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αλλοδαπός = αυτός που κατάγεται από άλλη χώρα
ανθρώπινα δικαιώματα = τα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα (π.χ. το δικαίωμα
της προσωπικής ελευθερίας, η ισότητα ενώπιον του νόμου, η προστασία από αυθαίρετη σύλληψη, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, εργασίας, ελευθερίας λόγου και έκφρασης, συγκεντρώσεων, συνελεύσεων κ.λπ.), τα οποία θεωρούνται απαραβίαστα
και πρέπει να γίνονται σεβαστά από την εκάστοτε κρατική εξουσία
αυτόχθων = αυτός που κατοικεί εξαρχής στη γη των προγόνων του
διαφορετικότητα = το να διαφέρει κάποιος από τους άλλους (συνήθως την πλειονότητα) σε επίπεδο εξωτερικών χαρακτηριστικών, ικανοτήτων, καταγωγής, συμπεριφοράς ή επιλογών
ενσωματώνομαι = γίνομαι αδιάσπαστο μέρος συγκροτημένου συνόλου
κοινωνική ανισότητα = η έλλειψη ισότητας σε κοινωνικό επίπεδο (στην κατανομή
του πλούτου, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στις κοινωνικές τάξεις)
κοινωνικό περιθώριο = ο εξωκοινωνικός χώρος στον οποίο ζουν, ηθελημένα ή
όχι, άτομα που χαρακτηρίζονται από τάσεις φυγής, αποστασιοποίησης και μη
συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα εξαιτίας της σύγκρουσής τους με τα αποδεκτά
πρότυπα της κοινωνίας, λόγω ιδεολογικής διαφοροποίησης ή εξαιτίας του χαμηλού οικονομικού και πνευματικού τους επιπέδου
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μετανάστης = αυτός που εγκαταλείπει με τη θέλησή του την πατρίδα του, για να
εγκατασταθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα
παρίας = πρόσωπο που μειονεκτεί ως προς τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, που ζει στο κοινωνικό περιθώριο
πολυεθνικός = αυτός που αποτελείται από πολλά έθνη, στον οποίο περιλαμβάνονται πολλές εθνότητες
πολυπολιτισμικός = αυτός που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφόρων και
διακρινόμενων μεταξύ τους πολιτισμών
ρατσισμός = η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων, που βασίζεται στο
δόγμα της ανωτερότητας μιας φυλής, εθνικής ή κοινωνικής ομάδας και στην καλλιεργημένη αντίληψη των μελών της ότι οφείλουν να περιφρουρήσουν την αμιγή
σύσταση, την καθαρότητα της ομάδας τους, καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο
έναντι των υπολοίπων φυλετικών, εθνικών, κοινωνικών κ.λπ. ομάδων, που θεωρούνται από αυτά κατώτερες
ρατσιστής = ο οπαδός του ρατσισμού

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Kέντρο Λεξικολογίας E.Π.E. 1998

Σχήματα λόγου
Κυριολεξία και μεταφορά
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

1. Αξιοποιώντας τα μηνύματα των κειμένων 1, 2, 3 και τον τρόπο με τον οποίο
διατυπώνονται οι ερωτήσεις στο κείμενο 2, γράψτε μερικές ερωτήσεις, με τις
οποίες θα προβληματίζετε τους συμμαθητές σας σχετικά με κάποιες προκαταλήψεις και στερεότυπα που αποτελούν συνηθισμένες συμπεριφορές. • Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε και μεταφορική γλώσσα, π.χ. Ποιες σκέψεις
σάς γεννιούνται στο μυαλό, όταν γεννιέται ένα παιδί με ειδικές ανάγκες;
– Έχεις σκεφτεί πώς θα ένιωθες αν ζούσες σε μια ξένη χώρα και οι ντόπιοι σε
αντιμετώπιζαν ως κατώτερό τους;
– Πώς θα ένιωθες αν έβλεπες ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θεωρούν τους περισσότερους ομοεθνείς σου εγκληματίες;
– Ποιες σκέψεις θα έρχονταν στο μυαλό σου αν σε μια άλλη γλώσσα η λέξη Έλληνας
χρησιμοποιούνταν ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός;
– Ποια συναισθήματα γεννιούνται μέσα σου, όταν βλέπεις να κοροϊδεύουν κάποιον
επειδή έχει δυσκολία στο βάδισμα ή στην ομιλία;
– Δε θα ένιωθες αδικημένος αν οι άλλοι σε έβαζαν στο περιθώριο επειδή δε θα
μπορούσες να δεις ή να περπατήσεις;
– Πώς θα σου φαινόταν αν όλοι υιοθετούσαν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε οποιοδήποτε σωματικό μειονέκτημα;
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– Ποιες σκέψεις έρχονται στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι ότι η μητέρα σου αμείβεται λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους της, ενώ κάνουν την ίδια ακριβώς
δουλειά;
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

2. Κοιτάξτε τους τίτλους όλων των κειμένων που παρατίθενται σ’ αυτή την
ενότητα. Ποιοι από αυτούς κυριολεκτούν; • Ποιοι περιέχουν μεταφορές;
• Επιλέξτε δύο από τους μεταφορικούς τίτλους και μετατρέψτε τους σε κυριολεκτικούς. • Αντικαταστήστε δύο κυριολεκτικούς τίτλους με άλλους, μεταφορικούς.

• Κυριολεκτικοί τίτλοι

– Κείμενο 1: Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου
– Κείμενο 3: Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών
– Κείμενο 4: Πολυεθνικές τάξεις στο σχολείο
– Κείμενο 5: Εγώ προκατειλημμένη;
– Κείμενο 7: Οι μαθητές ερευνούν
– Κείμενο 9: Ο διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί
– Κείμενο 11: Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

• Μεταφορικοί τίτλοι

– Κείμενο 2: Στη θέση του άλλου
– Κείμενο 6: Ο μπαμπάς ο πόλεμος
– Κείμενο 8: Η γενετική είναι... αντιρατσίστρια
– Κείμενο 10: Ό,τι χωράει η καρδιά

• Μετατροπή μεταφορικών τίτλων σε κυριολεκτικούς:

– Η γενετική είναι... αντιρατσίστρια → Τα ευρήματα της γενετικής δε δικαιολογούν το ρατσισμό
– Ό,τι χωράει η καρδιά → Υπάρχει αρκετή αγάπη για όλους

• Μετατροπή κυριολεκτικών τίτλων σε μεταφορικούς:

Πολυεθνικές τάξεις στο σχολείο → Όλα τα έθνη στο ίδιο θρανίο
Οι μαθητές ερευνούν → Οι μαθητές στο μονοπάτι της έρευνας
σελ. 58 σχολ. βιβλίου
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3. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τις μεταφορικές εκφράσεις του κειμένου 4 με κυριολεκτικές. • Πότε η ανάγνωσή του είναι πιο ευχάριστη και για
ποιους λόγους;
• Αντικατάσταση των μεταφορικών εκφράσεων με κυριολεκτικές:
– πελώρια διαφορά επιπέδου στη γνώση της γλώσσας: ανισότητα στη γνώση της
γλώσσας
– μαθησιακή υποδομή: προηγούμενες γνώσεις
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– Οι δάσκαλοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα: οι δάσκαλοι που βρέθηκαν
σε τέτοιες τάξεις
– τον εύκολο δρόμο να αποβάλουν τους «ξένους» στο περιθώριο μιας τάξης: την
εύκολη επιλογή να μην ασχοληθούν με τους «ξένους»
– μιας τάξης που προχωρεί: μιας τάξης που προοδεύει
– τιμωρεί τη διαφορετικότητά τους: δεν αποδέχεται
– βαφτίζοντάς την «παράβαση»: ονομάζοντάς τη «παράβαση»
– το δύσκολο δρόμο μιας επίπονης και ενίοτε επώδυνης προσπάθειας: τη δύσκολη
επιλογή
– να βρουν ισορροπίες: να δημιουργήσουν μια κατάσταση χωρίς προβλήματα
– να γεφυρώσουν χάσματα: να περιορίσουν τις διαφορές
– να ενσωματωθούν: να ενταχθούν, να γίνουν μέρος του συνόλου
– κάνοντας τις τάξεις πλουσιότερες: καλύτερες (με περισσότερους καλούς μαθητές)
– Έλληνες, πλήρεις και άνευ εκπτώσεων: με ίσα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις
– πόσο πλουσιότερη... θα μπορούσε να γίνει η ελληνική κοινωνία: πλουραλιστική

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Η ανάγνωση του κειμένου είναι πιο ευχάριστη όταν υπάρχουν οι μεταφορικές
εκφράσεις, γιατί ο λόγος αποκτά ακρίβεια και ποικιλία ενώ το ύφος γίνεται πιο
ζωηρό και εκφραστικό.
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε στις εφημερίδες και άλλους μεταφορικούς τίτλους ειδήσεων. • Αντιγράψτε τους, παρουσιάστε τους στην τάξη σας και καλέστε τους συμμαθητές σας να μαντέψουν το περιεχόμενο των ειδήσεων αυτών.
• «Πώς σκοπεύουν να αναθερμάνουν την οικονομία»
(Με ποιους τρόπους η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βελιώσει την οικονομία)
• «Ανοίγουν πόλεμο για τα 84 ΤΕΙ»
(Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων αντιδρά στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας τα 84 ΤΕΙ που δεν έχουν
ικανό αριθμό φοιτητών, ώστε να υπάρχει λόγος συνέχισης της λειτουργίας τους)
• «Ο αγωγός αερίου φέρνει αντιδράσεις»
(Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική προκαλεί αντιδράσεις οικολογικού χαρακτήρα)
• «Το τσαλάκωμα της ειρήνης»
(H παραβίαση των συνθηκών ειρήνης)
• «Θύμα της ώρας το μουντομπάσκετ»
(Το μουντομπάσκετ είχε χαμηλή τηλεθέαση στην Ελλάδα εξαιτίας των επτά ωρών
που έχουν διαφορά η Ελλάδα και η Ιαπωνία, στην οποία γινόταν η διοργάνωση)
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• «Οι εμπρηστές του ροκ επιστρέφουν»
(Ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της κλασικής ροκ επανέρχεται στη
μουσική σκηνή)
• «Μια Ελληνίδα στο θρόνο της μόδας»
(Mια Eλληνίδα σχεδιάστρια μόδας αναλαμβάνει την ηγεσία ενός από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας της Eυρώπης)
• «Οι πληγές της ακτοπλοΐας»
(Tα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική ακτοπλοΐα)
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

2. Συγκεντρώστε όσο περισσότερες μεταφορικές εκφράσεις μπορείτε από αυτές που είναι συνηθισμένες στη γλώσσα των νέων.
– Τα πήρα στο κρανίο
– Μ’ έστειλε
– Μου τη δίνει
– Τα ’παιξα
– Τα ’φτυσα
– Με δουλεύεις
– Έχω σπαστεί
– Με κάρφωσες
– Με διέλυσες
– Έγινα λιώμα
– Έγινα αλοιφή
– Με σάρωσες
– Την κάνω
– Μου την έπεσε
– Δεν παίζεσαι
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

•
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3. Φτιάξτε ένα μικρό λεξικό των εκφράσεων αυτών στην τάξη σας, γράφοντας
ο καθένας την ερμηνεία μίας από τις λέξεις ή εκφράσεις αυτές, ώστε να
μπορεί να τις καταλάβει και ένας μεγαλύτερος. • Δώστε ένα μεταφορικό
τίτλο στο λεξικό αυτό.
Ερμηνεία μεταφορικών εκφράσεων:
τα παίρνω στο κρανίο: εκνευρίζομαι
μ’ έστειλε: με κατέπληξε ή με έδιωξε
μου τη δίνει: με εκνευρίζει
μου τη σπάει: με εκνευρίζει
μου σπάει τα νεύρα: με εκνευρίζει
τα ’παιξε: (για άνθρωπο) τρομοκρατήθηκε / εξαντλήθηκε // (για μηχάνημα)
χάλασε, έπαψε να λειτουργεί
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τα ’φτυσε: (για άνθρωπο) τρομοκρατήθηκε / εξαντλήθηκε // (για μηχάνημα)
χάλασε, έπαψε να λειτουργεί
με δουλεύεις: με κοροϊδεύεις
έχω σπαστεί: έχω εκνευριστεί
με κάρφωσες: με κατέδωσες, με πρόδωσες
με διέλυσες: με στενοχώρησες, με καταρράκωσες
έγινα λιώμα: κουράστηκα / μέθυσα / στενοχωρήθηκα
έγινα αλοιφή: κουράστηκα / μέθυσα / στενοχωρήθηκα
είμαι κομμάτια: είμαι κουρασμένος
έκανες τα νεύρα μου κομμάτια: με εκνεύρισες
έγιναν τα νεύρα μου κλωστές / κρόσσια: εκνευρίστηκα
σε σάρωσα: σε νίκησα
την κάνω: φεύγω
μου την έπεσε: μου επιτέθηκε / με προσέγγισε ερωτικά
δεν παίζεσαι: είσαι ασυναγώνιστος

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Τίτλος λεξικού:
– Λεξικό για προχωρημένους
– Λεξικό σύγχρονων εκφράσεων

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

1. Γράψτε ένα κείμενο στο οποίο θα επιχειρηματολογήσετε, για να μεταπείσετε κάποιους συμμαθητές σας που πιστεύουν ότι η διαφορετικότητα έχει
βιολογική βάση. • Στοιχεία για την επιχειρηματολογία σας μπορείτε να
αντλήσετε από το κείμενο 8 και από το μάθημα της Βιολογίας που διδάσκεστε.
Η σύγχρονη επιστήμη δέχεται ότι τα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου εξαρτώνται από το γενετικό του υλικό αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο ζει
και μεγαλώνει. Δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο βαθμό καθένας από αυτούς
τους παράγοντες καθορίζει πόσο διαφορετικοί θα γίνουν δύο άνθρωποι μεταξύ
τους. Μπορούμε όμως και με την κοινή λογική να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον μας: αρκεί να σκεφτούμε ότι δύο άνθρωποι,
ακόμη κι αν έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας μπορεί να γίνουν τελείως διαφορετικοί για λόγους που δεν έχουν
καμία σχέση με τη βιολογία. Για παράδειγμα, δύο παιδιά μπορεί να αποκτήσουν τελείως διαφορετική εμφάνιση εάν για παράδειγμα μεγαλώσουν σε περιοχές με διαφορετική ηλιοφάνεια, ή εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας.
Εκτός από την εμφάνιση, το περιβάλλον μπορεί να καθορίσει και στοιχεία
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του χαρακτήρα μας· έτσι, δύο παιδιά θα αποκτήσουν διαφορετικό επίπεδο
γνώσεων εάν λάβουν διαφορετική μόρφωση. Επίσης, οι αντιλήψεις και οι απόψεις καθενός από εμάς αποτελούν στοιχείο διαφορετικότητας και δεν καθορίζονται από βιολογικούς παράγοντες, αλλά κυρίως από την κουλτούρα στην
οποία ζούμε.
Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρουμε πως οι επιστήμονες, για να υπολογίσουν την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του ανθρώπου, αναζητούν και μελετούν (όμοια) δίδυμα που μεγάλωσαν χωριστά για οποιονδήποτε
λόγο, ώστε να διαπιστώσουν πόσο διαφορετικά είναι. Κάθε διαφορά θα οφείλεται στο περιβάλλον και όχι σε βιολογικούς ρόλους, αφού είναι γνωστό ότι
τέτοια δίδυμα έχουν ακριβώς την ίδια γενετική βάση.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

2. Θέλετε να κάνετε στο σχολείο σας μια έρευνα σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στις φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις. • Κατασκευάστε
ένα ερωτηματολόγιο. (Μπορείτε να συμβουλευτείτε το ερωτηματολόγιο
στο κείμενο 7). • Αν πρόκειται να επεξεργαστείτε στατιστικά τις απαντήσεις, τότε τι είδους ερωτήσεις είναι προτιμότερο να περιλάβετε στο ερωτηματολόγιό σας;
• Ερωτηματολόγιο

• Υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές στο σχολείο σας;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

• Υπάρχουν αλλοδαποί μαθητές στο τμήμα σας;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

• Σας ενοχλεί η παρουσία τους;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏
❏

– Αν ναι, γιατί;

• Δημιουργούνται προβλήματα από τη συνύπαρξή σας;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

– Αν ναι, τι είδους προβλήματα δημιουργούνται;

• Κάνετε παρέα με αλλοδαπούς συμμαθητές σας;
ΝΑΙ
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❏
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• Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι κάποιοι αλλοδαποί μαθητές αριστεύουν στα
μαθήματα:
Μου φαίνεται φυσιολογικό ❏
Μου φαίνεται απαράδεκτο ❏
Με αφήνει αδιάφορο
❏

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Τι νιώθετε για τους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας:
Συμπάθεια
Αδιαφορία
Φόβο
Αντιπάθεια
Μίσος

❏
❏
❏
❏
❏

• Πιστεύετε ότι οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

• Υπάρχουν μαθητές με αναπηρία στο σχολείο σας;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

• Θα κάνατε παρέα με κάποιον που έχει κάποια σωματική αναπηρία;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

• Πιστεύετε ότι τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά
σχολεία;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

– Αν ναι, γιατί;
– Αν όχι, γιατί;

• Διαθέτει το σχολείο σας ράμπα για αναπηρικά αμαξίδια;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

• Τι νιώθετε για τους ανθρώπους με αναπηρίες;
Συμπάθεια
Αδιαφορία
Οίκτο
Φόβο

❏
❏
❏
❏
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• Αν πρόκειται να επεξεργαστούμε στατιστικά τις απαντήσεις προτιμούμε κλειστές
ερωτήσεις, δηλαδή ερωτήσεις επιδέχονται μονολεκτική (ναι ή όχι) ή πολύ σύντομη απάντηση.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

3. Γράψτε ένα κείμενο επιχειρηματολογίας, όπου θα υποστηρίζετε το δικαίωμα των ανθρώπων στην ισότητα αλλά και τη διαφορετικότητα. • Αξιοποιήστε όσο περισσότερες μπορείτε από τις λέξεις του λεξιλογίου. • Αφού
θέσετε τα κριτήρια ποιότητας για το επιχειρηματολογικό αυτό κείμενο, επιλέξτε ύστερα από συζήτηση τα καλύτερα κείμενα. Φτιάξτε κατάλληλα σκίτσα ή βρείτε ταιριαστές φωτογραφίες από εφημερίδες και περιοδικά και
δημιουργήστε ένα λεύκωμα της τάξης σας.
Ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια ποιότητας όπως αν:
α. στο κείμενο περιέχονται επαρκείς πληροφορίες,
β. τα επιχειρήματα στηρίζονται με στοιχεία,
γ. τα επιχειρήματα έχουν λογική οργάνωση.
Παραθέτουμε τα παρακάτω κείμενα σχετικά με το δικαίωμα των ανθρώπων
στην ισότητα και τη διαφορετικότητα:

142

Καθημερινά, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άνθρωποι παρεμποδίζονται
από το να συμμετέχουν σε εργασιακές και κοινωνικές δραστηριότητες με όλες τους τις
ικανότητες, εξαιτίας των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Για το λόγο αυτό ψηφίστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν σε όλους τους ανθρώπους ίσα δικαιώματα και συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων που συναντούν ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες.
Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθιστά παράνομη κάθε διάκριση λόγω θρησκείας και
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού στους τομείς της
απασχόλησης και της κατάρτισης. Επιπλέον, απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, τόσο στην απασχόληση και την κατάρτιση όσο και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητας, όπως είναι η εκπαίδευση, η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη.
Οι νομοθετικοί κανόνες συμβάλλουν στην προστασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις και την παρενόχληση. Δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν υποστεί
διακρίσεις να προσφύγουν σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές ώστε να εγείρουν τα αιτήματά τους. Ένα μη κυβερνητικό σώμα, οργανισμός ή ένωση μπορεί, επίσης, να δράσει
εξ ονόματός τους. Κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει να ορίσει μια αρχή ισότητας, για την
παροχή υποστήριξης προς τα θύματα διακρίσεων και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρωγός αυτών των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, χρηματοδοτώντας έρευνες, δράσεις και οργανισμούς που εστιάζουν στην καταπολέμηση
των διακρίσεων. Εκατοντάδες διαφορετικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται, από
την εκπαίδευση δικηγόρων και δικαστών σε θέματα σχετικά με τη νέα νομοθεσία μέχρι
και την επίκριση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στα μέσα ενημέρωσης και
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τον αθλητισμό. Επίσης εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να αυξήσουμε το επίπεδο
ενημέρωσης σχετικά με τη νέα νομοθεσία κατά των διακρίσεων, καθώς και την πληροφόρηση σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων, γενικότερα. Για τον λόγο αυτό, το
2007 ορίστηκε ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Στόχος του Έτους
θα είναι η ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με τα δικαιώματά τους και η προώθηση
της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική διάσταση της καθημερινής ζωής. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της δίκαιης και ίσης
μεταχείρισης παράγει οφέλη πολύ σημαντικά για όλους εμάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Vladimir Spidla, επίτροπος Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ωστόσο, και στην Ευρώπη παρατηρούνται φαινόμενα διακρίσεων. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καταδικάζουν κάθε είδος διάκρισης και συνεργάζονται για να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις εντός του πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο θεσμός που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ένωσης,
δεσμεύεται απέναντι στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού. Στο
πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει να απαιτεί την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Josep Borrell Fontelles, MEΚ, πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(www.europarl.eu.int)

Οι διακρίσεις αποτελούν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αναφέρεται
και στο διεθνές δίκαιο. Αλλά το κενό μεταξύ των αξιών και της πραγματικότητας είναι
μεγάλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που οφείλουν να κατανοήσουν οι δημοσιογράφοι, δίχως συναισθηματισμούς αλλά και δίχως αφέλεια, αφού οι διακρίσεις αποτελούν το
προϊόν πολύπλοκων ιστορικών, πολιτισμικών και οικονομικών αλληλεπιδράσεων.
Pascale-Marie Deschamps, νικήτρια
του Δημοσιογραφικού Βραβείου 2004 της Ε.Ε.

«Για τη διαφορετικότητα. Κατά των διακρίσεων»
(www.stop-discrimination.info))

Οι εργοδότες που επενδύουν σε ένα χώρο εργασίας χωρίς διακρίσεις και σε ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό κάνουν τη σωστή επιλογή. Βγαίνουν κερδισμένοι απo το
πιο ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον και από την πείρα του προσωπικού που αντανακλά την ποικιλομορφία των καταναλωτών και των χρηστών των υπηρεσιών που
παρέχουν. Οι διακρίσεις καταστρέφουν ζωές, περιθωριοποιούν και εμποδίζουν την
ανάπτυξη θετικού εργασιακού περιβάλλοντος με βάση την ένταξη, τον σεβασμό και το
ομαδικό πνεύμα. Ως συνασπισμός ευρωπαϊκών κοινωνικών ΜΚΟ [Μη Κυβερνητικών
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Οργανώσεων] με ρίζες σε πολλές και διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών,
η Κοινωνική Πλατφόρμα γνωρίζει επίσης καλά την ανάγκη αντιμετώπισης των πολλαπλών διακρίσεων όταν τα άτομα υφίστανται διακρίσεις για περισσότερους από
έναν λόγους.
Anne-Sophie Parent, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Κοινωνικών ΜΚO
(www.socialplatform.org)

Οι επιχειρήσεις αντλούν σημαντικά οφέλη όταν και εφόσον οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται, εκπαιδεύονται και προάγονται με βάση τις δεξιότητές τους, δίχως αναφορά στο φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό
τους ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εταιριών υιοθετεί πολιτικές διαφορετικότητας, στα πλαίσια των προσπαθειών επίτευξης
υψηλής παραγωγικότητας στο περιβάλλον εργασίας.
Ernest-Antoine Seilliere, πρόεδρος της UNICE
(Ένωση Συνομοσπονδιών Βιομηχάνων και
Εργοδοτών της Ευρώπης – www.unice.org)

Οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της ανάπτυξης κοινωνιών συνοχής και
διαφορετικότητας, που θεμελιώνονται πάνω στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρχές της δημοκρατίας. Οι οργανισμοί Νεολαίας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, προωθώντας τις παραπάνω αξίες και
παρέχοντας στους νέους ανθρώπους χώρο για ενεργό δράση και συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι νέοι άνθρωποι ίσες ευκαιρίες
συμμετοχής και ότι πολλοί είναι εκείνοι που υφίστανται διακρίσεις. Το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Νέων, καθώς και οι οργανισμοί που είναι μέλη του, δεσμεύονται να εργάζονται
υπέρ των ίσων ευκαιριών για όλους και κατά κάθε μορφής διάκρισης. Κάτι τέτοιο,
όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο δια μέσου της συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Διεθνή
Ιδρύματα, οργανώνοντας άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες στον
τομέα της απασχόλησης που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή εργασία σε όλους τους νέους
ανθρώπους, καθώς και εκπαίδευση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Renaldas Vaisbrodas, πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νέων
(www.youthforum.org)
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Ευθύ λόγο χρησιμοποιούμε όταν παραθέτουμε απόψεις άλλων αυτούσιες.
• Πλάγιο λόγο χρησιμοποιούμε όταν παραθέτουμε σε κείμενά μας προφορικά ή γραπτά απόψεις άλλων όχι αυτούσιες αλλά μετασχηματισμένες από εμάς.
Ερωτηματικές προτάσεις

ΚΥΡΙΕΣ
Ευθείες ερωτήσεις
Ολικής
άγνοιας

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ
Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

Μερικής
άγνοιας

Ολικής
άγνοιας

Μερικής
άγνοιας

• Λέξεις που εισάγουν ερωτηματικές προτάσεις:
– ερωτηματικές αντωνυμίες (π.χ. ποιος, πόσος, τι)
– ερωτηματικά επιρρήματα (π.χ. πού, πώς, πότε)
– μόρια (π.χ. άραγε, τάχα)
– σύνδεσμοι (π.χ. μήπως, μην)
• Όταν λέμε σε κάποιον: «Είσαι αλεπού», δε χρησιμοποιούμε τη λέξη αλεπού κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά και εννοούμε ότι είναι πολύ πονηρός.
V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Κείμενο: ... ως γνωστόν

Αρχή όλων των διακρίσεων οι γενικές κρίσεις. Όλοι οι «Α» είναι «Β» – να το
αξίωμα κάθε ρατσισμού. [...] Ο καθένας μπορεί να παρασυρθεί από ένα –δικαιολογημένο ή όχι– συναίσθημα. Και να φτάσει ξαφνικά στο «ως γνωστόν»... Ως γνωστόν, όλοι οι Γερμανοί είναι τέρατα, οι Εβραίοι εκμεταλλευτές, οι Αμερικανοί ρατσιστές.
Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πως είμαστε όλοι ίδιοι. Σε κάθε κοινωνία τα
φαινόμενα της διάκρισης και της διαίρεσης ενδημούν και οι διαφορές (αν υπάρχουν) είναι στα προβλήματα. Βέβαια εμείς είμαστε υπερήφανοι που δεν έχουμε
απαρτχάιντ. Όμως δεν έχουμε και νέγρους... Και οι άλλοι Ευρωπαίοι (Γάλλοι,
Ελβετοί, Ολλανδοί) ήταν υπερήφανοι για την ανεκτικότητα και το φιλελευθερισμό
τους... μέχρι που γέμισαν έγχρωμους και μη, εργάτες και πρόσφυγες. [...]
Κι αν νομίζετε πως η έλλειψη νέγρων μάς εμποδίζει να εκδηλώνουμε τον αυθόρμητο ρατσισμό μας, κάνετε πολύ λάθος. Έχουμε άπειρους τρόπους να διαιρούμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Από την καταγωγή τους μέχρι το επάγγελμά τους. [...]
Λες και διαλέγει κανείς πάντα με ποιον τρόπο θα βγάλει το ψωμί του! Και
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υπάρχουν και χειρότερα. Για σκεφτείτε το σκουπιδιάρη, τον πεθαμενατζή, τον εκκενωτή βόθρων. Ενώ γιατρός... δικηγόρος... μηχανικός... [...]
Λοιπόν, ας αφήσουμε τους φαρισαϊσμούς, ας σταματήσουμε να λέμε: «∂é¯·ÚÈÛÙá ÛÔÈ ¬ÙÈ ÔéÎ ÂåÌ› œÛÂÚ Ôî ÏÔÈÔ› ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ...» κι ας αναζητήσουμε βαθύτερα μέσα μας τις ρίζες του ρατσισμού – γιατί υπάρχουν σε όλους μας. Χρειάζεται
συνειδητός και συνεχής αγώνας, έντιμη αυτοανάλυση και παραδοχή των ημαρτημένων, για να πολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτή τη φοβερή κοινωνική μάστιγα, που
δηλητηριάζει όχι μόνο τη ζωή στη Νότιο Αφρική – αλλά και εδώ, σε μας, στην Ελλάδα, κάθε μέρα.
– Θα παντρεύατε την κόρη σας με έναν τσιγγάνο; Σίγουρα! (Μόνο που δεν έχετε κόρη – ε;)
– Δε νομίζετε πως οι Εβραίοι είναι λιγάκι παραδόπιστοι; Λέτε συχνά ποντιακά
ανέκδοτα; Δε συμφωνείτε πως οι Γερμανοί ρέπουν προς τον ολοκληρωτισμό; (Ε, η
γερμανική πειθαρχία!). Και οι Τούρκοι, εδώ που τα λέμε, δεν είναι λίγο μπουνταλάδες; Ως γνωστόν δε, οι Άραβες...
Όσο για τους Έλληνες – δεν είναι ένας περήφανος φιλελεύθερος και ξύπνιος
λαός; (Να και ο ανάποδος ρατσισμός!). Ε, λοιπόν, αρχίστε να ξηλώνετε προκαταλήψεις και προλήψεις.
Νικ. Δήμου (από τον ημερήσιο Τύπο)

Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος
1. Bρείτε τις ερωτηματικές προτάσεις που υπάρχουν στο απόσπασμα «Θα παντρεύατε την κόρη σας... προλήψεις» και προσδιορίστε το είδος τους.
2. Μεταφέρετε τις ευθείες ερωτήσεις του αποσπάσματος «Θα παντρεύατε την κόρη
σας... προλήψεις» σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας διάφορα ρήματα εξάρτησης
και εκφράσεις.
3. Αφηγηθείτε το περιεχόμενο του αποσπάσματος «Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει... εργάτες και πρόσφυγες» σε ένα φίλο σας αρχίζοντας έτσι: «Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο με θέμα το ρατσισμό. Ο συγγραφέας...»
Λεξιλόγιο
1. Συγκεντρώστε όλες τις λέξεις και φράσεις του παραπάνω κειμένου, οι οποίες
έχουν σχέση με το θέμα του ρατσισμού.
2. Στην περίοδο «Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πως είμαστε όλοι ίδιοι»:
α. εντοπίστε το ρήμα εξάρτησης της δευτερεύουσας ειδικής πρότασης
γ. αντικαταστήστε το ρήμα εξάρτησης με τρία άλλα ρήματα παρόμοιας σημασίας.
Κυριολεξία και μεταφορά

• Στο παραπάνω κείμενο εντοπίστε τρεις μεταφορές και προσπαθήστε να τις αντικαταστήσετε με κυριολεκτικές εκφράσεις.
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ÂÓﬁÙËÙ· 4Ë
Ενωμένη Ευρώπη και Eυρωπαίοι πολίτες

Ι . ΘΕ Ω ΡΙ Α
Αναφορικές προτάσεις
❏ Αναφορικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα και προσδιορίζουν κάποιον όρο
μιας άλλης πρότασης, ο οποίος είτε υπάρχει στην πρόταση είτε παραλείπεται και
εννοείται.
✔ Οι αναφορικές προτάσεις, ανάλογα με το συντακτικό τους ρόλο, διακρίνονται
σε: α. ονοματικές και β. επιρρηματικές.
α. Ονοματικές αναφορικές προτάσεις
Συντακτικός ρόλος
Μια ονοματική αναφορική πρόταση μπορεί να λειτουργεί συντακτικά ως:

• υποκείμενο: Όποιοι θέλουν ας δηλώσουν συμμετοχή τώρα.
Υ

Ρ

• αντικείμενο: Μην πιστεύεις ό,τι σου λένε.
Ρ

Α

• κατηγορούμενο: Στην εποχή μας είσαι ό,τι δηλώσεις.
Ρ

Κ

ομοιόπτωτος προσδιορισμός

• επιθετικός προσδιορισμός
• ονοματικός προσδιορισμός

Πέταξα τα φρούτα που σάπισαν
(= τα σάπια φρούτα)
• παράθεση
Ο θείος μου, ο οποίος είναι
μάγειρας, θα μας επισκεφτεί αύριο.
ετερόπτωτος προσδιορισμός
• γενική υποκειμενική ή γενική κτητική
Να πιστεύεις μόνο τα λόγια όποιου σε αγαπάει.
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β. Επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις
Οι επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις:
• εισάγονται με τα αναφορικά επιρρήματα όπου, όποτε, όπως, κ.λπ.
• εξαρτώνται από ένα ρήμα (το προσδιορίζουν)
• συντακτικά λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί, καθώς εκφράζουν
διάφορες επιρρηματικές σημασίες:
– χρόνο: Έλα όποτε θέλεις.
– τόπο: Πήγαινε όπου σου αρέσει.
– τρόπο: Θα δουλέψουμε όπως και πέρυσι.
συμφωνία: Θα δεχτώ μόνο όπως σου είπα.
– ποσό: Φάε όσο θέλεις.
– εναντίωση ή παραχώρηση: Όσο κι αν επιμένεις, δεν υποχωρώ.
– παρομοίωση: Περπατάει στραβά, όπως ο κάβουρας.
✔ Ένας άλλος χωρισμός των αναφορικών προτάσεων είναι σε:
α. επιθετικές και β. ελεύθερες.

Επιθετικές αναφορικές προτάσεις
❏ Επιθετικές ονομάζονται οι αναφορικές προτάσεις που παίζουν ρόλο παρόμοιο

με το ρόλο ενός επιθετικού προσδιορισμού, δηλαδή χρησιμοποιούνται για να
προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό:
• είτε βοηθάνε στη διάκριση και την αναγνώρισή του (περιοριστικές ή προσδιοριστικές επιθετικές αναφορικές προτάσεις),
π.χ. Ο καθηγητής που μας κάνει Ιστορία είναι πολύ καλός.
(οι επιθετικές προτάσεις που αποτελούν αναγκαίο προσδιορισμό μιας λέξης δε
χωρίζονται με κόμμα από αυτή)
• είτε απλώς προσθέτουν μια πληροφορία σχετικά με αυτό (μη περιοριστικές ή
προσθετικές επιθετικές αναφορικές προτάσεις),
π.χ. Ο καθηγητής της Ιστορίας, που ήρθε φέτος στο σχολείο μας, είναι πολύ καλός.
(επειδή οι μη περιοριστικές επιθετικές προτάσεις δεν αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα στον όρο που προσδιορίζουν, χωρίζονται με κόμμα στο γραπτό λόγο)
✔ Το αν μια αναφορική πρόταση είναι ή όχι αναγκαίος προσδιορισμός μιας λέξης εξαρτάται συχνά από τον ομιλητή ή το συγγραφέα.
✔ Οι επιθετικές αναφορικές προτάσεις εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες:
• ο οποίος, η οποία, το οποίο: χρησιμοποιείται κυρίως στον επίσημο λόγο
• που: χρησιμοποιείται πολύ στη γλώσσα μας και ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο.
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Ελεύθερες αναφορικές προτάσεις

π. £ÂˆÚ›·

Οι ελεύθερες αναφορικές προτάσεις μπορεί να είναι ονοματικές ή επιρρηματικές.
α. ονοματικές
• εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες όποιος, όσος, ό,τι οποιοσδήποτε,
οσοδήποτε
• συνήθως εξαρτώνται από ένα ρήμα (ή από μια πρόθεση)
• συντακτικά λειτουργούν ως: – υποκείμενο του ρήματος
Όσοι έρθουν θα περάσουν ωραία.
– αντικείμενο του ρήματος
Τιμώρησε όσους έκαναν φασαρία.
– κατηγορούμενο του υποκειμένου
Εύχομαι να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι.
β. επιρρηματικές
• εισάγονται με τα αναφορικά επιρρήματα όπου, όπως, όποτε κ.λπ.
• εξαρτώνται από ένα ρήμα
• εκφράζουν διάφορες επιρρηματικές σημασίες: – χρόνο
– τόπο
– τρόπο ή συμφωνία
– ποσό
– εναντίωση ή
παραχώρηση
– παρομοίωση
[Σημ.: Για παραδείγματα βλ. παραπάνω, β. Επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις].

Γένος, αριθμός και πτώση της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος
✔ Η αναφορική αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το οποίο συμφωνεί στο γένος και
στον αριθμό με το όνομα που προσδιορίζει,
π.χ. Η αδερφή του Μανόλη, η οποία δε ζει πλέον στην Ελλάδα, είναι γιατρός.
✔ Η πτώση της αντωνυμίας εξαρτάται από το συντακτικό ρόλο που παίζει στην
αναφορική πρόταση:
• αν είναι υποκείμενο του ρήματος βρίσκεται στην ονομαστική:
π.χ. Η αδερφή του Μανόλη, η οποία ζει στην Αμερική, είναι γιατρός.
• αν είναι αντικείμενο του ρήματος βρίσκεται στην αιτιατική:
π.χ. Η αδερφή του Μανόλη, την οποία γνώρισα πρόσφατα, είναι γιατρός.
• αν είναι ονοματικός προσδιορισμός βρίσκεται σε γενική:
π.χ. Η αδερφή του Μανόλη, της οποίας η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στην Αμερική, είναι γιατρός.
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✔ Όταν η αναφορική πρόταση προσδιορίζει μια σύνθετη ονοματική φράση, είναι
προτιμότερη η χρήση της αντωνυμίας ο οποίος αντί για το που, για να καταλάβουμε σε ποιο από τα ονόματα αποδίδεται ο προσδιορισμός,
π.χ. Η αδερφή του Μανόλη, που ζει στην Αμερική, είναι γιατρός.
(δεν είναι σαφές ποιος ζει στην Αμερική, ο Μανόλης ή η αδερφή του)
ενώ: Η αδερφή του Μανόλη, η οποία ζει στην Αμερική, είναι γιατρός.

Το που και οι προθετικές φράσεις
Στον καθημερινό λόγο χρησιμοποιούμε κατά κόρον το άκλιτο που, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρανοήσεις ή γραμματικά και συντακτικά σφάλματα
στο λόγο μας. Η χρήση τού που πρέπει να αποφεύγεται (και να προτιμάται η χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, -α, -ο) στις εξής περιπτώσεις:

• στη θέση μιας προθετικής φράσης

– όταν θέλουμε να δηλώσουμε τον τόπο:
π.χ. Πήγε στο νησί που τον γνώρισε.
Πήγε στο νησί στο οποίο τον γνώρισε.
– όταν θέλουμε να δηλώσουμε το όργανο:
π.χ. Δώσε μου το μολύβι που γράφεις.
Δώσε μου το μολύβι με το οποίο γράφεις.
– όταν θέλουμε να δηλώσουμε τη συνοδεία:
π.χ. Το φίλο μου που πήγαμε στο πάρτι τον λένε Γιώργο.
Το φίλο μου με τον οποίο πήγαμε στο πάρτι τον λένε Γιώργο.
– όταν θέλουμε να δηλώσουμε το μέσο:
π.χ. Το καράβι που ταξιδεύαμε ήταν πολύ μεγάλο.
Το καράβι με το οποίο ταξιδεύαμε ήταν πολύ μεγάλο.

• στη θέση του αναφορικού επιρρήματος όπου

π.χ. Το καμπαναριό του χωριού μου, που ανέβαινα παιδί, ήταν ψηλό.
Το καμπαναριό του χωριού μου, όπου ανέβαινα παιδί, ήταν ψηλό.
✔ Η χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, -α, -ο δίνει πιο επίσημο τόνο στο λόγο μας
και παράλληλα τον κάνει σαφέστερο και πιο κατανοητό.
✔ Η χρήση της άκλιτης αντωνυμίας που δίνει στο λόγο μας λιτότητα, απλότητα
και οικείο ύφος.
✔ Η υπέρμετρη χρήση τού που ονομάζεται πουπουισμός.
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Ελληνικά σε ξένες γλώσσες

π. £ÂˆÚ›·

Η ελληνική γλώσσα στα 4.000 χρόνια της ιστορικής της διαδρομής έχει επηρεαστεί από άλλες γλώσσες, αλλά και έχει δώσει πλήθος γλωσσικών στοιχείων σε
ξένες γλώσσες. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες υπάρχουν πολλές ελληνικές λέξεις είτε σχεδόν αυτούσιες (π.χ. geography) είτε λέξεις που περιέχουν ελληνικές ρίζες, συνθετικά ή καταλήξεις (π.χ. xenophodia, microscope, amoral).
✔ Οι περισσότερες λέξεις της επιστημονικής ορολογίας, κυρίως της Ιατρικής,
προέρχονται από ελληνικές λέξεις ή ελληνικά λεκτικά στοιχεία (π.χ. biotherapy).
✔ Πολλές έννοιες που γεννήθηκαν από την αρχαία ελληνική σκέψη, αποδίδονται
σε ξένες γλώσσες με ελληνικές λέξεις: δημοκρατία, φιλοσοφία κ.λπ.
✔ Οι περισσότερες ξένες λέξεις που δημιουργούνται από στοιχεία της ελληνικής
γλώσσας είναι σύγχρονες λέξεις που αντλούν τα συστατικά τους από τα αρχαία
ελληνικά.
✔ Αντιδάνεια ή αντιδάνειες λέξεις ονομάζονται οι λέξεις οι οποίες, αφού εισαχθούν ως δάνεια σε μια άλλη γλώσσα και προσαρμοστούν φωνολογικά και μορφολογικά στο σύστημά της, επιστρέφουν αλλοιωμένες στη γλώσσα από την οποία
ξεκίνησαν, π.χ. καναπές < γαλλ. canapé < λατ. conopeum < ελλ. ÎˆÓˆÂÖÔÓ
(= ανάκλιντρο με κουνουπιέρα)

Συνώνυμα – Αντίθετα
❏ Συνώνυμες λέξεις ή συνώνυμα ονομάζονται οι λέξεις που έχουν την ίδια περίπου σημασία ή εκφράζουν έννοιες με σημασιολογική συγγένεια,
π.χ. βλέπω – κοιτάζω – παρατηρώ – διακρίνω – αντικρίζω – ξεχωρίζω

✔ Οι συνώνυμες λέξεις συχνά εκφράζουν τις διάφορες αποχρώσεις μιας έννοιας
και βρίσκονται μεταξύ τους σε μια σχέση διαβάθμισης και κλιμάκωσης.
✔ Ανάλογα με την έννοια που θέλουμε να εκφράσουμε, πρέπει να επιλέγουμε το
κατάλληλο κάθε φορά συνώνυμο.
✔ Επειδή τα συνώνυμα δεν έχουν την ίδια ακριβώς σημασία, προσέχουμε το
γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί η συνώνυμη λέξη που θα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, οι λέξεις άνθος και λουλούδι έχουν την ίδια σημασία, όταν όμως βρίσκονται σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα η σημασία
τους αλλάζει. Έτσι, μπορούμε να πούμε «βρίσκεται πάνω στο άνθος της ηλικίας
του» αλλά όχι «βρίσκεται πάνω στο λουλούδι της ηλικίας του».

❏ Αντίθετες λέξεις ή αντίθετα ή αντώνυμα ονομάζονται οι λέξεις που εκφράζουν
αντίθετες έννοιες, π.χ. καλός – κακός, έρχομαι – φεύγω.
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✔ Τα αντίθετα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α. κλιμακωτά αντίθετα: οι δύο αντίθετες λέξεις βρίσκονται στα άκρα μιας κλίμακας με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.
κρύος

δροσερός

χλιαρός

↓

ζεστός

ούτε κρύος ούτε ζεστός
β. δυαδικά αντίθετα: ανάμεσα στις δύο αντίθετες λέξεις δεν υπάρχει καμία ενδιάμεση κατάσταση (ένας άνθρωπος ή ένα πράγμα είναι αναγκαστικά ή το ένα ή το άλλο).
ζωντανός

≠

νεκρός

γ. αντίστροφα αντίθετα: από τις αντίθετες λέξεις, η μία περιγράφει τη σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ή πράγματα, και η άλλη περιγράφει την ίδια σχέση αλλά
από την πλευρά του άλλου ατόμου.
δανείζω

≠

δανείζομαι

✔ Μια λέξη μπορεί να έχει διαφορετικά αντίθετα, ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται:
≠ ψηλό παιδί
νέα γυναίκα ≠ γριά γυναίκα
π.χ. κοντό παιδί
κοντό παντελόνι ≠ μακρύ παντελόνι νέο σπίτι
≠ παλιό σπίτι
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κείμενο 1: Περίπατος στην Ευρώπη
σελ. 64 σχολ. βιβλίου

1. Ο συγγραφέας κοιτάζει την Ευρώπη με δύο διαφορετικές προοπτικές.
• Αν θέλατε να εκφράσετε μονολεκτικά την εντύπωση που κυριαρχεί στη
«μικροσκοπική» θεώρηση της Ευρώπης, ποια λέξη θα χρησιμοποιούσατε;
• Ποια λέξη θα χρησιμοποιούσατε αντίστοιχα για τη μακροσκοπική («αεροπορική») θεώρηση;
• Για να εκφράσουμε μονολεκτικά την εντύπωση που κυριαρχεί στη «μικροσκοπική» θεώρηση της Ευρώπης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αντιθέσεις
ή διαφορές.
• Για τη μακροσκοπική («αεροπορική») θεώρηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη σύνολο ή αρμονία.
σελ. 64 σχολ. βιβλίου

2. Το κείμενο που διαβάσατε είναι γραμμένο αρκετές δεκαετίες πριν από τη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ο συγγραφέας δείχνει να
συναισθάνεται την ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και μιλάει γι’ αυτή με αγάπη και σεβασμό. Βρείτε λέξεις, φράσεις και σχήματα λόγου που
φανερώνουν αυτή τη στάση του συγγραφέα απέναντι στην Ευρώπη.
H στάση του συγγραφέα απέναντι στην Eυρώπη, η αγάπη του και ο σεβασμός
προς αυτή, φαίνονται στα εξής σημεία του κειμένου:
• σαν ένας κήπος που συγκεντρώνει τα πιο διαφορετικά λουλούδια (παρομοίωση)
• ιδιαίτερη έκφραση, μοναδική και αμίμητη
• διαίτερη φυσιογνωμία ζωντανή και αεικίνητη (προσωποποίηση)
• δημιούργημα της φύσης, των αιώνων και της ιδιοφυΐας ενός λαού
• Κάθε πόλη της Ευρώπης είναι σαν μια ζωντανή γυναίκα που δε μοιάζει με καμιά άλλη στον κόσμο, με το δικό της αέρα, με τα δικά της όνειρα, με τα δικά της
πάθη (παρομοίωση)
• Είναι ένα πλάσμα μοναδικό, που δεν μπορεί να επαναληφθεί δύο φορές
• δείχνει όλη τη λαμπρότητά της
• να αγκαλιάσουμε την ήπειρο με τα μάτια (μεταφορά)
• αρμονία του συνόλου
• ανώτερη συμφωνία
• ανώτερη σύνθεση
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Κείμενο 2: Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνική ταυτότητα
σελ. 65 σχολ. βιβλίου

1. Στη σύγχρονη εποχή ο κίνδυνος να χάσουν τα έθνη την ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα είναι πραγματικός ή φανταστικός;
• Από πού προέρχεται ένας τέτοιος κίνδυνος;
Σύμφωνα με το συγγραφέα του κειμένου 2, ο κίνδυνος να χάσουν τα έθνη την
ιδιαιτερότητα και την πολιτιστική τους ταυτότητα υφίσταται, όμως δεν απορρέει
από την ευρωπαϊκή ενοποίηση αλλά από την τυποποίηση των πολιτιστικών προϊόντων και την ελεύθερη διακίνησή τους πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η τυποποίηση της κουλτούρας, που μετατρέπει κάθε στοιχείο του πολιτισμού σε εμπορεύσιμο είδος, και ο βομβαρδισμός των πολιτών με αυτά τα προϊόντα μέσω της διαφήμισης σε διεθνές επίπεδο επιφέρουν την αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας. Για
την κατάσταση αυτή ευθύνονται τα κράτη-έθνη που δε φρόντισαν να ανακόψουν
αυτή την εξέλιξη, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Mάλιστα, η Eλλάδα έμμεσα
την ενίσχυσε με ιδεολογικό προσανατολισμό σε μια διαστρεβλωμένη ελληνική
χριστιανική παράδοση και με αδιαφορία για τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό.
σελ. 65 σχολ. βιβλίου
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2. Μπορείτε να αναφέρετε μερικά παραδείγματα από τη δική σας εμπειρία
που να δείχνουν την τάση πολιτιστικής ομογενοποίησης των σύγχρονων
κοινωνιών; (Σκεφτείτε π.χ. τους τομείς της διατροφής, της τέχνης, της ενδυμασίας, του τρόπου ζωής κ.λ.π.)
Παραδείγματα που δείχνουν την τάση πολιτιστικής ομογενοποίησης των σύγρονων κοινωνιών:
• Η αμερικανική συνήθεια του «γρήγορου φαγητού» έχει απλωθεί στην Ευρώπη
και σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
• Οι αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις διαφόρων τόπων τείνουν να ξεχαστούν, γιατί οι περισσότεροι ακολουθούν τον τρόπο διατροφής που διαφημίζεται
από την τηλεόραση και προωθείται από τα σούπερ μάρκετ.
• Στον τομέα της τέχνης παρατηρείται ομογενοποίηση. Tα κυρίαρχα ρεύματα
(π.χ. στη μουσική), δυτικής κυρίως προέλευσης, επηρεάζουν την τέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο (είτε ως δημιουργική αφομοίωση είτε ως αντιγραφή). Σταδιακά
εγκαταλείπεται η λαϊκή τέχνη.
• Ο χώρος του κινηματογράφου κυριαρχείται από ταινίες των μεγάλων αμερικανικών στούντιο, που τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως μέσο μαζικής ψυχαγωγίας
παρά ως τέχνη.
• Τα είδη ενδυμασίας διακινούνται σε όλες τις ηπείρους, χαρακτηρίζονται από
ομοιομορφία και έλλειψη πρωτοτυπίας, ενώ είναι πλέον το κατεξοχήν καταναλωτικό προϊόν. Οι τοπικές ενδυμασίες στα περισσότερα μέρη του κόσμου έχουν
καταργηθεί.
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σελ. 65 σχολ. βιβλίου

3. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, μπορεί η Ελλάδα να κρατήσει ζωντανή την ιδιαίτερη πολιτιστική της ταυτότητα;
Η απομόνωση και η άρνηση της εξέλιξης δεν προστατεύει την πολιτιστική μας
ταυτότητα. Η καλύτερη αντίδραση είναι η ίδια η συμμετοχή μας στην εξέλιξη του
παγκόσμιου πολιτισμού. Αξιοποιώντας ως πηγή έμπνευσης την πολιτιστική μας
παράδοση, μπορούμε να υπερασπιστούμε τη διαφορετικότητά μας μέσα από την
πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό. Με συνεργασία αλλά και αυτοπεποίθηση μπορούμε να δημιουργήσουμε, καθιστώντας αισθητή την ιδιαίτερη παρουσία μας.

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

Κείμενο 3: Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός με μια ματιά
σελ. 66 σχολ. βιβλίου

• Ποια είναι και τι συμβολίζουν τα σχέδια που υπάρχουν στις δύο όψεις των

χαρτονομισμάτων του ευρώ;
Στην πρόσθια όψη των χαρτονομισμάτων απεικονίζονται πύλες και παράθυρα, που συμβολίζουν το ανοιχτό πνεύμα και τη διάθεση συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβολίζουν το δυναμισμό και την αρμονία της σύγχρονης Ευρώπης.
Στην οπίσθια όψη των χαρτονομισμάτων απεικονίζονται γέφυρες διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών (σε κάθε τραπεζογραμμάτιο υπάρχει μια γέφυρα χαρακτηριστική κάποιας εποχής της ευρωπαϊκής εξέλιξης, από πρώιμες κατασκευές μέχρι πρωτοποριακές κρεμαστές γέφυρες), οι οποίες συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των
ευρωπαϊκών λαών αλλά και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Κείμενο 4: Η Ευρώπη των 25
σελ. 66 σχολ. βιβλίου

• Το σκίτσο αυτό δημοσιεύτηκε τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούσε

τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της, στη Διάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών στην Αθήνα, την άνοιξη του 2003. Πώς νομίζετε ότι αντιμετωπίζει ο σκιτσογράφος τη διεύρυνση: με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία ή με σκεπτικισμό και
ανησυχία; • Σε ποια στοιχεία του σκίτσου βασίζεται η άποψή σας;
Ο τίτλος του σκίτσου «Η Ευρώπη των 25» υποδηλώνει κάποια ειρωνεία. Πρόκειται για μια Ευρώπη που κυβερνιέται από 25 διαφορετικά άτομα; Κι αν είναι
έτσι, η Ευρώπη τούς ανήκει;
Ο σκιτσογράφος εκφράζει δυσπιστία και ανησυχία για τη διάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών. Γι’ αυτό τους παρουσιάζει σαν χελιδόνια, που υποτίθεται ότι θα έφερναν την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο, όμως τα χελιδόνια αυτά βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο, κοιτούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις και δε φαίνεται να συνεργάζονται. Kάθε χελιδόνι μαζί με μερικά από τα «αισιόδοξα» αστέρια της Ευρώπης είναι ζωγραφισμένο πάνω σε πλακάτ, σαν να πρόκειται για κάποια διαμαρτυρία.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Αναφορικές προτάσεις
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

1. Αναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τις αναφορικές αντωνυμίες και τα
αναφορικά επιρρήματα.
Αναφορικές αντωνυμίες
Αναφορικά επιρρήματα
• ο οποίος, η οποία, το οποίο
• που
• που
• όπου
• όποιος, όποια, όποιο
• οπουδήποτε
• όσος, όση, όσο
• όποτε
• οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε,
• οποτεδήποτε
οτιδήποτε
• όπως
• ό,τι
• οπωσδήποτε
• όσο
• οσοδήποτε
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

2. Στα λόγια του διπλανού σκίτσου να βρείτε προτάσεις που εισάγονται με
αναφορικές αντωνυμίες και αναφορικά επιρρήματα και να τις υπογραμμίσετε.
Στα λόγια του σκίτσου οι προτάσεις που εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες
και αναφορικά επιρρήματα είναι οι εξής:
– Όσοι θέλουν (αναφορική αντωνυμία)
– όπως σας αρέσει (αναφορικό επίρρημα)
– που προτιμάτε (αναφορική αντωνυμία)
σελ. 67 σχολ. βιβλίου
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3. Ποια από τις προτάσεις που υπογραμμίσατε:
α. προσδιορίζει ένα ουσιαστικό;
β. είναι υποκείμενο ρήματος;
γ. έχει επιρρηματική σημασία;
α. Η αναφορική πρόταση «που προτιμάτε» προσδιορίζει το ουσιαστικό το χορό.
β. Η αναφορική πρόταση «Όσοι θέλουν» είναι υποκείμενο του ρήματος ας χορέψουν.
γ. Η αναφορική πρόταση «όπως σας αρέσει» έχει επιρρηματική σημασία (δηλώνει
τρόπο).
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σελ. 67 σχολ. βιβλίου

4. Με βάση αυτά που ξέρετε για τις ονοματικές και τις επιρρηματικές προτάσεις
μπορείτε να βρείτε ποιες από τις αναφορικές προτάσεις του σκίτσου είναι
ονοματικές και ποια είναι επιρρηματική;
ονοματικές προτάσεις
• Όσοι θέλουν
• που προτιμάτε

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

επιρρηματική πρόταση
• όπως σας αρέσει

Επιθετικές αναφορικές προτάσεις
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

1. Ξαναδιαβάστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου 1 και υπογραμμίστε τις
προτάσεις με το που. • Προσπαθήστε να εντοπίσετε σε ποια λέξη αναφέρεται η καθεμιά από τις προτάσεις τις οποίες υπογραμμίσατε.
αναφορικές προτάσεις με το που
• που συγκεντρώνει τα πιο διαφορετικά
λουλούδια, τα πιο αταίριαστα χρώματα
• που περνούσαμε τα σύνορα μιας
ευρωπαϊκής χώρας
• που αναπνέουμε
• που πατούμε
• που συναντούμε

λέξη στην οποία αναφέρονται
κήπος

φορά
αέρας
γης
ανθρώπων

σελ. 67 σχολ. βιβλίου

2. Κάντε το ίδιο στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 2.
αναφορικές προτάσεις με το που
λέξη στην οποία αναφέρονται
• που δήθεν κινδυνεύουν
ιδιαιτερότητες
• που θα ορθώσουμε γύρω από τη χώρα
τείχη
• που επιβάλλουν οι δυνάμεις
ομοιομορφία
της αγοράς
• που πηγάζει από την αρχαία Ελλάδα
παράδοσης
• (που) ανήκει σε κάθε έθνος χωριστά,
παράδοσης
και ταυτόχρονα σε όλα μαζί
• που διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ευρώπη
αρχαία Ελλάδα
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

3. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τα που με τους κατάλληλους τύπους της
αντωνυμίας ο οποίος, η οποία, το οποίο.
Πρώτη παράγραφος (κείμενο 1)
• (σαν ένας κήπος) ο οποίος συγκεντρώνει τα πιο διαφορετικά λουλούδια, τα πιο
αταίριαστα χρώματα
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• (Κάθε φορά) κατά την οποία περνούσαμε τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας
• (ο αέρας) τον οποίο αναπνέουμε
• (η ουσία της γης) την οποία πατούμε
• (ο χαρακτήρας των ανθρώπων) τους οποίους συναντούμε
Δεύτερη παράγραφος (κείμενο 2)
• (άλλες ιδιαιτερότητες) οι οποίες δήθεν κινδυνεύουν
• (τα τείχη) τα οποία θα ορθώσουμε γύρω από τη χώρα
• (απέναντι στην καταθλιπτική ομοιομορφία) την οποία επιβάλλουν οι δυνάμεις
της αγοράς
• (της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παράδοσης) η οποία πηγάζει από την αρχαία
Ελλάδα
• (της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παράδοσης) η οποία ανήκει σε κάθε έθνος χωριστά, και ταυτόχρονα σε όλα μαζί
• (από την αρχαία Ελλάδα) η οποία διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ευρώπη
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

4. Συζητήστε στην τάξη τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις αλλαγές που
προκλήθηκαν στο ύφος των κειμένων.• Ποια από τις δύο εκδοχές προτιμάτε σε
κάθε περίπτωση; Αυτή με το που ή εκείνη με το οποίος; Γιατί; • Γιατί νομίζετε ότι οι συγγραφείς προτιμούν την εκδοχή με το που;
• Η αντικατάσταση του άκλιτου που με την αναφορική αντωνυμία ο οποίος, η
οποία, το οποίο επέφερε αλλαγή στο ύφος των κειμένων. Τα κείμενα απέκτησαν
πιο επίσημο τόνο και κάπως πιο περίπλοκο ύφος.
• Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιούνται όλες οι αναφορικές αντωνυμίες ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται κάθε φορά. Η αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο
βοηθάει να ξεχωρίζουμε ποια λέξη προσδιορίζει και έτσι αποφεύγονται οι παρανοήσεις και το κείμενο γίνεται πιο σαφές και κατανοητό. Επίσης, μετά από πρόθεση πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται η αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο.
• Οι συγγραφείς επέλεξαν την εκδοχή με το που, για να έχει το κείμενό τους απλό, λιτό και οικείο ύφος, και να βρίσκεται πιο κοντά στον προφορικό, καθημερινό λόγο.
σελ. 68 σχολ. βιβλίου

1. Στις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου 3 βρείτε και υπογραμμίστε δύο
αναφορικές προτάσεις.
Αναφορικές προτάσεις (κείμενο 3)
1η παράγραφος: που αντιστοιχούν σε επτά περιόδους της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ιστορίας
2η παράγραφος: τα οποία συμβολίζουν το δυναμισμό και την αρμονία της σύγχρονης Ευρώπης
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σελ. 68 σχολ. βιβλίου

2. Ποια από τις δύο νομίζετε ότι αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της έννοιας του ουσιαστικού που προσδιορίζει και ποια αποτελεί ένα επιπλέον
σχόλιο;
Η αναφορική πρόταση «που αντιστοιχούν σε επτά περιόδους της ευρωπαϊκής
πολιτισμικής ιστορίας» αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της έννοιας του ουσιαστικού ρυθμοί το οποίο προσδιορίζει. Η αναφορική πρόταση «τα οποία συμβολίζουν το δυναμισμό και την αρμονία της σύγχρονης Ευρώπης» δεν είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του ουσιαστικού αστέρια το οποίο προσδιορίζει, αλλά αποτελεί ένα επιπλέον σχόλιο.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 68 σχολ. βιβλίου

3. Σε ποια περίπτωση η αναφορική πρόταση χωρίζεται από την κύρια με κόμμα και σε ποια δε χωρίζεται;
Η αναφορική πρόταση, όταν δεν αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της λέξης
που προσδιορίζει αλλά απλώς προσθέτει μια νέα πληροφορία, χωρίζεται με κόμμα
από την κύρια πρόταση (ή την πρόταση στην οποία βρίσκεται η λέξη που προσδιορίζει).
Η αναφορική πρόταση, όταν αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της έννοιας
της λέξης που προσδιορίζει, δε χωρίζεται με κόμμα από την κύρια πρόταση (ή
την πρόταση στην οποία βρίσκεται η λέξη που προσδιορίζει).

Γένος, αριθμός και πτώση της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

1. Σύμφωνα με το συγγραφέα του κειμένου 6, η οικοδόμηση της Ευρώπης
πρέπει να βασίζεται πάνω σε κάποιες κατευθυντήριες αρχές. Ξαναδιαβάστε
προσεκτικά το κείμενο και βρείτε τις αρχές που προτείνει. • Συζητήστε
στην τάξη κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε μ’ αυτές. • Ποια θεωρείτε
ως τα κυριότερα εμπόδια σ’ αυτή την προοπτική;

• Σύμφωνα με το συγγραφέα του κειμένου 6, η οικοδόμηση της Ευρώπης πρέπει
να βασιστεί πάνω στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:
– Η Ευρώπη πρέπει να είναι ανοιχτή προς όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Νότου και του Τρίτου Κόσμου, με σκοπό όχι να κυριαρχήσει
αλλά να συζητήσει μαζί τους και να τις βοηθήσει.
– Η Ευρώπη δεν πρέπει να κυριαρχηθεί από τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά να
στραφεί στον πολιτισμό και στην παιδεία, βασιζόμενη και στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της (αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός πολιτισμός, Χριστιανισμός, Ουμανισμός, μπαρόκ, Διαφωτισμός κ.λπ.).
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– Η Ευρώπη πρέπει να προβάλει και να προστατεύσει τα δικαιώματα του ανθρώπου (της γυναίκας, του παιδιού) και να αγωνιστεί εναντίον των ανισοτήτων,
της ανεργίας και του αποκλεισμού, μεριμνώντας παράλληλα για τη διατήρηση της
ισορροπίας ανάμεσα στους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση.

• Τα κυριότερα εμπόδια στην προοπτική να οικοδομηθεί η Ευρώπη πάνω στις
κατευθυντήριες αρχές που προτείνει ο συγγραφέας είναι τα εξής:
– Τα συμφέροντα των ισχυρών κρατών της Ευρώπης, που θέλουν να ασκούν οικονομική και πολιτική επιρροή στις φτωχότερες χώρες, ώστε να έχουν πάντοτε
«συμμάχους» που θα τους βοηθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους.
– Τα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών, που γιγαντώνονται εκμεταλλευόμενες το φτηνό εργατικό δυναμικό των φτωχών χωρών και των μεταναστών, καταστρέφουν το περιβάλλον, εξαντλούν τους φυσικούς πόρους κ.λπ.
– Οι ανισότητες σε όλους τους τομείς, οι οποίες γεννούν αντιπαλότητα και πάθη
μεταξύ λαών αλλά και οικονομικών τάξεων.
– Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός.
– Η κυριαρχία των δυτικών προτύπων ζωής και ιδιαίτερα της αμερικανικής
κουλτούρας, με αποτέλεσμα να χάνεται σταδιακά η ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε λαού στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
– Η έλλειψη επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, η αδιαφορία
και ο ατομικισμός, η προσήλωση στο ατομικό συμφέρον, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοινά.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου
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2. Αν οι συγγραφείς των δύο κειμένων (6 και 7) είχαν έναν απευθείας διάλογο
μεταξύ τους, σε ποια σημεία νομίζετε ότι θα συμφωνούσαν και σε ποια θα
διαφωνούσαν τελικά;
Όπως φαίνεται από τα κείμενα 6 και 7, δεν υπάρχει διαφωνία στα βασικά σημεία της σκέψης των δύο συγγραφέων. Βέβαια, το κείμενο του πρώτου συγγραφέα
είναι κάπως γενικόλογο, καθώς περιέχει μερικές βασικές αρχές-προτάσεις στις
οποίες πρέπει να βασιστεί η οικοδόμηση της Ευρώπης, χωρίς να αναλύονται επιμέρους θέματα όπως είναι το πρόβλημα των μεταναστών, με το οποίο ασχολείται
ο συγγραφές του δεύτερου κειμένου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να προβλέψουμε σε
ποια ζητήματα θα μπορούσαν να διαφωνήσουν οι δύο συγγραφείς αν είχαν έναν
απευθείας διάλογο μεταξύ τους, συμπεραίνουμε όμως ότι πιθανότατα θα συμφωνούσαν στα ακόλουθα σημεία:
– «Η Ευρώπη δεν πρέπει να κυριαρχηθεί μόνο από το χρήμα, από τις επιχειρήσεις, από τα υλικά συμφέροντα», εξαιτίας των οποίων οι μετανάστες αποκλείονται από την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και «προορίζονται για πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας: “μέτοικοι” και “είλωτες”»
– Η Ευρώπη πρέπει να είναι «μια Ευρώπη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου»,
«πιο δίκαιη, που να αγωνίζεται εναντίον των ανισοτήτων, της ανεργίας, του απο-
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κλεισμού», αρνητικά φαινόμενα τα οποία βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια μετανάστες στην Ευρώπη: ενώ δουλεύουν και πληρώνουν φόρους, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι αποκλεισμένοι από κάποια επαγγέλματα κ.λπ.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 73 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις με που στα κείμενα 6
και 7. • Αντικαταστήστε το που με τον τύπο της αντωνυμίας ο οποίος (-α, ο) που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.
Kείμενο 6
• που (= τα οποία) είναι το δημιούργημά της
• που (= η οποία) να αγωνίζεται εναντίον των ανισοτήτων, της ανεργίας, του αποκλεισμού
• που (= το οποίο) προσφέρεται στη δική σας γενιά
• που (= ο οποίος) να είναι ένα ιδανικό και ένα πάθος
Kείμενο 7

• που (= οι οποίοι) ορίζουν πλέον το μη Ευρωπαίο, τον «εσωτερικό ξένο» της Ευ-

ρώπης
• που (= τα οποία) το Μάαστριχτ επιφυλάσσει μόνο για τους «εθνικούς»
• που (= το οποίο) έκανε
• που (= τα οποία) αναγνώριζε ο προηγούμενος νόμος
• που (= τα οποία) γεννιούνται στην Ιταλία
• που (= το οποίο) πρέπει να πληρώσεις
• που (= οι οποίοι) θα ζήσουν πάντα με τη «νεύρωση της παραμονής», κυριολεκτικά «πάνω στο σύνορο»
• που (= το οποίο) μπορεί
• που (= το οποίο) έρχεται συνάμα σε σκληρή αντίφαση με την επιδίωξη της Ευρώπης για τη συγκρότηση ενός δημοκρατικού μοντέλου σε ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

4. Πώς διαλέξατε το κατάλληλο γένος και τον κατάλληλο αριθμό;
• Από ποια λέξη καθοδηγηθήκατε σε κάθε περίπτωση;
Επιλέξαμε το κατάλληλο γένος και τον κατάλληλο αριθμό της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος, η οποία, το οποίο, καθοδηγούμενοι από τη λέξη από την οποία
εξαρτάται κάθε αναφορική πρόταση. Συγκεκριμένα:
Kείμενο 6:

• των Δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα οποία είναι το δημιούργημά της
• Μια Ευρώπη πιο δίκαιη, η οποία να αγωνίζεται εναντίον των ανισοτήτων, της
ανεργίας, του αποκλεισμού
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• το μεγάλο σχέδιο το οποίο προσφέρεται στη δική σας γενιά
• από ένα μεγάλο στόχο ο οποίος να είναι ένα ιδανικό και ένα πάθος
Kείμενο 7:
• όροι οι οποίοι ορίζουν πλέον το μη Ευρωπαίο, τον «εσωτερικό ξένο» της Ευρώπης
• δικαιώματα τα οποία το Μάαστριχτ επιφυλάσσει μόνο για τους «εθνικούς»
• το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε
• τα δικαιώματα τα οποία αναγνώριζε ο προηγούμενος νόμος
• στα παιδιά των μεταναστών τα οποία γεννιούνται στην Ιταλία
• το παράβολο το οποίο πρέπει να πληρώσεις
• «μέτοικοι» και «είλωτες» οι οποίοι θα ζήσουν πάντα με τη «νεύρωση της παραμονής», κυριολεκτικά «πάνω στο σύνορο»
• ένα «εκρηκτικό απαρτχάιντ» το οποίο μπορεί
• ένα «εκρηκτικό απαρτχάιντ» το οποίο έρχεται συνάμα σε σκληρή αντίφαση με
την επιδίωξη της Ευρώπης για τη συγκρότηση ενός δημοκρατικού μοντέλου σε
ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο

Το που και οι προθετικές φράσεις
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε στο κείμενο 8 και υπογραμμίστε τις παρακάτω φράσεις:
α. «Στον κάθε όροφο... σχεδόν άδειους»
β. «Το ίδιο... βγαίνουμε»
γ. «Περπατάμε... δύο ή τρεις υπάλληλοι»
• Οι προτάσεις α, β βρίσκονται στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 8:
«Τα κρύσταλλα της εισόδου άνοιξαν αυτόματα μόλις πλησιάσαμε. Ακολουθούμε
ένα μακρύ διάδρομο που οδηγεί σε κυλιόμενες σκάλες κι ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο. Δίνουμε τα στοιχεία μας στη ρεσεψιόν, παίρνουμε τις καρτελίτσες μας,
τις καρφιτσώνουμε στο πέτο μας και μπαίνουμε σε ένα από τα πολλά ασανσέρ.
Στον κάθε όροφο που σταματάμε βλέπουμε απέραντους διαδρόμους, σχεδόν άδειους.
Μόνο στον ένατο υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη κόσμο. Το ίδιο και στο δέκατο που βγαίνουμε».
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• Η πρόταση γ βρίσκεται στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου 8:
«Περπατάμε στους απέραντους διαδρόμους με την ατελείωτη σειρά των αριθμημένων γραφείων, μέσα στα οποία βρίσκονται από ένας, δύο ή τρεις υπάλληλοι...
Άλλοι σκυμμένοι σε έγγραφα ανάμεσα σε κλασέρ και φακέλους, άλλοι μπροστά
στα κομπιούτερ, άλλοι να μιλάνε στα τηλέφωνα σε διάφορες γλώσσες, άλλοι να
διαβάζουν την εφημερίδα τους κι άλλοι να συζητάνε, πίνοντας τον καφέ τους...
Την ένταση και το πάθος των τελευταίων ορόφων εδώ έχουν αντικαταστήσει η
ραθυμία και η γραφειοκρατική ανία».
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σελ. 76 σχολ. βιβλίου

2. Με ποια ή ποιες λέξεις μπορείτε να αντικαταστήσετε το που στις φράσεις
α και β, χωρίς να αλλάξει το νόημα; • Ποια από τις εκδοχές προτιμάτε και
γιατί;
Στις παρακάτω προτάσεις μπορούμε να αντικαταστήσουμε το που με τις εξής
λέξεις:
α. Στον κάθε όροφο στον οποίο (ή όπου) σταματάμε βλέπουμε απέραντους διαδρόμους, σχεδόν άδειους.
β. Το ίδιο και στο δέκατο στον οποίο (ή όπου) βγαίνουμε.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

• Προτιμότερη είναι η δεύτερη εκδοχή (στον οποίο ή όπου), γιατί έτσι ακριβολογούμε.
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

3. Γιατί στο απόσπασμα γ δε χρησιμοποιείται το που αλλά η αντωνυμία ο
οποίος;
Στο απόσπασμα γ («Περπατάμε στους απέραντους διαδρόμους με την ατελείωτη
σειρά των αριθμημένων γραφείων, μέσα στα οποία βρίσκονται από ένας, δύο ή
τρεις υπάλληλοι») δε χρησιμοποιείται το που αλλά η αντωνυμία ο οποίος, επειδή
συνοδεύει την πρόθεση σε μετά το επίρρημα μέσα («μέσα στα οποία»).
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

4. Ποια επιρρηματική έννοια εκφράζουν τα που (αποσπάσματα α, β) και η
φράση μέσα στα οποία (απόσπασμα γ); • Ποια μορφή έκφρασης νομίζετε
ότι ταιριάζει περισσότερο στον καθημερινό και ποια στον επίσημο λόγο;
• Το που στα αποσπάσματα α, β και η φράση μέσα στα οποία στο απόσπασμα γ
εκφράζουν τόπο.
• Για να εκφράσουμε τον τόπο, στον καθημερινό λόγο συχνά χρησιμοποιούμε το που,
ενώ στον επίσημο λόγο ταιριάζει η προθετική φράση (πρόθεση + ο οποίος, -α, -ο).

Ελληνικά σε ξένες γλώσσες
σελ. 78 σχολ. βιβλίου

•

1. Προσπαθήστε να αποδώσετε στα ελληνικά το νόημα του κειμένου 9. Αν
χρειαστεί, ζητήστε τη βοήθεια του καθηγητή σας των αγγλικών.
Μετάφραση του κειμένου 9:

Λατινικά και ελληνικά λεκτικά στοιχεία
Τα αγγλικά είναι μια ζωντανή γλώσσα που αναπτύσσεται διαρκώς. Ένας από
τους τρόπους με τους οποίους εισάγονται νέες λέξεις στη γλώσσα είναι ο δανει-
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σμός από άλλες γλώσσες. Νέες λέξεις δημιουργούνται και όταν ήδη υπάρχουσες
λέξεις ή λεκτικά στοιχεία, όπως ρίζες, προθήματα και επιθήματα, συνδυάζονται
με νέους τρόπους.
Πολλές αγγλικές λέξεις και λεκτικά στοιχεία προέρχονται από τα λατινικά και
τα ελληνικά.
Η ρίζα είναι μέρος μιας λέξης. Περιλαμβάνει το βασικό νόημα της λέξης αλλά
δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο. Το πρόθημα είναι επίσης ένα τμήμα λέξης που δεν μπορεί να σταθεί μόνο του στο λόγο. Τοποθετείται στην αρχή μιας
λέξης, για να αλλάξει το νόημά της. Το επίθημα είναι μέρος μιας λέξης, που τοποθετείται στο τέλος της για να αλλάξει το νόημά της.
ελληνικές
ρίζες
-anthrop-chron-dem-philo-, -phil-
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σημασία

παραδείγματα

ανθρώπινος

μισάνθρωπος, φιλάνθρωπος,
ανθρωπομορφικός
χρόνος
αναχρονισμός, χρονικός, χρονικό,
συγχρονίζω, χρονόμετρο
λαός
δημοκρατία, δημογραφία, δημαγωγός,
ενδημικός, πάνδημος
αγάπη, φιλία φιλανθρωπία, φιλαρμονική, φιλοσοφία

ελληνικά
προθήματα
a-, anauto-

σημασία
χωρίς
εαυτός

geo-

γη

micro-

μικρό

ελληνικές
καταλήξεις
-logy

σημασία

-meter, -metry

έκφραση,
επιστήμη,
θεωρία
μέτρο

-phobe, -phobia

φόβος

-phone

φωνή, ήχος

παραδείγματα
ανήθικος, άτυπος, αναερόβιος
αυτοβιογραφία, αυτόματος,
αυτόματος πιλότος
γεωγραφία, γεωμαγνητισμός,
γεωφυσική, γεωπολιτικά,
μικρόκοσμος, μικροκύματα,
μικροσκόπιο
παραδείγματα
βιολογία, δερματολογία
γεωμετρία, χιλιόμετρο, παράμετρος,
περίμετρος
αγοραφοβικός, αγοραφοβία,
ξενοφοβικός, ξενοφοβία
ομόφωνος, τηλέφωνο, γαλλόφωνος
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σελ. 78 σχολ. βιβλίου

2. Σύμφωνα με το κείμενο, πολλές νέες λέξεις που χρησιμοποιούνται στα αγγλικά δημιουργούνται με συνθετικά που προέρχονται από την ελληνική
γλώσσα. • Οι αγγλικές λέξεις geography και telephone, που αναφέρονται
στο κείμενο, από ποια ελληνικά λεξικά στοιχεία προέρχονται; • Αν έχετε
αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το λεξικό σας.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

• Η λέξη geography προέρχεται από τα εξής λεξικά στοιχεία της ελληνικής γλώσ-

σας: γεω- (< ÁÉ) + -γραφ-ία (< γράφω)
• Η λέξη telephone προέρχεται κι αυτή από ελληνικά λεξικά στοιχεία:
τηλέ- (< επιρρ. α.ε. τÉλε = μακριά) + -φων-ο (< φωνή)
σελ. 78 σχολ. βιβλίου

3. Οι σύνθετες λέξεις γεωγραφία και τηλέφωνο είναι αρχαίες ελληνικές λέξεις ή μεταγενέστερες; • Πότε νομίζετε ότι μπορεί να έχουν δημιουργηθεί;

• Η λέξη γεωγραφία είναι αρχαία ελληνική και σήμαινε «η περιγραφή της γης, ο
γεωγραφικός χάρτης».
• Η λέξη τηλέφωνο είναι ελληνογενής ξένος όρος (αγγλ.: telephone, γαλλ.:
téléphone), ο οποίος μαρτυρείται στα ελληνικά από το 1861.
σελ. 78 σχολ. βιβλίου

1. Ποιο είναι το πρόθημα των λέξεων της σελίδας του λεξικού (κείμενο 10); •
Τι σημαίνει; • Ξέρετε άλλες ξένες λέξεις με το ίδιο πρόθημα;

• Το πρόθημα των λέξεων της σελίδας του λεξικού είναι το bio- που προέρχεται
από την ελληνική λέξη βίος (= ζωή).

• Το πρόθημα βιο- υπάρχει και στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει ότι αυτό που

εκφράζει το β΄συνθετικό έχει σχέση:
α. με τη ζωή (βιογραφία, βιοπαλαιστής)
β. με τα έμβια όντα και τη μελέτη τους (βιολογία, βιογενετική)

• Ξένες λέξεις με το πρόθημα bio-:
αγγλικά

γαλλικά

biosphere (= βιόσφαιρα) biochimie (= βιοχημεία)
biology (= βιολογία)
biomedical (= βιοϊατρικός)
biography (= βιογραφία) biopsie (= βιοψία)
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σελ. 78 σχολ. βιβλίου

2. biology, biochemical, biography: Προσπαθήστε να βρείτε τις ελληνικές λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί ως ρίζες και καταλήξεις στις τρεις αυτές αγγλικές λέξεις.
biology < βίος + λόγος
biochemical < βίος + χημεία
biography < βίος + γράφω
σελ. 80 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 11 σας δίνονται πέντε τίτλοι από γαλλικές εφημερίδες. Βρείτε
τις γαλλικές λέξεις που έχουν ελληνική ρίζα. • Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν
οι λέξεις αυτές;
bibliothécaires: βιβλιοθηκάριοι
politique: πολιτική
bioéthique: βιοηθική (= η μελέτη των ηθικών προβλημάτων που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία, η ιατρική και η γενετική (π.χ. κλωνοποίηση, ευθανασία κ.λπ.)
zones: ζώνες
techno-utopie: τεχνο-ουτοπία: τεχνο- (τέχνη) + ουτοπία (< αρνητικό μόριο ου +
-τοπία < τόπος) (ουτοπία = ιδέα, θεωρία ή επιδίωξη που βρίσκεται εκτός πραγματικότητας)
cyberespace: κυβερνοχώρος
démocratie: δημοκρατία
σελ. 80 σχολ. βιβλίου

2. Στα κείμενα 12 και 13 υπογραμμίστε τις λέξεις που προέρχονται από την ελληνική γλώσσα, είτε ως προς κάποιο συνθετικό τους είτε ολόκληρες. • Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν οι λέξεις αυτές;
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κείμενο 12

κείμενο 13

crisis: κρίση
genocidio: γενοcaracterίsticas: χαρακτηριστικό
geogr΄
afico: γεωγραφικός
clima: κλίμα
zona: ζώνη
cat΄
astrophes: καταστροφή

fisiopatologia: φυσιοπαθολογία
metabolismo: μεταβολισμός
fosforo: φώσφορος
osteopetrosi: οστεο- + πετρosteopecilia: οστεοdisostosi: δυσόστωση (δυσ- + οστό)
cleidocranica: κλειδοκρανιακός
craniofacciale: κρανιοosteogenesi: οστεογένεση
sindrome: σύνδρομο
osteoporosi: οστεοπόρωση
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rachitismo: ραχιτισμός
osteoarthropatia: οστεοαρθροπάθεια
ipertrofizzante: υπερτροφικός
displasia: δυσπλασία
metastatici: μεταστατικός

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 80 σχολ. βιβλίου

3. Οι ελληνικές λέξεις στα παραπάνω ξενόγλωσσα κείμενα σας φάνηκαν λίγες
ή πολλές; • Συζητήστε στην τάξη τις παρατηρήσεις σας.
Στα παραπάνω κείμενα οι ελληνικές λέξεις είναι πάρα πολλές, ιδιαίτερα
στους τίτλους των γαλλικών εφημερίδων και στο ιταλικό βιβλίο Ιατρικής (στο
ισπανικό κείμενο είναι λιγότερες). Παρατηρούμε λοιπόν ότι από την ελληνική
γλώσσα έχουν προέλθει πολλές λέξεις των ευρωπαϊκών γλωσσών –κυρίως της
επιστημονικής ορολογίας– οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται αυτούσιες (π.χ. crisis,
clima, osteoporosi) είτε ως συνθετικά (π.χ. genocidio, craniofacciale).

Συνώνυμα – Αντίθετα
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις γράψτε μία λέξη που να έχει την ίδια
ή παρόμοια σημασία.
λουλούδια (κείμενο 1): άνθη
πρόσθιο (κείμενο 3): μπροστινό
αέρας (κείμενο 1 και 7): άνεμος
όμορφης (κείμενο 6): ωραίας
δήθεν (κείμενο 2): τάχα
ένιωσα (κείμενο 8): αισθάνθηκα
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

2. Σε ποια από τα ζευγάρια συνωνύμων που σχηματίσατε οι δύο λέξεις δηλώνουν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, την ίδια κατάσταση, το ίδιο γεγονός;
Τα ζευγάρια των συνωνύμων που δηλώνουν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, την
ίδια κατάσταση, το ίδιο γεγονός είναι τα εξής:
λουλούδια – άνθη, πρόσθιο – μπροστινό, ένιωσα – αισθάνθηκα
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

3. Ποιες λέξεις από τα παραπάνω ζευγάρια ταιριάζουν σε πιο «επίσημο» λόγο;
Σε πιο επίσημο λόγο ταιριάζουν οι λέξεις: άνθη, άνεμος, δήθεν, πρόσθιο, αισθάνθηκα.
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σελ. 81 σχολ. βιβλίου

4. Σκεφτείτε γλωσσικά περιβάλλοντα/προτάσεις, στα οποία η μία λέξη του
ζευγαριού δεν μπορεί να αντικαταστήσει την άλλη (π.χ. στο άνθος της ηλικίας της / Αλλά όχι: στο λουλούδι της ηλικίας της). • Γιατί αποκλείεται η
χρήση της άλλης λέξης σε ορισμένες περιπτώσεις;

• λουλούδι

– Οι χίπις ονομάζονταν και «παιδιά των λουλουδιών».
– Αυτή η γυναίκα είναι πολύ όμορφη· πραγματικό λουλούδι.
– Κατέληξε στη φυλακή, γιατί έκανε παρέα με κλέφτες, απατεώνες και άλλα τέτοια
λουλούδια.

• άνθος

– Βρίσκεται στο άνθος της ηλικίας του.
– Ρητορικά ή ποιητικά άνθη ονομάζονται τα λεκτικά σχήματα που χρησιμοποιεί
κάποιος για να στολίσει το λόγο του.
– Έφαγα μια κρέμα από άνθος αραβοσίτου.

• αέρας

– Έχεις πάρει πολύ αέρα τελευταία, και δε θα τα πάμε καλά...
– Μετά την επιτυχία του, πήραν τα μυαλά του αέρα και συμπεριφέρεται υποτιμητικά στους άλλους.
– Αφού δε μαγείρεψε κανείς, θα φάμε αέρα κοπανιστό.
– Δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη, γιατί λέει λόγια του αέρα.
– Πάνω που ήταν έτοιμοι να ανοίξουν την επιχείρηση, αυτός σηκώθηκε κι έφυγε,
τινάζοντάς τα όλα στον αέρα.
– Τώρα έχει πάρει τον αέρα του αυτοκινήτου και οδηγεί πολύ καλά.
– Αυτή η κονσέρβα πήρε αέρα και είναι για πέταμα.
– Η εκπομπή θα βγει στον αέρα αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα.
– Το αεροπλάνο έπεσε σε κενό αέρος.
– Πλανάται στον αέρα η φήμη ότι ο υπουργός θα παραιτηθεί.
– Αυτή η πόλη αποπνέει έναν αέρα αρχοντιάς.
– Περπατάει με αέρα.
– Του έκοψα τον αέρα, γιατί τον τελευταίο καιρό είχε αποθρασυνθεί.
– Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ζητάει αέρα 10.000 ευρώ.
– Δώσε μου τη βεντάλια να κάνω λίγο αέρα, γιατί έχει πολλή ζέστη εδώ μέσα.

• άνεμος
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– Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέτριοι.
– Δεν είναι αξιόπιστος άνθρωπος· πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος.
– Η οικογένεια σκόρπισε στους τέσσερις ανέμους.
• δήθεν
– Γιατί κουβάλησες στο πάρτι και αυτόν το δήθεν φίλο σου;
– Δεν τον συμπαθώ, γιατί είναι πολύ δήθεν.
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• τάχα

– Τάχα να μας περιμένουν;

• πρόσθιο

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

– Έχει πάρει μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο.

• μπροστινό

– Ο μπροστινός μου με ενοχλεί όλη την ώρα!

• ωραία

– Έφαγα ένα ωραίο φαγητό.
– Μου είπε ένα ωραίο ανέκδοτο.
– Ήταν ωραία η χειρονομία σου να τον βοηθήσεις σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή.
– Την ώρα που σε χρειαζόμουν με παράτησες· ωραίος φίλος είσαι!
– Το ωραίο είναι ότι, ενώ αυτός αντέγραφε από μένα, μηδένισαν μόνο το δικό μου
γραπτό.
– Έγραψε ένα βιβλίο για το ωραίο στην αρχαία ελληνική τέχνη.

σελ. 82 σχολ. βιβλίου

1. α. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις βρείτε μία με αντίθετη σημασία:
ζωντανή, χοντρά, μικρές, αντιθέσεις, τελικός, ελεύθερη, ικανότητα, δύναμη (κείμενα 1 και 2)
β. Πηγαίνετε τώρα πίσω στα κείμενα 1 και 2 και εντοπίστε τις παραπάνω
λέξεις. • Τα αντίθετα που βρήκατε προηγουμένως ταιριάζουν με τις σημασίες που έχουν οι λέξεις αυτές μέσα στα κείμενα; • Αν όχι, εξηγήστε
γιατί και έπειτα σκεφτείτε νέα αντίθετα που να ταιριάζουν στα περιβάλλοντα των κειμένων.
α. ζωντανή ≠ νεκρή
χοντρά ≠ λεπτά
μικρές ≠ μεγάλες
αντιθέσεις ≠ συμφωνίες
τελικός ≠ αρχικός
ελεύθερη ≠ σκλαβωμένη
ικανότητα ≠ ανικανότητα
δύναμη ≠ αδυναμία
β. Από τα παραπάνω αντίθετα δεν ταιριάζουν όλα με τη σημασία που έχουν οι λέξεις αυτές μέσα στα κείμενα, αλλά κάποια πρέπει να αντικατασταθούν με άλλες
αντίθετες λέξεις:
κείμενο 1
• μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ζωντανή και αεικίνητη (≠ άτονη, αδύναμη)
• Αντιτάσσει στους γείτονες την ιδιαίτερη μορφή της, απλοϊκά, χοντρά, στις γενικές γραμμές της (≠ λεπτομερώς, διεξοδικά, αναλυτικά)
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• υπάρχουν πολλές μικρές χώρες (≠ μεγάλες)
• Η Ευρώπη είναι ένα σύμπλεγμα από άπειρες αντιθέσεις

(≠ ομοιότητες)

κείμενο 2
• τελικός στόχος είναι η δημιουργία μιας Συνομοσπονδίας (≠ αρχικός)
• όσο και στην απόλυτα ελεύθερη διακίνησή τους πέρα από τα εθνικά σύνορα
(≠ περιορισμένη)
• Η δύναμή μας θα προέλθει όχι από τα τείχη... αλλά από την ικανότητά μας να
κάνουμε τη δική μας προσφορά πηγή έμπνευσης (≠ ανικανότητα, αδυναμία)
• Η δύναμή μας θα προέλθει (≠ αδυναμία)
σελ. 82 σχολ. βιβλίου

2. αλλογενής ≠ ομογενής, καλός ≠ κακός, ψηλός ≠ κοντός, ειλικρινής ≠ ανειλικρινής, ελεύθερος ≠ δεσμευμένος, φιλικός ≠ εχθρικός: Σε ποια από αυτά τα
ζεύγη αντιθέτων μπορείτε να προσθέσετε το επίρρημα πολύ ή λίγο και να
φτιάξετε λογικές φράσεις/προτάσεις; • Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος (ή κάτι) να μην είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά κάτι ενδιάμεσο
(π.χ. ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι ούτε ψηλός ούτε κοντός αλλά μέτριος, κανονικός).

• Το επίρρημα πολύ ή λίγο μπορεί να προστεθεί στα παρακάτω ζεύγη αντιθέτων:
– καλός ≠ κακός
Είναι πολύ καλός μαθητής.
Είναι πολύ κακός τραγουδιστής.
– ψηλός ≠ κοντός
Αυτό το βουνό είναι πολύ ψηλό.
Αυτός ο άντρας είναι πολύ κοντός.
– φιλικός ≠ εχθρικός
Η συμπεριφορά του ήταν πολύ φιλική.
Η διάθεσή του απέναντί μας ήταν πολύ εχθρική.

• Στις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί κάποιος να μην είναι ούτε το ένα ούτε το
άλλο, αλλά κάτι ενδιάμεσο (κλιμακωτά αντίθετα):
– καλός ≠ κακός
– ψηλός ≠ κοντός (μέτριος, κανονικός)
– φιλικός ≠ εχθρικός (ουδέτερος)
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σελ. 82 σχολ. βιβλίου

3. δανείζω ≠ δανείζομαι, γιαγιά ≠ εγγόνι, αγοράζω ≠ πουλώ: Μπορείτε να πείτε
τι κοινό έχουν αυτά τα τρία ζεύγη αντιθέτων; (Συμβουλή: σκεφτείτε τις σχέσεις που περιγράφουν, το ρόλο των ανθρώπων που εμπλέκονται σ’ αυτές).

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Το κοινό που υπάρχει σ’ αυτά τα ζεύγη αντιθέτων (δανείζω ≠ δανείζομαι, γιαγιά
≠ εγγόνι, αγοράζω ≠ πουλώ) είναι ότι η μία λέξη περιγράφει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και η άλλη λέξη περιγράφει την ίδια σχέση αλλά
από την πλευρά του άλλου ατόμου (αντίστροφα αντίθετα):
δανείζω ≠ δανείζομαι

γιαγιά ≠ εγγόνι

αγοράζω ≠ πουλώ

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 84 σχολ. βιβλίου

1. Στην Ευρώπη έχουν διαμορφωθεί τρεις στάσεις απέναντι στις ΗΠΑ:
Η πρώτη είναι το «αμερικανικό όνειρο». Η αμερικανική εκδοχή της ελεύθερης αγοράς για κάποιους αποτελεί πρότυπη μορφή καπιταλισμού.
Άλλοι θεωρούν ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε διαρκή
ανταγωνισμό.
Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι που εκτιμούν ότι υπάρχει σύμμετρη σχέση
μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με έντονη αλληλεξάρτηση στον οικονομικό τομέα.
• Η γυναίκα που απεικονίζεται στο σκίτσο παριστάνει την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ποια από τις τρεις αυτές στάσεις φαίνεται να οραματίζεται;
• Συζητήστε στην τάξη ποια σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποδηλώνεται στο σκίτσο.
Η ηλικιωμένη γυναίκα του σκίτσου (η γηραιά ήπειρος Eυρώπη) οραματίζεται
τη δεύτερη άποψη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει συνεχής ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική.
Στο σκίτσο η Αμερική είναι ένα μεγάλο ψάρι, ένας καρχαρίας, που προπορεύεται
της Ευρώπης. Τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πολύ πιο μικρά και αδύναμα ψαράκια,
όμως όλα μαζί ενωμένα σχηματίζουν ένα μεγάλο ψάρι, πολύ μεγαλύτερο από την
Αμερική. Έτσι, η Ενωμένη Ευρώπη, ισχυρή, κυνηγάει και προσπαθεί να φτάσει
την Αμερική, η οποία κολυμπά για να ξεφύγει, ενοχλημένη και ανήσυχη. Ο σκιτσογράφος αποδίδει με τον τρόπο του τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ
Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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σελ. 84 σχολ. βιβλίου

2. Συσχετίστε το διπλανό σκίτσο με το κείμενο 6. • Ποια θεωρείτε εσείς ότι
είναι η προτιμότερη στάση της Ευρώπης απέναντι στον Τρίτο Κόσμο; • Για
ποιους λόγους;

Στο σκίτσο παρουσιάζεται η Αφρική ως μια αδύναμη ήπειρος προς την οποία
όλοι στρέφονται, όχι για να τη βοηθήσουν, όπως προτείνει ο συγγραφέας του κειμένου 6, αλλά για να την εκμεταλλευτούν. Είναι ένα μήλο από το οποίο όλοι τρώνε, ώστε δεν έχει μείνει άθικτο παρά ένα μόνο ένα μικρό κομμάτι σάρκας.
Η Ευρώπη θα έπρεπε να τηρήσει τη στάση που προτείνει ο Jacques Le Goff στο
κείμενο 6, δηλαδή να στραφεί φιλικά προς την Αφρική, να προσφέρει τη βοήθειά
της στον Τρίτο Κόσμο, να τον αφουγκραστεί, να συζητήσουν και να συνεργαστούν για την παγκόσμια ειρήνη και την πανανθρώπινη πρόοδο.
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Ι V . Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Κ Α Ι Γ ΡΑΦ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Αναφορικές προτάσεις
Επιθετικές αναφορικές προτάσεις
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

1. Αφού βρείτε τα παρακάτω αποσπάσματα μέσα στο κείμενο 1: «πολλές μικρές χώρες... του γείτονα», «Κάθε πόλη της Ευρώπης... με καμιάν άλλη στον
κόσμο», «Είναι ένα πλάσμα μοναδικό... δύο φορές», υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις που περιέχονται σ’ αυτά. • Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις προτάσεις που υπογραμμίσατε με μια λέξη που να αποδίδει περίπου το ίδιο νόημα;

• Στα παρακάτω αποσπάσματα αναφορικές είναι οι προτάσεις που υπογραμμίζονται:
– «πολλές μικρές χώρες, η καθεμιά με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της που ξεχωρίζει καθαρά από τη φυσιογνωμία του γείτονα»
– «Κάθε πόλη της Ευρώπης είναι σα μια ζωντανή γυναίκα που δε μοιάζει με καμιάν άλλη στον κόσμο»
– «Είναι ένα πλάσμα μοναδικό, που δεν μπορεί να επαναληφθεί δύο φορές»

• Οι αναφορικές προτάσεις μπορούν να αντικατασταθούν με τις ακόλουθες λέξεις:
– που ξεχωρίζει καθαρά από τη φυσιογνωμία του γείτονα = ξεχωριστή
– που δε μοιάζει με καμιάν άλλη στον κόσμο = μοναδική
– που δεν μπορεί (να επαναληφθεί δύο φορές) = ανεπανάληπτο
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

2. Συμπεράνετε: Τι είδους είναι οι αναφορικές προτάσεις που υπογραμμίσατε; Ποιος είναι ο συντακτικός τους ρόλος;
Οι ονοματικές αναφορικές προτάσεις που υπογραμμίσαμε είναι επιθετικές
και ο συντακτικός τους ρόλος είναι παρόμοιος με το ρόλο ενός επιθετικού προσδιορισμού.
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σελ. 68 σχολ. βιβλίου

•

Βάλτε τόνο όπου χρειάζεται:
α. Αναρωτιέμαι μέχρι που θα φτάσουν τα όρια της Ευρώπης στα χρόνια που
έρχονται.
β. Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που
αφορούν τους νέους επιχειρηματίες;
γ. Με ρώτησαν από που ήρθα και φάνηκαν χαρούμενοι που με συνάντησαν.
α. Αναρωτιέμαι μέχρι πού θα φτάσουν τα όρια της Ευρώπης στα χρόνια που έρχονται.
β. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τους νέους επιχειρηματίες;
γ. Με ρώτησαν από πού ήρθα και φάνηκαν χαρούμενοι που με συνάντησαν.

Ελεύθερες αναφορικές προτάσεις
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

1. Ένας μαθητής έτυχε να διαβάσει το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΝΕΟΛΑIΑ (κείμενο 5) και σκέφτηκε να ενημερώσει τους
φίλους του. Αυτοί έχουν πολλές απορίες και του υποβάλλουν ερωτήσεις σαν
αυτές που ακολουθούν. • Συμπληρώστε τα κείμενα των απαντήσεων, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που δίνει το φυλλάδιο.
ΕΡ: Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στη Δράση 1;
ΑΠ: Στη Δράση 1 μπορούν να συμμετάσχουν όποιοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε
επαφή με ομάδες νέων από άλλες χώρες, να συζητήσουν και να ασχοληθούν με
διάφορα θέματα, και να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τις χώρες τους.
ΕΡ: Μπορούμε να λάβουμε μέρος και στη Δράση 2;
ΑΠ: Δυστυχώς, όχι όλοι. Στη Δράση 2 μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ΕΡ: Χρειαζόμαστε κι άλλες πληροφορίες για να αποφασίσουμε.
ΑΠ: Ό,τι χρειαζόμαστε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑIΑ μπορούμε
να το αναζητήσουμε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.neagenia.gr.
ΕΡ: Σε ποια χώρα λέτε να πάμε;
ΑΠ: Μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε στην Ευρώπη.
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

2. Μελετήστε τα κείμενα των απαντήσεων που φτιάξατε. • Από ποια ρήματα
εξαρτώνται οι συμπληρώσεις που προσθέσατε; • Ποιες από τις συμπληρώσεις σας είναι υποκείμενα του ρήματος, ποιες είναι αντικείμενα και ποιες
επιρρηματικοί προσδιορισμοί;
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συμπλήρωση
(αναφορική πρόταση)
όποιοι ενδιαφέρονται

συντακτικός ρόλος
συμπλήρωσης
υποκείμενο του ρ.
να συμμετάσχουν
υποκείμενο του ρ.
να λάβουν

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

να λάβουν (μέρος) όσοι έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας
τους
να αναζητήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε σχετικά αντικείμενο του ρ.
με το Ευρωπαϊκό
να αναζητήσουμε
Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑIΑ
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

3. Εργαστείτε ανά δύο για να φτιάξετε μικρά κείμενα που θα μπορούσατε να
αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης ή του σχολείου σας για
οποιοδήποτε πραγματικό (ή φανταστικό) θέμα της σχολικής σας ζωής χρησιμοποιώντας, όσο μπορείτε, κάποιες από τις λέξεις: όποιος (όποιοι, -ες),
όσος (όσοι, -ες), ό,τι, όπου, όπως, όποτε, οποιοσδήποτε, οσοδήποτε.
Ανακοίνωση

– Όποιοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας να το δηλώσουν στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης τους.
– Όσοι συμμετέχουν στην ομάδα θα ασχολούνται με τον καθαρισμό πάρκων της περιοχής μας, με τη δενδροφύτευση και με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το περιβάλλον. Τα
μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας προσφέρουν τη βοήθειά τους όπου χρειάζεται.
– Η συνεδρίαση της ομάδας γίνεται κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα στις 5 μ.μ. στο αμφιθέατρο του σχολείου, όπως και πέρυσι.
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

4. Στο κείμενο του παραδείγματος εντοπίστε τις αναφορικές προτάσεις και
βρείτε το συντακτικό ρόλο της καθεμιάς.
αναφορική πρόταση
συντακτικός ρόλος
όποια παιδιά ενδιαφέρονται
υποκείμενο των ρ.
να συμμετάσχουν,
να δηλώσουν
που θα επιλεγούν
προσδιορισμός
του ουσ. οι μαθητές
όποτε τους καλεί η γυμνάστρια
επιρρηματικός
προσδιορισμός
του χρόνου
όπως και πέρσι
σε θέση παρομοίωσης
όσα παιδιά έχουν γεννηθεί
υποκείμενο του ρ. έχουν
από το 1990 και μετά
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σελ. 71 σχολ. βιβλίου

5. Ανταλλάξτε μεταξύ σας τις ανακοινώσεις που γράψατε στη δραστηριότητα
3. • Αναζητήστε, αν υπάρχουν, ελεύθερες αναφορικές προτάσεις, βρείτε με
ποιες λέξεις εισάγονται και αναγνωρίστε το συντακτικό τους ρόλο.

• Όποιοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην περιβαλλοντική ομάδα του
σχολείου μας: ελεύθερη αναφορική πρόταση που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία όποιοι και είναι υποκείμενο του ρ. να δηλώσουν της κύριας πρότασης.
• Όσοι συμμετέχουν στην ομάδα: ελεύθερη αναφορική πρόταση που εισάγεται με
την αναφορική αντωνυμία όσοι και είναι υποκείμενο του ρ. θα ασχολούνται της
κύριας πρότασης.
• οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το περιβάλλον: ελεύθερη αναφορική πρόταση
που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία οποιοδήποτε και είναι αντικείμενο
του ρ. θα αχολούνται της κύριας πρότασης.
• όπου χρειάζεται: ελεύθερη αναφορική πρόταση που εισάγεται με το αναφορικό
επίρρημα όπου και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου.
• όπως (ενν. γινόταν) και πέρυσι: ελεύθερη αναφορική πρόταση που εισάγεται με
το αναφορικό επίρρημα όπως και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός
του τρόπου (δηλώνει παρομοίωση).
σελ. 71 σχολ. βιβλίου

• Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με ό,τι ή ότι.
α. Οι νέοι της Ευρώπης επικοινωνώντας μεταξύ τους ανακαλύπτουν ότι έχουν
πολλά κοινά όνειρα και προσδοκίες, αλλά και κοινά προβλήματα και ανησυχίες.
Γι’ αυτό, παραμερίζοντας ό,τι χώριζε τους Ευρωπαίους των παλαιότερων γενεών,
συνεργάζονται για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ειρήνη και την
κοινή ευημερία.
β. Πολλοί πιστεύουν ότι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη
μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτισμική ομοιομορφία και να εξαφανίσει ό,τι καλύτερο περιλαμβάνεται στις εθνικές ή στις τοπικές παραδόσεις των λαών της.
γ. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος είναι
υποχρεωτικοί για όλες τις χώρες-μέλη.
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Γένος, αριθμός και πτώση της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

1. Στο κείμενο 7 διαβάζουμε: «αυτόματη χορήγηση της ιταλικής υπηκοότητας
στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Iταλία». Κατά τη γνώμη
σας, η λέξη που αναφέρεται στους μετανάστες ή στα παιδιά τους; • Πώς το
καταλαβαίνετε; • Αν στο σημείο αυτό χρησιμοποιούσαμε την αντωνυμία ο
οποίος αντί του που, βοηθάμε περισσότερο στην κατανόηση του νοήματος;

• Στο απόσπασμα «αυτόματη χορήγηση της ιταλικής υπηκοότητας στα παιδιά των

μεταναστών που γεννιούνται στην Iταλία» η λέξη που αναφέρεται στα παιδιά των
μεταναστών και όχι στους μετανάστες, όπως φαίνεται αν διαβάσουμε τη φράση που
ακολουθεί «και οι γονείς των οποίων βρίσκονταν επτά χρόνια νόμιμοι στη χώρα».
• Αν αντί για το που χρησιμοποιούσαμε την αντωνυμία τα οποία, το νόημα θα
ήταν σαφές και δε θα υπήρχε κίνδυνος παρανόησης.
σελ. 74 σχολ. βιβλίου

2. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με την αντωνυμία οποίος (-α, -ο), επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο. • Προσθέστε κόμματα όπου χρειάζεται.
α. Οι Ευρωπαίοι πολίτες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται μπορούν να
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
β. Οι ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες έχω επισκεφτεί είναι τρεις.
γ. Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, την οποία αρχίσαμε χτες, είχε πολύ
ενδιαφέρον.
δ. Οι μετανάστες οι οποίοι εργάζονται στην Ευρώπη συμβάλλουν σημαντικά στην
ανάπτυξη.

Το που και οι προθετικές φράσεις
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

1. Από τις παρακάτω διατυπώσεις ποια ή ποιες σας φαίνονται κάπως αφύσικες ή λανθασμένες;
α. Το καμπαναριό του χωριού μου, που ανέβαινα παιδί, είχε μια θέα μαγευτική.
β. Είχα πάρει μαζί μου το μολύβι που θα κρατούσα σημειώσεις.
γ. Τη φίλη μου που πήγαμε στις Βρυξέλλες τη λένε Μπέρθα.
δ. Το πούλμαν που ταξιδέψαμε μας άφησε μπροστά στο μεγάλο γυάλινο κτίριο.
Όλες οι παραπάνω διατυπώσεις είναι λανθασμένες (οι β, γ, δ είναι και αφύσικες). Η διατύπωση α χρησιμοποιείται κάποιες φορές στον προφορικό λόγο, όμως
είναι λανθασμένη και πρέπει να αποφεύγεται.
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σελ. 76 σχολ. βιβλίου

2. Στα παραδείγματα της προηγούμενης δραστηριότητας αντικαταστήστε το
που με άλλη ισοδύναμη έκφραση.
Το που μπορεί να αντικατασταθεί με τις εξής εκφράσεις:
α. Το καμπαναριό του χωριού μου, στο οποίο (ή όπου) ανέβαινα παιδί, είχε μια
θέα μαγευτική.
β. Είχα πάρει μαζί μου το μολύβι με το οποίο θα κρατούσα σημειώσεις.
γ. Τη φίλη μου με την οποία πήγαμε στις Βρυξέλλες τη λένε Μπέρθα.
δ. Το πούλμαν με το οποίο ταξιδέψαμε μας άφησε μπροστά στο μεγάλο γυάλινο
κτίριο.
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

3. Από τον προφορικό λόγο που ακούτε στο σπίτι, στο σχολείο, στην τηλεόραση συλλέξτε και καταγράψτε στο τετράδιό σας μερικές περιπτώσεις, στις
οποίες να χρησιμοποιείται το που
• αντί για το όπου ή
• αντί για μια προθετική φράση με την αντωνυμία ο οποίος.

• που αντί για το όπου
– Το σπίτι που μένουμε είναι μεγάλο.
– Επισκεφτήκαμε το μέρος που γεννήθηκε ο Παπαδιαμάντης.
– Η αίθουσα που κάνουμε μάθημα χρειάζεται βάψιμο.

• που αντί για μια προθετική φράση με την αντωνυμία ο οποίος

– Αυτοί είναι οι φίλοι μου που (= για τους οποίους) σου έχω μιλήσει τόσες φορές.
– Το χωριό που (= στο οποίο) πηγαίνω διακοπές είναι παραθαλάσσιο.
– Θα έρθει ο φίλος μου που (= με τον οποίο) πήγαμε στη συναυλία.
– Πήγαινε από το δρόμο που (= από τον οποίο) ήρθαμε χτες.
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Ελληνικά σε ξένες γλώσσες

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 78 σχολ. βιβλίου

1. Γράψτε τα λεξικά στοιχεία ελληνικής προέλευσης που αναφέρονται στο
κείμενο 9.
λεξικά στοιχεία ελληνικής προέλευσης
ελληνικές ρίζες

ελληνικά προθήματα

ελληνικά επιθήματα

-anthrop(< άνθρωπ-ος)
-chron(< χρόν-ος)
-dem(< δήμ-ος)
-philo-, -phil(< φίλ-ος)

a-, an(< α-, αν- στερητικό μόριο)
auto(< αυτο- < αυτός)
geo(< γεω- < γη)
micro(< μικρο- < μικρός)

-logy
(< -λογία < λόγος)
-meter, -metry
(< μέτρο)
-phobe, -phobia
(< φοβία < φόβος)
-phone
(< φωνή)

σελ. 78 σχολ. βιβλίου

2. Σκεφτείτε και καταγράψτε άλλες λέξεις-παραδείγματα από ξένες γλώσσες
που να έχουν δημιουργηθεί από συστατικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας.
αγγλικά
γαλλικά
electricity (= ηλεκτρισμός)
astronaute (= αστροναύτης)
cosmopolitan (= κοσμοπολίτης)
asymétrie (= ασυμμετρία)
typical (= τυπικός)
ataxie (= αταξία)
enthrone (= ενθρονίζω)
gymnastique (= γυναστική)
γερμανικά
ισπανικά
Sinfonie (= συμφωνία)
ideologίa (= ιδεολογία)
Zylinder (= κύλινδρος)
idilίco (= ειδυλλιακός)
Trigonometrie (= τριγωνομετρία) microscόpico (= μικροσκοπικός)
Rhetorik (= ρητορική)
magnetίsmo (= μαγνητισμός)
σελ. 79 σχολ. βιβλίου

1. Δημιουργήστε και εσείς μια σελίδα λεξικού (όπως το κείμενο 10), χρησιμοποιώντας ένα άλλο ελληνικό πρόθημα (π.χ. geo-, tele- κ.λπ.).

metabasis (μετάμπασις) μια αλλαγή στις εκδηλώσεις ή στην πορεία μιας νόσου.
metabolism (μετάμπολισμ) μεταβολισμός· το σύνολο των φυσικών και χημικών διαδικασιών, με τις οποίες παράγεται και συντηρείται οργανωμένη ζώσα ύλη (αναβολισμός), καθώς επίσης ο μετασχηματισμός διά του οποίου προσπορίζεται ενέργεια για τις ανάγκες
του οργανισμού (καταβολισμός). [...]
metabolite (μετάμπολαϊτ) μεταβολίτης· οποιαδήποτε ουσία παραγόμενη κατά το μεταβολισμό ή μέσω μιας μεταβολικής διαδικασίας.
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metacarpal (μετακάρπαλ) 1. μετακάρπιος. 2. ένα μετακάρπιο οστούν.
metacarpus (μετακάρπους) μετακάρπιο· το τμήμα της άκρας χειρός μεταξύ καρπού και
δακτύλων, ο σκελετός του οποίου αποτελείται από πέντε οστά (μετακάρπια), που εκτείνονται από τον καρπό ως τις φάλαγγες.
metacentric (μετασέντρικ) μετακεντρικός· χρωμόσωμα με το κεντρομερίδιο κοντά στο
μέσο, ούτως ώστε οι βραχίονες του αντιγραφόμενου χρωμοσώματος να είναι περίπου
ίσοι προς μήκος. [...]
Dorland’s, Iατρικό Λεξικό,
Iατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης
σελ. 79 σχολ. βιβλίου

2. Ψάξτε σε ξενόγλωσσα βιβλία και σε λεξικά ή σε διαφημίσεις και περιοδικά και γράψτε 10 αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα.
pole (= πόλος)
crypt (= κρύπτη)
agony (= αγωνία)
theatre (= θέατρο)
syndrome (= σύνδρομο)
hydrophobia (= υδροφοβία)
political (= πολιτικός)
logic (= λογική)
philosophy (= φιλοσοφία)
hero (= ήρωας)
σελ. 79 σχολ. βιβλίου

3. Διαλέξτε τρεις από τις λέξεις που συλλέξατε στις δύο προηγούμενες δραστηριότητες και χρησιμοποιήστε τες σε δικές σας φράσεις.
• Στην πρόσφατη εκδρομή μας στο Λονδίνο παρακολουθήσαμε μια θεατρική παράσταση στο Metropolitan Theatre.
• Ο αδερφός μου σπουδάζει στην Αγγλία Political Sciences (= πολιτικές επιστήμες).
• Η αγγλική λέξη hero προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ήρως.
σελ. 80 σχολ. βιβλίου

• Ψάξτε και εσείς σε ξένες εφημερίδες και καταγράψτε ελληνικές λέξεις που
θα βρείτε είτε αυτούσιες είτε να περιέχουν κάποια ελληνική ρίζα. • Μπο-
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democracy (= δημοκρατία)
politician (= πολιτικός)
numismatic (= νομισματικός)
characteristic (= χαρακτηριστικό)
ethnicity (= εθνικότητα)
bibliophile (= βιβλιόφιλος)
biometric (= βιομετρικός)
technology (= τεχνολογία)
technical (= τεχνικός)
tragic (= τραγικός)
photography (= φωτογραφία)

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Συνώνυμα – Αντίθετα
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

1. Φέρτε τέσσερα αντίτυπα λεξικών με συνώνυμα στην τάξη. • Χωριστείτε σε
τέσσερις ομάδες:
• η πρώτη να αναζητήσει τις λέξεις: Ένωση, Συνομοσπονδίας, ιδιαιτερότητα,
ενοποίησης, τυποποίηση, προσήλωση (κείμενο 2)
• η δεύτερη τις λέξεις: αλλογενείς, διακηρύξεις, χορήγηση, δικαιώματα (κείμενο 7)
• η τρίτη τις λέξεις: διάβαση, βάναυσα, αντιτάσσει, χοντρά, αρμονία (κείμενο 1)
• η τέταρτη ομάδα να κάνει το ίδιο με τις λέξεις: αποκλεισμού, ισορροπίας,
ιδανικό, να κυριαρχήσει, να καταπολεμήσουν (κείμενο 6)
Με τη βοήθεια των λεξικών βρείτε συνώνυμες λέξεις και αντικαταστήστε τες.

1η ομάδα
Ένωση: συνένωση / σύνδεσμος, όμιλος, συνεταιρισμός
Συνομοσπονδία: ένωση, ομοσπονδία
ιδιαιτερότητα: ιδιορρυθμία, απόκλιση / χαρακτηριστικό
ενοποίηση: ένωση, σύνδεση, συνένωση
τυποποίηση: ομοιομορφία / κοινοτοπία
προσήλωση: αφοσίωση
2η ομάδα
αλλογενείς: αλλοεθνείς, αλλόφυλοι, αλλοδαποί, ξένοι
διακηρύξεις: εξαγγελίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις, προκηρύξεις
χορήγηση: παροχή, εφοδιασμός
δικαιώματα: ελευθερίες, απαιτήσεις
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3η ομάδα
διάβαση: πέρασμα
βάναυσα: βίαια, άγρια
αντιτάσσει: αντιπροβάλλει, αντιπαραθέτει, προτάσσει, επικαλείται, ισχυρίζεται
χοντρά: αδρά
αρμονία: ευρυθμία, συμμετρία, συμφωνία
4η ομάδα
αποκλεισμός: απαγόρευση, παρεμπόδιση / απομόνωση
ισορροπία: αρμονία
ιδανικό: ιδεώδες
να κυριαρχήσει: να κατακτήσει, να εξουσιάσει, να (της) επιβληθεί
να καταπολεμήσουν: να εξαλείψουν, να αντιμετωπίσουν
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε στην τάξη τις προτάσεις που αλλάξατε, αντικαθιστώντας τις λέξεις που σας δόθηκαν παραπάνω με τις συνώνυμές τους. • Συγκρίνετε τη
νέα εκδοχή με την αρχική. • Ποιες αλλαγές παρατηρείτε; • Σε ποιο κείμενο
οι αλλαγές είναι πιο φανερές και ίσως πιο ενοχλητικές; • Οι λέξεις που βρήκατε εσείς έχουν ακριβώς την ίδια σημασία με τις λέξεις των κειμένων;
• Αν αντικαταστήσουμε τις παραπάνω λέξεις με συνώνυμες, διαπιστώνουμε ότι
σε κάποιες προτάσεις δεν ταιριάζουν όλα τα συνώνυμα που έχουμε βρει, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις αλλάζει το ύφος ή και το νόημα του κειμένου. Για παράδειγμα, στην πρόταση «μήπως οδηγήσει στην απώλεια των εθνικών μας ιδιαιτεροτήτων» (κείμενο 2), από τα συνώνυμα που βρήκαμε (ιδιορρυθμία, απόκλιση,
χαρακτηριστικό), ταιριάζει μόνο η λέξη χαρακτηριστικό. Σε άλλα αποσπάσματα,
είναι απαραίτητο να αλλάξουν κάποιες λέξεις ή και η σύνταξη της πρότασης,
ώστε το συνώνυμο να ενταχθεί ομαλά στο γλωσσικό περιβάλλον (π.χ. «όχι για να
την κυριαρχήσει»: όχι για να της επιβληθεί).

• Πιο φανερές και ίσως ενοχλητικές είναι οι αλλαγές στο κείμενο 2, καθώς οι συνώνυμες λέξεις δεν αποδίδουν απολύτως τις νοηματικές αποχρώσεις των λέξεων
που αντικαθιστούν:
– Η εξέλιξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
συνένωση
(Τα συνώνυμα σύνδεσμος, όμιλος, συνεταιρισμός δεν ταιριάζουν)
– στόχος είναι η δημιουργία μιας Συνομοσπονδίας
ένωσης
ομοσπονδίας
– μήπως οδηγήσει στην απώλεια των εθνικών μας ιδιαιτεροτήτων
χαρακτηριστικών
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(Τα συνώνυμα ιδιορρυθμία, απόκλιση δεν ταιριάζουν)
– από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
ένωσης
σύνδεσης
συνένωσης
– τυποποίηση των πολιτιστικών προϊόντων
ομοιομορφία
(το συνώνυμο κοινοτοπία δεν ταιριάζει)
– δεν πραγματοποιείται με προσήλωση στις εθνικές... ιδιαιτερότητες
αφοσίωση

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Οι συνώνυμες λέξεις δεν έχουν ακριβώς την ίδια σημασία με αυτές των κειμένων, και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να αντικατασταθούν πάντα επιτυχώς.
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

3. Συγκεντρώστε τα συνώνυμα που βρήκατε για τη λέξη Ένωση και γράψτε
δικές σας προτάσεις χρησιμοποιώντας κάθε φορά και ένα διαφορετικό συνώνυμο.

• Η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί μόνο με τη συνένωση όλων των δυνάμεων.
• Ο σύνδεσμος των φιλάθλων της ομάδας αποφάσισε να λάβει μέτρα για την αντι-

μετώπιση της βίας στα γήπεδα.
• Οι γονείς μου ανήκουν στον περιηγητικό όμιλο της περιοχής.
• Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων της περιοχής ίδρυσαν συνεταιρισμό για
την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους.
σελ. 81 σχολ. βιβλίου

4. Γράψτε άλλα παραδείγματα χρησιμοποιώντας κάθε φορά και μια συνώνυμη λέξη της λέξης ιδιαιτερότητα από αυτές που περιλαμβάνονται στο
λήμμα «ιδιαιτερότητα» του Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Γιώργου Μπαμπινιώτη:
Η λέξη ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει κάθε μορφής απόκλιση και λειτουργεί ως «μέση» λέξη, ήτοι με θετική (κάτι για το οποίο διακρίνεται κανείς και ξεχωρίζει από
τους άλλους) και με αρνητική σημασία (κάτι για το οποίο αποκλίνει κανείς και μειονεκτεί έναντι των άλλων): Οι ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα της για άλλους την
κάνουν αξιολάτρευτη και για άλλους το πιο μισητό πρόσωπο. Η ιδιορρυθμία δηλώνει χαρακτηριστικά (συμπεριφοράς, χαρακτήρα, αντιλήψεων) που τείνουν περισσότερο προς το αρνητικό, αλλά που θα μπορούσαν ενίοτε να θεωρηθούν και δημιουργικές παραξενιές (συχνά γίνεται λόγος για τις ιδιορρυθμίες των καλλιτεχνών): Η ιδιορρυθμία της ζωγραφικής του όχι μόνον δεν ενοχλεί, αλλά επαινείται
από τους περισσότερους κριτικούς ως σημαντικό προσωπικό ύφος. Η ιδιοτροπία
αποτελεί, κατά κανόνα, αρνητικό σχολιασμό για κάποιον εκ μέρους του ομιλητή:
Οι ιδιοτροπίες του τον κάνουν να ζει απομονωμένος χωρίς φίλους και παρέες.
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• Οι ιδιορρυθμίες του χαρακτήρα του κάποιες φορές καταντούν κουραστικές για
τους άλλους.

• Η ιδιορρυθμία της μουσικής του τον έκανε να ξεχωρίσει από τους άλλους μου-

σικούς της γενιάς του.
• Ο Παύλος κάνει δύσκολα φίλους, γιατί έχει πολλές ιδιοτροπίες.
σελ. 83 σχολ. βιβλίου

1. «στην αναζήτηση νέων ιδεών» (κείμενο 2), «όταν είμαστε νέοι», «αρχαία
Ελλάδα» (κείμενο 2), οι καθηγητές των αρχαίων. Ποια είναι τα αντίθετα
των επιθέτων στις παραπάνω φράσεις; • Γράψτε και άλλες λέξεις που έχουν
διαφορετικά αντίθετα ανάλογα με τις φράσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται.
στην αναζήτηση νέων ιδεών ≠ στην αναζήτηση ξεπερασμένων ιδεών
απαρχαιωμένων
αναχρονιστικών
παρωχημένων
όταν είμαστε νέοι ≠ όταν είμαστε γέροι

αρχαία Ελλάδα ≠

νεότερη Ελλάδα
σύγχρονη

οι καθηγητές των αρχαίων ≠ οι καθηγητές των νέων (ελληνικών)

•

Άλλες λέξεις που έχουν διαφορετικά αντίθετα ανάλογα με τις φράσεις στις
οποίες χρησιμοποιούνται:
– κοντός άνθρωπος ≠ ψηλός άνθρωπος
κοντό παντελόνι ≠ μακρύ παντελόνι
– σπάνια λέξη ≠ κοινή, συνηθισμένη λέξη
σπάνιες βροχοπτώσεις ≠ συχνές βροχοπτώσεις
– χάνω τα γυαλιά μου ≠ βρίσκω τα γυαλιά μου
χάνω έδαφος ≠ κερδίζω έδαφος
– αραιός καπνός ≠ πυκνός καπνός
αραιές συναντήσεις ≠ συχνές συναντήσεις

σελ. 83 σχολ. βιβλίου
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2. Γράψτε τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων και σημειώστε σε κάθε περίπτωση
αν πρόκειται για κλιμακωτά, δυαδικά ή αντίστροφα αντίθετα:
άπειρες (κείμενο 1)
θα γεμίσει (κείμενο 6)
έδωσε (κείμενο 1)
εναντίον (κείμενο 6)
ψηλά (κείμενο 1)
ευθέως (κείμενο 7)
αδιαφόρησαν (κείμενο 2)
γονείς (κείμενο 7)
πλεονέκτημα (κείμενο 6)
πάνω (κείμενο 7)
δίκαιη (κείμενο 6)
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αντίθετα
άπειρες
έδωσε
ψηλά
αδιαφόρησαν
πλεονέκτημα
δίκαιη
θα γεμίσει
εναντίον
ευθέως
γονείς
πάνω

≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

ελάχιστες
πήρε, στέρησε
χαμηλά
ενδιαφέρθηκαν
μειονέκτημα
άδικη
θα αδειάσει
υπέρ
πλαγίως
παιδιά
κάτω

κλιμακωτά
αντίστροφα
κλιμακωτά
δυαδικά
δυαδικά
δυαδικά
κλιμακωτά
κλιμακωτά
δυαδικά
αντίστροφα
κλιμακωτά

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 83 σχολ. βιβλίου

3. Η λέξη απαρτχάιντ (κείμενο 7) είναι μια ξένη λέξη που χρησιμοποιείται
όμως και από Έλληνες ομιλητές. Εξηγήστε τι σημαίνει και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται.
Η λέξη απαρτχάιντ (μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο «φυλετισμός» = η πολιτική των φυλετικών διακρίσεων) χρησιμοποιείται για να δηλώσει
το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων που επικρατούσε εις βάρος των μαύρων
στη Νότιο Αφρική μέχρι και πριν από μερικά χρόνια.
σελ. 83 σχολ. βιβλίου

4. Στο κείμενο 7 υπάρχουν οι λέξεις είλωτες και μέτοικοι. Τι ξέρετε για την
ιστορική προέλευση και την αρχική σημασία καθεμιάς από αυτές τις λέξεις; • Τι νομίζετε ότι σημαίνουν μέσα στο κείμενο που διαβάσατε; • Μπορείτε να βρείτε συνώνυμές τους;

•

είλωτες < ·Ú¯. Â¥Ïˆ˜ < ·ﬁÚ. ‚ãÂxÏÔÓ ÙÔ˘ Ú. ·îÚá = Î·Ù·Ï·Ì‚¿Óˆ, Î˘ÚÈÂ‡ˆ
αρχική σημασία: οι δημόσιοι δούλοι στην αρχαία Σπάρτη, οι δουλοπάροικοι
που ανήκαν στο κράτος
σημασία στο κείμενο: άνθρωποι που εργάζονται σκληρά σαν δούλοι και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άλλους
συνώνυμα: δούλοι, σκλάβοι, ανδράποδα

•

μέτοικοι < αρχ. μετ(α) + ÔrÎÔ˜
αρχική σημασία: στην αρχαιότητα ήταν οι ξένοι (ελληνικής ή βαρβαρικής καταγωγής) που είχαν εγκατασταθεί σε άλλη πόλη από αυτή που κατάγονταν, οι
οποίοι αποτελούσαν ειδική τάξη, πλήρωναν συγκεκριμένο φόρο (το μετοίκιο)
και είχαν περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα
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σημασία στο κείμενο: άνθρωποι που έχουν εγκατασταθεί σε άλλη χώρα από
εκείνη από την οποία κατάγονται
συνώνυμα: μετανάστες, ξένοι, αλλοδαποί, επήλυδες

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 85 σχολ. βιβλίου

1. Αν το σχολείο σας δε συνεργάζεται με σχολεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με κάποια σχολεία ευρωπαϊκών χωρών. • Ετοιμάστε ένα κείμενο, στο οποίο θα παρουσιάζετε το σχολείο και
τη χώρα σας και θα εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη
συνεργασία μαζί τους. • Αποφασίστε τι είδους κείμενο θα γράψετε (επιστολή, e-mail κ.λ.π.) και αξιοποιήστε για το σκοπό αυτό στοιχεία από τα
κείμενα της ενότητας.

∞Á·ËÙÔ› Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜,
Û·˜ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· Û·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔﬁ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ·
ÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜.
ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ÛÂ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙÂÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜, Û·˜ Î·ÏÂ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ Ì·˙› Ì·˜, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ﬁ„Ë ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙÂÚË˜ ÚÔﬁ‰Ô˘ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ‚¿ÛÂÈ˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·’ ﬁ,ÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ Î·È ˙ËÙ¿
·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË. ∞˜ ÂÓÒÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ ÛÎÔﬁ.
£· ¯·ÚÔ‡ÌÂ ÔÏ‡ Ó· Û·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· Û·˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Ì·˜. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ ÛÂ ÌÈ· Û˘¯Ó‹ Î·È Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÂ ÌÈ·
Î·ÚÔÊﬁÚ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.
ºÈÏÈÎ¿,
5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜
σελ. 85 σχολ. βιβλίου
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2. Είστε πολίτες μιας Ευρώπης που σταδιακά ενοποιείται. Τι περισσότερο ελπίζετε και τι κυρίως φοβάστε από την προοπτική αυτή; • Γράψτε ένα κείμενο, το οποίο στη συνέχεια θα διαβάσετε στην τάξη προκειμένου να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση.
Η σημερινή Ευρώπη τείνει να γίνει ένα μεγάλο ενιαίο κράτος, όπου όλοι οι
πολίτες θα έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την αισιόδοξη πλευρά, με την κοινή αγορά τα αγαθά θα κυκλοφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη και ο καθένας θα μπορεί να βρίσκει στον τόπο του προϊόντα άλλων χωρών, θα
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υπάρχει συνεργασία σε διάφορους τομείς και, ως ένα βαθμό, κοινή διοίκηση και νομικό σύστημα που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών.
Eπιπλέον, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην αγορά εργασίας, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι ανοιχτές για την εξεύρεση εργασίας. Έτσι, οι πολίτες της Ευρώπης θα
ενωθούν σε μία κοινή ανοδική πορεία προς την πρόοδο και τον πολιτισμό.
Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος για την αλλοτρίωση των εθίμων του τόπου μας ή και
την απώλεια της πολιτιστικής μας ταυτότητας καιροφυλακτεί. Η αλλοίωση της γλώσσας ήδη φαίνεται στον καθημερινό μας λόγο. Οφείλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε με
κάθε τρόπο τα χαρακτηριστικά του λαού μας, τη διαφορετικότητά μας και να την
αξιοποιήσουμε δημιουργικά.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤI ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αναφορικές προτάσεις

Ονοματικές

Αντωνυμίες
με τις οποίες
εισάγονται

Επιρρηματικές

Επιθετικές
Ελεύθερες
όποιος, -α, -ο
Αντωνυμίες
ο οποίος, -α, -ο όσος, -η, -ο
με τις οποίες
που
ό,τι
εισάγονται
οποιοσδήποτε
οτιδήποτε

Ελεύθερες
με αναφορικά
επιρρήματα:
όπου, όπως,
όποτε

• Στον επίσημο λόγο, όταν θέλουμε να δηλώσουμε τον τόπο, το όργανο ή τη συνοδεία, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη που και προτιμούμε την κατάλληλη
πρόθεση με την αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο.
• Πολλές ξένες λέξεις έχουν φτιαχτεί από ρίζες, συνθετικά και καταλήξεις που
προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα.
• Οι λέξεις ωραίος, όμορφος λέγονται συνώνυμες, γιατί έχουν την ίδια περίπου
σημασία.
• Οι λέξεις κρύος, ζεστός λέγονται κλιμακωτά αντίθετα, επειδή αποτελούν στα άκρα
μιας κλίμακας με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.
• Οι λέξεις ζωντανός, νεκρός λέγονται δυαδικά αντίθετα, επειδή ανάμεσά τους δεν
υπάρχει καμία ενδιάμεση κατάσταση.
• Οι λέξεις παππούς, εγγόνι λέγονται αντίστροφες, επειδή η μία περιγράφει τη
σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και η άλλη περιγράφει την ίδια
σχέση από την πλευρά του άλλου ατόμου.
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕIΣ
Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες
Κείμενο: Η «κλάση» του ’81
Γεννήθηκαν τη χρονιά που η (τότε) ΕΟΚ υποδεχόταν επίσημα την Ελλάδα
ως δέκατο μέλος της και μεγάλωσαν μαζί της. Τι σημαίνει για τους σημερινούς
25άρηδες η Ευρωπαϊκή Ένωση; Οι περισσότεροι μιλούν περισσότερο θεωρητικά και εστιάζουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στο άνοιγμα των συνόρων.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, όπως λέει και μια κοπέλα από αυτούς, ότι δεν έχουν
γνωρίσει την προ ΕΟΚ κατάσταση. [...]
Ελευθερία: «Προσφέρονται πολλές δυνατότητες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά εμείς εδώ τα αγνοούμε· ακόμη όμως κι όταν τα πληροφορούμαστε, η διαδικασία είναι συχνά πολύπλοκη και αποτρεπτική» [...]
«Ακόμη και μέσα στην Ευρώπη παραμένουμε ένα μικρό χωριό μέσα σε ένα μεγαλύτερο χωριό».
Βιργινία: Θεωρεί ότι η Ελλάδα υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε
ποιότητα ζωής. Η Ε.Ε. δεν έχει καταφέρει να καταργήσει τα σύνορα μεταξύ των
χωρών της. «Δεν έχω κάποια αίσθηση ενότητας ή οικειότητας με τους άλλους
λαούς», λέει.
Έκτορας: Δηλώνει επιφυλακτικός απέναντι στις «εύκολες» ερμηνείες των αλλαγών που επέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα. «Υπάρχει μια υπερβολή στον
τρόπο που ερμηνεύεται το γεγονός ότι άνοιξαν τα σύνορα», εξηγεί. «Σίγουρα η
διαδικασία ταξιδιού και μετακίνησης είναι λίγο απλούστερη αλλά, γνωρίζοντας ανθρώπους που έζησαν ή σπούδασαν εκτός Ε.Ε., δε νομίζω ότι θα ήταν αδύνατον και χωρίς αυτή. Άλλωστε, ο βασικός προορισμός για φοιτητές είναι η Μεγάλη Βρετανία ούτως ή άλλως λόγω γλώσσας». Και ενώ παραδέχεται ότι «ήρθαν πολλά λεφτά στη χώρα, ασχέτως αν αξιοποιήθηκαν σωστά», φοβάται ότι
αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ για τη γενιά του: «Όταν κάποιος σου δίνει τόσα πολλά, μετά έχει το δικαίωμα να σου ζητήσει».
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Ειρήνη: Θεωρεί ότι υπάρχει κοινή συνείδηση ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης, ότι έχουν γίνει βήματα που έχουν φέρει τους λαούς πιο κοντά. «Θα ήταν
όμως ουτοπικό», προσθέτει, «να πει κανείς ότι η Ευρώπη έχει γίνει μια μεγάλη
χώρα. Ειδικά στην Ελλάδα, δε μας έχει γίνει βίωμα η αφομοίωση μιας κοινής
κουλτούρας. Σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν πράγματα που συνδέουν έναν
Έλληνα της ηλικίας μου με συνομήλικους μας στην Ευρώπη. Υπάρχουν τόσα
πολλά προγράμματα και επιχορηγήσεις αλλά αμφιβάλλω ότι ξέρει κανείς πώς
να τα εκμεταλλευτεί». Η καταψήφιση του Ευρωσυντάγματος από τους Γάλλους
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την εντυπωσίασε: «Ήταν ένα θετικό δείγμα, όχι επειδή το Ευρωσύνταγμα ήταν
κακό, αλλά επειδή ως πολίτες της ενωμένης Ευρώπης δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε κάτι που δεν μας εκφράζει». Ευχή της; «Η Ε.Ε. να μεγαλώνει, ενώνοντάς μας και όχι καταργώντας μας».
Α. Δημουλάς, Α. Φωτιάδης, «Γεννημένοι Ευρωπαίοι»,
περ. «Κ», εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2006

Αναφορικές προτάσεις
1. Στις παρακάτω προτάσεις αντικαταστήστε το που με κάποια αναφορική
αντωνυμία, αναφορικό επίρρημα ή προθετική φράση, ώστε ο λόγος να γίνει πιο
σαφής και επίσημος:
α. Γεννήθηκαν τη χρονιά που η (τότε) ΕΟΚ υποδεχόταν επίσημα την Ελλάδα ως
δέκατο μέλος της.
β. Υπάρχει μια υπερβολή στον τρόπο που ερμηνεύεται το γεγονός ότι άνοιξαν
τα σύνορα.
γ. γνωρίζοντας ανθρώπους που έζησαν ή σπούδασαν εκτός Ε.Ε., δε νομίζω ότι
θα ήταν αδύνατον και χωρίς αυτή.
δ. Σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν πράγματα που συνδέουν έναν Έλληνα της ηλικίας μου με συνομήλικους μας στην Ευρώπη.
ε. ως πολίτες της ενωμένης Ευρώπης δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε κάτι που δεν μας εκφράζει.
2. «Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, όπως λέει και μια κοπέλα από αυτούς, ότι δεν
έχουν γνωρίσει την προ ΕΟΚ κατάσταση»: βρείτε τη δευτερεύουσα αναφορική
πρόταση, τη λέξη με την οποία εισάγεται και τη συντακτική της λειτουργία.

Ελληνικά σε ξένες γλώσσες

• Βρείτε με ποιες από τις λέξεις του κειμένου έχουν κοινή ρίζα οι παρακάτω
αγγλικές λέξεις: theoretically, programme, Europe, utopia.
Συνώνυμα – Αντίθετα
1. Στις παρακάτω περιόδους αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις με
συνώνυμες:
α. Οι περισσότεροι μιλούν περισσότερο θεωρητικά και εστιάζουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στο άνοιγμα των συνόρων.
β. Προσφέρονται πολλές δυνατότητες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά εμείς εδώ τα αγνοούμε· ακόμη όμως κι όταν τα πληροφορούμαστε, η διαδικασία είναι συχνά πολύπλοκη και αποτρεπτική.
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γ. Δηλώνει επιφυλακτικός απέναντι στις «εύκολες» ερμηνείες των αλλαγών
που επέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα.
δ. Θα ήταν όμως ουτοπικό να πει κανείς ότι η Ευρώπη έχει γίνει μια μεγάλη χώρα.
ε. Η Ε.Ε. να μεγαλώνει, ενώνοντάς μας και όχι καταργώντας μας

2. Γράψτε τα αντίθετα των υπογραμμισμένων λέξεων στις παρακάτω φράσεις:
υποδεχόταν επίσημα, στο άνοιγμα των συνόρων, «εύκολες» ερμηνείες, πολλά
λεφτά, καταψήφιση του Ευρωσυντάγματος, είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε.
3. Κατατάξτε τα παρακάτω ζεύγη αντιθέτων στον πίνακα που ακολουθεί:
στεγνός – βρεγμένος, θείος – ανιψιός, παχύς – λεπτός
κλιμακωτά αντίθετα
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δυαδικά αντίθετα

αντίστροφα αντίθετα
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ÂÓﬁÙËÙ· 5Ë
Ειρήνη – Πόλεμος

Ι . Θ Ε Ω ΡΙ Α
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις
Τελικές προτάσεις
❏ Τελικές λέγονται οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που δείχνουν σε
ποιο σκοπό αποβλέπει αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται,
π.χ. Έτρεχε, για να μη χάσει το τρένο.
τελικές προτάσεις
εισάγονται
με τους τελικούς
συνδέσμους:
για να, να

έχουν άρνηση

δηλώνουν
σκοπό

μη(ν)

✔ Οι προτάσεις αυτές ονομάζονται τελικές από τη λέξη τέλος, η οποία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «σκοπός».
✔ Δεν πρέπει να συγχέονται οι τελικές προτάσεις που εισάγονται με το να με τις
βουλητικές που εισάγονται με το ίδιο μόριο. Για να τις διακρίνουμε, προσέχουμε: αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το να με το σύνδεσμο για να, η πρόταση
είναι τελική· αν όχι, είναι βουλητική. Για παράδειγμα:

Θα έρθω να μιλήσουμε
Θα έρθω για να μιλήσουμε

→

τελική πρόταση

Θέλω να μιλήσουμε.
(το να δεν μπορεί να αντικατασταθεί
με το για να: Θέλω για να μιλήσουμε)

→

βουλητική πρόταση

✔ Οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με το σύνδεσμο για να δεν είναι
πάντα τελικές, αλλά μπορεί να είναι:
– αιτιολογικές, π.χ. Είσαι ανόητος, για να (= αφού) πιστεύεις όσα είπε.
– αποτελεσματικές, π.χ. Δεν είναι τόσο δυνατός, για να (= ώστε να) μπορεί να κάνει τα πάντα.
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Αιτιολογικές προτάσεις
❏ Αιτιολογικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται αυτό που δηλώνει η πρόταση η οποία
προσδιορίζεται, π.χ. Χάρηκα, επειδή είσαι καλά.
αιτιολογικές προτάσεις
εισάγονται
με τους αιτιολογικούς
συνδέσμους:
γιατί, διότι, επειδή, αφού,
εφόσον

έχουν άρνηση

δηλώνουν

δε(ν)

αιτία

με λέξεις και εκφράσεις
που χρησιμοποιούνται ως
αιτιολογικοί σύνδεσμοι:
καθώς, που, μια και, σαν κ.λπ.
✔ Σε κάποιες περιπτώσεις ο σύνδεσμος και χρησιμοποιείται ως αιτιολογικός:
Φεύγω τώρα, και δεν έχω χρόνο. (= επειδή δεν έχω χρόνο)
✔ Ο σύνδεσμος γιατί χρησιμοποιείται κάποιες φορές ως παρατακτικός σύνδεσμος, στην αρχή μιας περιόδου ή ημιπεριόδου και εισάγει κύριες προτάσεις:
Δε θέλω να σε ξαναδώ. Γιατί με έχεις κουράσει.
✔ Αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται και με το σύνδεσμο για να (= επειδή):
Ο αδερφός μου, για να μη διαβάζει όσο έπρεπε, δεν έγραψε καλά στις εξετάσεις.
(= επειδή δε διάβαζε)

Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του
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Κάθε κείμενο έχει οργανωμένη δομή και ενότητα, η οποία διακρίνεται και στο
περιεχόμενό του. Έτσι, ένα κείμενο μπορεί να αναλυθεί με παραγωγική μέθοδο,
από τα γενικά στοιχεία του (μακροδομή) στα ειδικότερα. Δηλαδή, μπορούμε κάθε φορά να εντοπίζουμε:
• το θεματικό πεδίο στο οποίο ανήκει το κείμενο
• το ειδικό θέμα στο οποίο αναφέρεται
• το επιμέρους ζήτημα που αναπτύσσει η κάθε παράγραφος
• τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις που δίνουν τις λεπτομέρειες κάθε παραγράφου
• τις λέξεις με τις οποίες διατυπώνει τις ιδέες του ο συγγραφέας (λέξεις-κλειδιά)
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✔ Μπορούμε να αναλύσουμε ένα κείμενο ακολουθώντας και την αντίστροφη πορεία: από τις λέξεις στη δομή ολόκληρου του κειμένου.

π. £ÂˆÚ›·

Λεξιλόγιο
Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
❏ Ομόηχες λέξεις ή ομόηχα (ή ομώνυμα) ονομάζονται οι λέξεις που προφέρονται όμοια αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Συχνά οι ομόηχες λέξεις έχουν και
διαφορετική ορθογραφία,
π.χ. κλίμα (καιρικές συνθήκες) – κλήμα (αμπέλι)
λύρα (μουσικό όργανο) – λίρα (νόμισμα)
κλίνω (ένα ρήμα) – κλείνω (το παράθυρο)
σύκο (φρούτο) – σήκω (ρήμα)
✔ Πολύ σπάνια συναντούμε στην ελληνική γλώσσα ομόηχες λέξεις που έχουν
ακριβώς την ίδια ορθογραφία, π.χ. τόνος (οξεία, περισπωμένη) – τόνος (1.000 κιλά)
✔ Ορισμένα ομόηχα σχηματίζονται από περισσότερες από μία λέξεις,
π.χ. Ναζί – να ζει

❏ Παρώνυμες λέξεις ή παρώνυμα ονομάζονται οι λέξεις που έχουν παραπλήσια

προφορά αλλά διαφορετική σημασία και ορθογραφία,
π.χ. βράγχια (αναπνευστικό σύστημα) – βράχια
κόχη (γωνία) – κόγχη (κοιλότητα του ματιού)
αμαρτωλός (< αμαρτία) – αρματολός (< άρμα)

✔ Τονικά παρώνυμα λέγονται οι παρώνυμες λέξεις που διαφοροποιούνται είτε
μόνο ως προς τον τονισμό είτε ως προς τον τονισμό και την ορθογραφία,
π.χ. χωριό (οικισμός) – χωρίο (απόσπασμα κειμένου)
γέρος (ηλικιωμένος) – γερός (δυνατός)
νόμος (κανόνας) – νομός (διοικητική υποδιαίρεση)
παίρνω – περνώ
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κείμενο 1: Η ειρήνη δεν είναι φυσική κατάσταση
Οικοδομείται παντού και κάθε στιγμή
σελ. 89 σχολ. βιβλίου

1. Γιατί η ειρήνη δεν είναι φυσική κατάσταση;
Η ειρήνη δεν είναι φυσική κατάσταση, γιατί βασίζεται στην τήρηση κάποιων
κανόνων, τους οποίους μαθαίνουμε σταδιακά. Οι κανόνες αυτοί μας κάνουν να
σεβόμαστε τους άλλους, να συζητάμε τις απόψεις και τις διαφορές μας, να αντιδρούμε με βάση τη λογική κ.λπ. Αν δε γνωρίζαμε αυτούς τους κανόνες, θα οδηγούμαστε από τη φύση μας σε εχθρικές συμπεριφορές και σε καταστάσεις πολέμου.
Προσπαθούμε, όμως, να διατηρήσουμε την ειρήνη, γιατί γνωρίζουμε από την
ιστορία ή από προσωπική εμπειρία τις τραγικές συνέπειες του πολέμου.
σελ. 89 σχολ. βιβλίου

2. Ο συγγραφέας του άρθρου παραθέτει μερικές καθημερινές συμπεριφορές
που θεωρεί ότι οικοδομούν την ειρήνη. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε άλλες
συμπεριφορές από την καθημερινή ζωή που μπορεί να προετοιμάζουν τον
πόλεμο;
Τον πόλεμο προετοιμάζουν:
• η μισαλλοδοξία και ο δογματισμός που καταργούν το διάλογο και τη συνεργασία
• ο θρησκευτικός φανατισμός και ο εθνικισμός
• οι διακρίσεις και ο ρατσισμός
• η βία και η επιθετικότητα
• το κυνήγι του χρήματος και της δόξας ως μοναδική επιδίωξη
• ο διαλυτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων
• ο εγωισμός και η αδιαφορία απέναντι στους συνανθρώπους μας
• η ανοχή μας απέναντι στην αδικία
• η εκμετάλλευση των αδυνάτων

Κείμενο 2: Λερώνει...
σελ. 89 σχολ. βιβλίου
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1. Ποια γνωστά σύμβολα αναγνωρίζετε στο σκίτσο;
Το περιστέρι με το κλαδί της ελιάς συμβολίζει την ειρήνη.
Οι πετρελαιοπηγές συμβολίζουν τον υλικό πλούτο.
Η θάλασσα συμβολίζει τη φύση.
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σελ. 89 σχολ. βιβλίου

2. Γιατί στο σκίτσο αυτό παρουσιάζονται αλλοιωμένα;
Όλα έχουν «λερωθεί» από το πετρέλαιο. Η θάλασσα έχει γίνει μαύρη, όπως έχει
μαυρίσει και γενικότερα η φύση. Το λευκό περιστέρι, που θα έφερνε την ειρήνη με
το κλαδί ελιάς, έχει «λερωθεί» και αυτό. Στέκεται μόνο του και φαίνεται κουρασμένο και απογοητευμένο. Ο άνθρωπος κυνηγά τον πλούτο και δεν ενδιαφέρεται
για τους άλλους. Το περιστέρι δεν πρόκειται να φέρει την ειρήνη, γιατί η ψυχή του
ανθρώπου και ολόκληρη η φύση έχουν λερωθεί από το «μαύρο χρυσό». Το πετρέλαιο κυβερνά τον κόσμο, τον λερώνει, τον μαυρίζει, προκαλεί πολέμους...

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

Κείμενο 3: Η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου
σελ. 90 σχολ. βιβλίου

1. Συνοψίστε σε δύο περιόδους λόγου τη μεταβολή των αριθμών και των μεγεθών που αφορούν τον πόλεμο από το Μεσαίωνα ως τις μέρες μας (πρώτη
παράγραφος του κειμένου).
• Στη διάρκεια του Μεσαίωνα κατά μέσο όρο το 2% των εμπολέμων έχαναν τη
ζωή τους, ενώ στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο το ποσοστό των απωλειών πολέμου
αυξήθηκε κατακόρυφα, φτάνοντας το 40%.
• Στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο το ποσοστό άμαχου πληθυσμού που πέθανε ήταν το
1/4 του συνολικού αριθμού των νεκρών, στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο αυξήθηκε στο
1/2, και στους πολέμους της Ινδοκίνας έφτασε τα 3/4.
σελ. 90 σχολ. βιβλίου

2. Εκτός από την εξέλιξη της τεχνολογίας των όπλων, τι άλλο νομίζετε ότι συνέβαλε στην αύξηση της αγριότητας του πολέμου;
Η σύγχρονη πολεμική ρητορική καλλιεργεί ρατσιστικές ιδέες, ενώ ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι πολλαπλές αναπαραστάσεις σκηνών βίας έχουν κάνει
τους ανθρώπους αδιάφορους και απαθείς για τα προβλήματα των συνανθρώπων
τους. Έχουν χάσει το συναισθηματισμό και την ευαισθησία τους και έχουν παραδοθεί σ’ έναν άγριο κόσμο πολεμικών πρακτικών.
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Κείμενο 4: ...Όσα φέρνει ο πόλεμος
σελ. 91 σχολ. βιβλίου

• Ποια φθορά προκαλεί ο πόλεμος, κατά το Θουκυδίδη, στο ήθος και το λόγο

των ανθρώπων;
Η αγριότητα του πολέμου και ο δύσκολος αγώνας για την επιβίωση κάνει τους
ανθρώπους σκληρούς και απάνθρωπους. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον και, όταν αποτυγχάνουν, γίνονται ακόμη πιο άγριοι. Για να δικαιολογήσουν και να εκλογικεύσουν αυτή τη συμπεριφορά τους παραποιούν το νόημα των λέξεων. Αποκαλούν δειλία τη λογική μετριοπάθεια και
παλικαριά την αστόχαστη παλικαριά. Θεωρούν εξυπνάδα τις ραδιουργίες και
υποψιάζονται ως εχθρό όποιον προσπαθεί να είναι αντικειμενικός.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις
Τελικές προτάσεις
σελ. 92 σχολ. βιβλίου

1. Για ποιο σκοπό γίνονται οι πόλεμοι σύμφωνα με το κείμενο 2; • Συμπληρώστε τις παρακάτω πιθανές απαντήσεις.
α. Οι πόλεμοι γίνονται για το οικονομικό κέρδος.
β. Οι πόλεμοι γίνονται για να έχουν πρόσβαση κάποιες χώρες στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη.
γ. Οι πόλεμοι έχουν στόχο την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων.
δ. Οι πόλεμοι γίνονται με σκοπό τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών.
σελ. 92 σχολ. βιβλίου

2. Ο Θουκυδίδης έζησε τον πόλεμο και διαπιστώνει (κείμενο 4) ότι οι άνθρωποι σε καιρό πολέμου συχνά διαστρέφουν το πραγματικό νόημα των λέξεων
α. προκειμένου να……………………………………………………
β. για να………………………………………………………………
γ. με σκοπό να ………………………………………………………
• Αφού συμπληρώσετε τις απαντήσεις, να συζητήσετε τι δηλώνουν οι φράσεις που προσθέσατε.
Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, οι άνθρωποι σε καιρό πολέμου συχνά διαστρέφουν
το πραγματικό νόημα των λέξεων:
α. προκειμένου να δικαιολογούν τις πράξεις τους
β. για να θεωρείται παλικαριά η αστόχαστη αποκοτιά
γ. με σκοπό να αποκτήσουν δύναμη από απληστία και φιλοδοξία
σελ. 92 σχολ. βιβλίου

3. Ποιες από τις παραπάνω συμπληρώσεις αποτελούν δευτερεύουσες προτάσεις;
Δευτερεύουσες προτάσεις αποτελούν: η συμπλήρωση β της άσκησης 1 («για να
έχουν πρόσβαση κάποιες χώρες στις πλουτοπαραγωγικές πηγές») και οι τρεις συμπληρώσεις της άσκησης 2 (α. «να δικαιολογούν τις πράξεις τους», β. «για να θεωρείται παλικαριά η αστόχαστη αποκοτιά», γ. «να αποκτήσουν δύναμη από
απληστία και φιλοδοξία»).
Όλες οι προτάσεις χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν σκοπό, όμως από τις
παραπάνω δευτερεύουσες προτάσεις, τελικές είναι αυτές που εισάγονται με το
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για να. Oι προτάσεις «(προκειμένου) να δικαιολογούν τις πράξεις τους» και «(με
σκοπό) να αποκτήσουν δύναμη από απληστία και φιλοδοξία» είναι βουλητικές.
σελ. 94 σχολ. βιβλίου

1. Εσείς πώς θα περιγράφατε την Γκουέρνικα σ’ ένα φίλο σας που δεν έχει δει
τον πίνακα; • Συνοδέψτε την περιγραφή σας με αναφορά στα συναισθήματα
που σας δημιουργεί.
Η Γκουέρνικα είναι μια απόδειξη –αν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο– πως ο Πικάσο είναι
καλλιτέχνης με κοινωνική συνείδηση. [...] Η Γκουέρνικα είναι, ωστόσο, κάτι περισσότερο
από μια μαρτυρία για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Γεννήθηκε σαν άμεση αντίδραση
στο νέο της καταστροφής της βασκικής πόλης Γκουέρνικα από τους Γερμανούς [συμμάχους του δικτάτορα της Ισπανίας, Φράνκο], στις 28 Απριλίου 1937. Είναι ζωγραφισμένη
με πάθος και με πίστη (πράγμα ακόμη πιο φανερό στα πολυάριθμα προκαταρκτικά σκίτσα και σχέδια). [...]
Αλλά τα σύμβολα, όπως έχει συχνά τονιστεί, διατηρούν πάντοτε κάποια αμφισημία.
Αντιπροσωπεύει άραγε ο ταύρος την έννοια της βίας ή το δικτάτορα Φράνκο και τη στρατιωτική του φατρία; Πώς μπορεί το άθλιο, ξεκοιλιασμένο άλογο να αντιπροσωπεύει την
ανθρωπότητα που υποφέρει; Λέγεται πως ο ίδιος ο Πικάσο έχει πει πως «ο ταύρος δεν είναι ο φασισμός, αλλά η βιαιότητα και το σκοτάδι... το άλογο αντιπροσωπεύει το λαό... η
τοιχογραφία της Γκουέρνικα είναι συμβολική... αλληγορική. Γι’ αυτό χρησιμοποίησα τον
ταύρο, το άλογο και τα άλλα. Αυτή η τοιχογραφία αποβλέπει στην οριστική έκφραση και
λύση ενός προβλήματος και γι’ αυτό χρησιμοποίησα το συμβολισμό».
Οφείλει κανείς να σεβαστεί την ερμηνεία που δίνει στο έργο του ο ίδιος ο καλλιτέχνης,
αλλά πρέπει να σημειωθεί πως ο Πικάσο επιμένει εδώ στη γενική φύση του συμβολισμού.
Όταν η Γκουέρνικα εκτέθηκε πρώτη φορά, ονόμασα τα σύμβολα «κοινότοπα», αλλά συμπλήρωσα: «Μόνο όταν η μεγαλύτερη κοινοτοπία εμποτίζεται με το εντονότερο πάθος, μόνο τότε γεννιέται ένα έργο τέχνης ξεπερνώντας όλες τις σχολές και όλες τις κατηγορίες».
Χέρμπερτ Ρηντ, Ιστορία της μοντέρνας ζωγραφικής,
Υποδομή, 1978
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Η περίφημη τοιχογραφία «Γκερνίκα» [Γκουέρνικα] είναι μια καταγραφή του τρόμου
και της δυστυχίας του πολέμου. Φιλοτεχνήθηκε όταν ο Πικάσο πληροφορήθηκε τα νέα για
το βομβαρδισμό της ιερής πόλης των Βάσκων Γκερνίκα, τον Απρίλιο του 1937. Τη μέρα
εκείνη, μονάδες της αεροπορίας, υπό γερμανική ηγεσία, κατέστρεψαν τη μικρή πόλη μέσα
σε λίγες μόνο ώρες, ταγμένες στο πλευρό του στρατηγού Φράνκο και των συνεργατών
του, σε μια κίνηση αιφνιδιασμού της νόμιμης κυβέρνησης της Ισπανίας. [...]
Τα νέα για το βομβαρδισμό πρόσφεραν στον Πικάσο το μακάβριο θέμα του. Εξέφρασε το σοκ του με ένα εντυπωσιακό έργο, το οποίο φιλοτέχνησε σε λίγες μόνο εβδομάδες
ακατάπαυστης δημιουργίας, από την 1η Μαΐου ως την 4η Ιουνίου.
Η Γκερνίκα έγινε η εικόνα των καταστροφικών δυνάμεων που απειλούσαν την ανθρώπινη ζωή και τον πολιτισμό. Εδώ ο Πικάσο βρήκε έναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμο
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τρόπο για να εκφράσει τον πόνο της ανθρωπότητας. Τα χρώματα έχουν αποκλειστεί από
τον πίνακα· έχουν μείνει μόνο το γκρίζο, το μαύρο και το άσπρο, για να δώσουν έμφαση
στη θλιβερή ατμόσφαιρα της σκηνής, που θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα σε εξωτερικό ή
σε εσωτερικό χώρο, τη μέρα ή τη νύχτα. Με δραματικές κινήσεις και εκφράσεις οδύνης, οι
μορφές πέφτουν, καταρρέουν, ουρλιάζουν. Όλοι είναι θύματα, άνθρωποι και ζώα: στο
αριστερό άκρο της σύνθεσης μια γυναίκα θρηνεί με το νεκρό παιδί της στην αγκαλιά της·
από πάνω υπάρχει ένας μαινόμενος ταύρος· και μπροστά της κείτεται ένας νεκρός πολεμιστής, που από το σπασμένο σπαθί του φυτρώνει ένα λουλούδι.
Δεξιά τρέχει μια καμπουριασμένη γυναίκα που ζητά βοήθεια· πάνω της μια μορφή κοιτάζει με τρόμο, ρίχνοντας φως στο σκοτάδι. Μια απελπισμένη μορφή υψώνει τα χέρια της
με τρόμο και απόγνωση. Αριστερά ακριβώς στο κέντρο της τοιχογραφίας βλέπουμε ένα άλογο να σηκώνεται στα δυο του πόδια, ενώ από πάνω φέγγει μια λάμπα με τη μορφή ματιού.
Εδώ ο Πικάσο χρησιμοποιεί στιλιστικές μεθόδους και μοτίβα που είχε δουλέψει τα
προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος την πολλαπλότητα των μορφών του κυβισμού, τις
παραμορφώσεις μορφής και μεγέθους του σουρεαλισμού και την ταυτόχρονη προοπτική.
Επίσης χρησιμοποιεί, για πρώτη φορά, τη «γλώσσα» των παιδικών ζωγραφιών, με τις
απλοποιημένες μορφές και τα σύμβολά της. Οι δισδιάστατες παραστάσεις συνδυάζονται
με μετωπικές και πλάγιες όψεις, ενώ το χρώμα ξεφεύγει από το περίγραμμα των μορφών
– παρ’ όλα αυτά, τα πάντα συντελούν ώστε ο πόνος και η οδύνη των θυμάτων να γίνεται
έντονα και αναπόφευκτα αντιληπτός.
Σπανίως έχει εκφραστεί η βαρβαρότητα του πολέμου τόσο απερίφραστα όσο στην
«Γκερνίκα». Στο συγκεκριμένο έργο, ο Πικάσο δημιούργησε διαχρονικές εικόνες του τρόμου και της βίας ενάντια στον άνθρωπο και τα ζώα.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

E.L. Bulchholz, B. Zimmermann,
Πάμπλο Πικάσο. Η ζωή και το έργο του,
Könemann, 2005

[Σημ.: Διαβάστε και το κείμενο 5 στη σελ. 93 του σχολικού βιβλίου].
σελ. 94 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις του κειμένου 5.
Οι δευτερεύουσες τελικές προτάσεις του κειμένου 5 είναι οι εξής:
• για να δείξει
• για να φανούν οι συμφορές του πολέμου
• για να μας αναστατώσει
• (για) να ερεθίσει τα νεύρα μας
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Αιτιολογικές προτάσεις
σελ. 94 σχολ. βιβλίου

1. «περισσότεροι νεκροί επειδή... πιο πολλούς»: Βρείτε το απόσπασμα στο
κείμενο 3. • Μελετήστε τις παρακάτω εκδοχές του:
α. Οι περισσότεροι νεκροί οφείλονται στο ότι τα σύγχρονα όπλα σκοτώνουν πιο εύκολα πιο πολλούς.
β. Υπάρχουν περισσότεροι νεκροί από τα σύγχρονα όπλα, που σκοτώνουν
πιο εύκολα πιο πολλούς.
γ. Υπάρχουν περισσότεροι νεκροί, αφού τα σύγχρονα όπλα σκοτώνουν πιο
εύκολα πιο πολλούς.
δ. Εφόσον τα σύγχρονα όπλα σκοτώνουν πιο εύκολα πιο πολλούς, υπάρχουν περισσότεροι νεκροί.
• Το νόημα αλλάζει ή παραμένει το ίδιο;
Και στις τέσσερις εκδοχές του αποσπάσματος του κειμένου 3 το νόημα παραμένει το ίδιο.
σελ. 94 σχολ. βιβλίου

2. Όλες οι παραπάνω εκδοχές περιλαμβάνουν δύο στοιχεία:
περισσότεροι νεκροί
σύγχρονα όπλα
• Ποια σχέση συνδέει τα στοιχεία αυτά;
Τα δύο στοιχεία τα συνδέει σχέση αιτίας-αποτελέσματος (αιτιακή σχέση): αίτιο:
σύγχρονα όπλα, αποτέλεσμα: περισσότεροι νεκροί.
σελ. 96 σχολ. βιβλίου

1. Το κείμενο 6 είναι ρεπορτάζ. Από ποια στοιχεία του φαίνεται αυτό; • Ποιος είναι αυτός που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο μέσα σ’ αυτό το κείμενο;

• Το κείμενο 6 είναι ρεπορτάζ, όπως φαίνεται από το θέμα του και από τον τρόπο
με τον οποίο ο συντάκτης-δημοσιογράφος παρουσιάζει το θέμα αυτό:
– από τη φράση «Ένας διακεκριμένος γιατρός από τη Γάζα μάς είχε πει» φαίνεται
ότι έχει γίνει δημοσιογραφική έρευνα
– το κείμενο περιέχει τη μαρτυρία του γιατρού από τη Γάζα («Ίσως το πιο τραγικό
αποτέλεσμα... έχει αλλάξει στρατόπεδο»).
• Σε πρώτο πρόσωπο μιλάει ένας διακεκριμένος γιατρός από τη Γάζα.
σελ. 96 σχολ. βιβλίου

200

2. Εξηγήστε γιατί τα παιδιά στα οποία αναφέρεται το κείμενο έχουν χάσει το
χαμόγελό τους. • Χρησιμοποιήστε όσες περισσότερες δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις μπορείτε.
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• Τα παιδιά της Παλαιστίνης έχουν χάσει το χαμόγελό τους, γιατί ζουν σε ατμόσφαιρα πολέμου.
• Τα παιδιά της Παλαιστίνης δε χαμογελούν, καθώς από την πρώτη μέρα της ζωής
τους βιώνουν τη βία και το φόβο της κατοχής και του πολέμου.
• Τα παιδιά αυτά είναι δυστυχισμένα, γιατί υποσιτίζονται.
• Τα παιδιά της Παλαιστίνης δε χαμογελούν, διότι ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας.
• Τα παιδιά στην Παλαιστίνη δεν είναι ευτυχισμένα, γιατί χάνουν πολύτιμες ώρες
από το σχολείο και σημαντικές ευκαιρίες από τη ζωή.
• Τα παιδιά της Παλαιστίνης δεν είναι ποτέ χαρούμενα, αφού ακόμη και στα παιχνίδια τους αναπαράγουν τη θλιβερή πραγματικότητα του πολέμου.
• Τα παιδιά της Παλαιστίνης δε χαμογελούν ποτέ, γιατί το μίσος και ο φανατισμός των μεγάλων τούς έχουν κλέψει το χαμόγελο.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 96 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις του
κειμένου 6. • Με ποιο σύνδεσμο εισάγονται; • Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε το σύνδεσμο αυτόν με άλλους συνδέσμους που εισάγουν αιτιολογικές προτάσεις.
• Οι δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις του κειμένου 6:
– (Κι αυτό) γιατί, στα μάτια τους, οι Εβραίοι είναι οι δυνατοί και οι Άραβες οι
αδύναμοι
– (εξοργίζεται όχι τόσο) γιατί οι εχθροί της σκότωναν Ισραηλινούς
– (όσο) γιατί ανάγκαζαν τους Ισραηλινούς (να σκοτώνουν)
• Όλες οι παραπάνω αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με το σύνδεσμο γιατί.
• Στην πρώτη αιτιολογική πρόταση («γιατί, στα μάτια τους... οι αδύναμοι») ο
σύνδεσμος γιατί μπορεί να αντικατασταθεί με τους συνδέσμους επειδή, καθώς,
μια και, διότι, αφού.
Στις δύο άλλες αιτιολογικές προτάσεις («γιατί οι εχθροί... Ισραηλινούς», «γιατί
ανάγκαζαν τους Ισραηλινούς») ο σύνδεσμος γιατί μπορεί να αντικατασταθεί με
τους συνδέσμους επειδή, διότι.
σελ. 96 σχολ. βιβλίου

4. Στις τρεις τελευταίες παραγράφους του κειμένου 1, βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με γιατί. • Μπορείτε να αντικαταστήσετε το
σύνδεσμο γιατί με άλλον αιτιολογικό σύνδεσμο; • Αν όχι, σκεφτείτε γιατί
συμβαίνει αυτό.
• Προτάσεις που εισάγονται με το γιατί:
– (τους εξηγεί) γιατί τους τιμωρεί
– (Προσπαθούν... να καταλάβουν) γιατί ξεσπάνε πόλεμοι
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• Στις παραπάνω περιπτώσεις ο σύνδεσμος γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί
με άλλο αιτιολογικό σύνδεσμο, επειδή δεν εισάγει αιτιολογικές προτάσεις αλλά
πλάγιες ερωτηματικές.
σελ. 96 σχολ. βιβλίου

5. Τι είδους είναι οι προτάσεις που βρήκατε στην προηγούμενη δραστηριότητα;
(Για να βοηθηθείτε μπορείτε να ανατρέξετε στη θεωρία της 3ης ενότητας).
Οι προτάσεις «γιατί τους τιμωρεί» και «γιατί ξεσπάνε πόλεμοι» είναι πλάγιες
ερωτηματικές (μερικής άγνοιας). Η πρώτη εξαρτάται από το ρήμα εξηγεί και η
δεύτερη από το ρήμα να καταλάβουν (είναι αντικείμενα αυτών των ρημάτων).

Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

1. Σε ποιο γενικό θέμα αναφέρεται το κείμενο 7;
Το κείμενο 7 αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα κατά
τη διάρκεια της Κατοχής (φτώχεια, πείνα, φόβος).
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε έναν άλλο τίτλο για το κείμενο, που να δίνει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το περιεχόμενό του.
Άλλοι τίτλοι για το κείμενο 7:
“Ένα φοβισμένο παιδί στην Αθήνα της Κατοχής”
“Στην Αθήνα της Κατοχής: περιδιαβαίνοντας μια θλιβερή πόλη”
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

3. Ποιο είναι το θέμα κάθε παραγράφου; • Προτείνετε έναν πλαγιότιτλο για
καθεμιά.
Πρώτη παράγραφος: «Μόλις έμεινε μόνος του... γιατί κρυώνει»
Θέμα: Στην Κατοχή, ο μικρός Πέτρος περπατά στους σκοτεινούς δρόμους της
Αθήνας, προσπαθώντας να υπερνικήσει το φόβο του.
Πλαγιότιτλος: “Ένα φοβισμένο παιδί τριγυρνά στους δρόμους της κατεχόμενης
Αθήνας”
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Δεύτερη παράγραφος: «Γύρισε απότομα το κεφάλι του... ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΝΗΜΑΤΑ»
Θέμα: Έχοντας χάσει το δρόμο του, ο Πέτρος φτάνει στο ζαχαροπλαστείο «Ο
Κρίνος» όπου πήγαινε πριν από την Κατοχή, και διαπιστώνει ότι έχει αλλάξει
χρήση.
Πλαγιότιτλος: “Oι αλλαγές που φέρνει ο πόλεμος”.
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σελ. 98 σχολ. βιβλίου

4. Εντοπίστε δυο τρεις περιόδους σε κάθε παράγραφο που νομίζετε ότι έχουν
πιο κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του θέματος της παραγράφου. • Συζητήστε στην τάξη γιατί τις επιλέξατε.
Πρώτη παράγραφος
– Μόλις έμεινε μόνος του, ο Πέτρος κατάλαβε ξαφνικά πως δεν ήτανε και τόσο
σίγουρος πως ξέρει το δρόμο.
– Ο Πέτρος δε θέλει να φοβάται. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ.
– Τώρα όμως αυτή δεν ήτανε η Αθήνα. Ήτανε μια ξένη πολιτεία, με σκοτεινά κι
αλλόκοτα σπίτια.
– Κι αυτός ήτανε ένα παράξενο ανθρωπάκι, που [...] ΠΡΕΠΕΙ να μη φοβάται, να
περπατάει στο μισοσκόταδο και να σφυρίζει.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Δεύτερη παράγραφος:
– Τότε ο Πέτρος φοβήθηκε για τα καλά, γιατί κατάλαβε πως είχε πάρει τελείως
αντίθετο δρόμο και βρέθηκε στην Ομόνοια.
– Το ζαχαροπλαστείο «Ο Κρίνος» το ’ξερε απ’ έξω κι ανακατωτά.
– «Ο Κρίνος» δεν πουλάει πια γλυκά.

• Επιλέξαμε τις παραπάνω περιόδους, γιατί περιέχουν τα βασικά θέματα πάνω στα
οποία δομείται η κάθε παράγραφος, ενώ παραλείψαμε όλα τα δευτερεύοντα θέματα και τις λεπτομέρειες που έχουν ρόλο επεξηγηματικό ή συμπληρωματικό.
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

5. Βρείτε στην πρώτη παράγραφο τις λέξεις που θεωρείτε ότι παίζουν τον πιο
βασικό ρόλο στη δημιουργία της ατμόσφαιρας του αποσπάσματος.
Οι λέξεις που παίζουν βασικό ρόλο στη δημιουργία της ατμόσφαιρας του
αποσπάσματος: Τα γαλάζια λαμπιόνια της συσκότισης, δρόμοι σκοτεινοί και
άγνωροι, χτυπάει η καρδιά, Τα χέρια του είναι ξυλιασμένα, σκοτεινά κι αλλόκοτα σπίτια, μισοσκόταδο, κρυώνει.
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

6. Στη δεύτερη παράγραφο βρείτε τις λέξεις που δηλώνουν την αντίθεση μεταξύ ειρήνης και πολέμου. • Συγκρίνετε μεταξύ τους και τις δύο φράσεις
που είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα.
ειρήνη
πόλεμος
έτρωγε λουκουμάδες
χαλάνε τα δόντια
ζεστούς με μέλι
μαυρίζουνε
γλυκά
σαπίζουν
δεν πουλάει πια γλυκά
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• Οι δύο φράσεις που είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα είναι πινακίδες του
ίδιου καταστήματος. Η πρώτη («ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ Ο ΚΡΙΝΟΣ») δηλώνει το είδος του καταστήματος πριν από τον πόλεμο και θυμίζει την ειρηνική περίοδο, τα
αγαθά και τις απολαύσεις των ανθρώπων. Η δεύτερη φράση («ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΝΗΜΑΤΑ») είναι γραμμένη πρόχειρα πάνω σε χαρτί και
δείχνει την κατάσταση που επικρατεί κατά τη διάρκεια του πολέμου: παρακμή,
φτώχεια και δυστυχία.
σελ. 99 σχολ. βιβλίου

1. Διηγηθείτε στην τάξη δικά σας βιώματα από τις γιορτές των Φώτων και
του Αϊ-Γιαννιού. • Πόσο διαφέρει ο τρόπος που ζείτε εσείς τις γιορτές αυτές από αυτόν που παρουσιάζει ο ποιητής σο κείμενό του;
• Διηγηθείτε τα δικά σας βιώματα και ιστορίες από τις γιορτές των Φώτων και
του Αϊ-Γιαννιού. Ενδεικτικά:
– Την ημέρα των Θεοφανίων γίνεται αγιασμός των υδάτων σε κάθε μέρος της
Ελλάδας το οποίο βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, λίμνη ή ποταμό. Καθώς ο ιερέας
ψάλλει, κάποια στιγμή ρίχνει ένα σταυρό στο νερό, τον οποίο προσπαθούν να
πιάσουν νεαροί κολυμβητές.
– Τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και λένε τα κάλαντα των Φώτων: «Σήμερα τα Φώτα και ο φωτισμός...». Ο οικοδεσπότης δίνει στα παιδιά γλυκά και
χρήματα.
– Τόσο η γιορτή των Φώτων (6 Ιανουαρίου) όσο και του Αϊ-Γιαννιού (7 Ιανουαρίου) είναι μεγάλες γιορτές της ορθόδοξης Εκκλησίας. Στα περισσότερα μέρη της
Ελλάδας συνδέονται με διάφορα τοπικά έθιμα και εκδηλώσεις.

• Τα βιώματά μας από αυτές τις γιορτές διαφέρουν πολύ από τον τρόπο με τον
οποίο τις παρουσιάζει ο ποιητής στο κείμενό του, αφού είναι μέρες χαράς και
διασκέδασης τις οποίες περνούμε μαζί με αγαπημένους ανθρώπους, φίλους και
συγγενείς. Αντίθετα, ο ποιητής περιγράφει την πορεία των συντρόφων του προς
το μέτωπο, την ώρα που μαίνεται η μάχη, σε σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες,
τονίζοντας ότι ο πόλεμος «δεν έχει καθημερινές και σκόλες». Οι στρατιώτες προχωρούν μέσα στην παγωνιά, ακούγοντας τον ήχο των όπλων, τις φωνές των τραυματισμένων και τον επιθανάτιο ρόγχο των ετοιμοθάνατων πολεμιστών.
σελ. 99 σχολ. βιβλίου
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2. Τι εξήγηση μπορείτε να δώσετε στο γεγονός ότι ο Οδυσσέας Ελύτης τοποθετεί χρονικά την αφήγησή του σε μια μέρα γιορτής;
Ο Οδυσσέας Ελύτης τοποθετεί χρονικά την αφήγησή του για την πορεία στο
αλβανικό μέτωπο σε μια μέρα γιορτής, για να κάνει πιο έντονη και δραματική την
αντίθεση ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο. Οι στρατιώτες που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις διαταγές και να
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προχωρήσουν μέσα σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν υπάρχει γιορτή και ξεκούραση γι’ αυτούς, αλλά μόνο η σκληρή πραγματικότητα της μάχης, με τον απειλητικό ήχο των κανονιών, τις κραυγές πόνου των τραυματιών, τις εικόνες θανάτου,
τον πόνο και τη δυστυχία.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 99 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και υπογραμμίστε τις λέξεις του κειμένου 8 που φέρνουν στο μυαλό σας τον πόλεμο. • Στη συνέχεια αντικαταστήστε τες με άλλες δικές σας
ή προσθέστε λέξεις-κλειδιά για τον πόλεμο που θα σκεφτείτε εσείς.
Λέξεις του κειμένου
Αντικατάσταση με
συνώνυμες λέξεις
μέτωπο
διαταγή
γραμμές
πολεμούσανε
κανονιών
πολυβόλων
λαβωμένους

πρώτη γραμμή
εντολή, προσταγή
μέτωπο
μάχονταν
του πυροβολικού
―
τραυματισμένους,
πληγωμένους

Λέξεις-κλειδιά για τον πόλεμο
Ουσιαστικά

Ρήματα

Φράσεις

επίθεση
μάχη
επιχειρήσεις
σύγκρουση
εχθρός
εχθροπραξίες
βομβαρδισμός
υποχώρηση
αναδίπλωση
στρατηγική
στρατιώτης
στρατός
διαπραγματεύσεις
συνθηκολόγηση
σύρραξη
πεδίο μάχης
άρμα μάχης
εμπόλεμη ζώνη
θάνατος
πολεμοφόδια

πολεμώ
κάνω πόλεμο
μάχομαι
διεξάγω επιχειρήσεις
επιτίθεμαι
εκτελώ διαταγές
αμύνομαι
βρίσκομαι σε εμπόλεμη κατάσταση
επιτάσσω
κηρύσσω πόλεμο
διατάσσω
άμαχος πληθυσμός
υποτάσσω
αξιόμαχη δύναμη
κατέχω
στρατιωτικός εξοπλισμός
βομβαρδίζω
παραβιάζω συνθήκες
σκοτώνω
Συνθήκη της Γενεύης
πυροβολώ
υπερασπίζομαι
καταστρέφω
κυριεύω
πυρπολώ
κατακαίω
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Λεξιλόγιο
Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
σελ. 100 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 6 βρείτε τις λέξεις: Ίσως, πιο, γενιά, φανεί, μάτια, χάνει, με,
ότι. • Μέσα σ’ αυτό το κείμενο καθεμιά από τις λέξεις αυτές έχει μια συγκεκριμένη σημασία. • Αν ακούσετε τις λέξεις αυτές μόνες τους, έξω από
κείμενο, τι άλλο μπορεί να σημαίνουν;
Αν ακούσουμε τις παρακάτω λέξεις μόνες τους, έξω από κείμενο, μπορεί να
σημαίνουν:
• Ίσως – ίσος: ίδιος σε μέγεθος με κάποιον άλλο
• πιο – ποιο: ερωτηματική αντωνυμία
• γενιά – γενιά: άνθρωποι με κοινή οικογενειακή καταγωγή, σόι
• φανεί – Φανή: κύριο όνομα
• μάτια – μάτια: α. τα μέρη του φυτού από τα οποία αναπτύσσονται νέα κλαδιά,
άνθη ή φύλλα, β. οι στρογγυλοί δίσκοι της ηλεκτρικής κουζίνας, γ. τρόπος μαγειρέματος αβγών
• χάνει – χάνι: πανδοχείο
• με – με: αιτιατική του α΄προσώπου του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυμίας
• ότι – ό,τι: οτιδήποτε (άκλιτη αναφορική αντωνυμία)
σελ. 100 σχολ. βιβλίου

2. Στο κείμενο 8 βρείτε λέξεις:
• που μπορεί να έχουν και κάποια άλλη σημασία εκτός από αυτή που έχουν
στο συγκεκριμένο κείμενο
• που, αν τους αλλάξουμε την ορθογραφία, παίρνουν άλλη σημασία
• που, αν τις τονίσουμε αλλιώς, παίρνουν άλλη σημασία

• Λέξεις που έχουν και άλλη σημασία:
με: πρόθεση

206

με: αιτιατική του α΄προσώπου του
αδύνατου τύπου της προσωπικής
αντωνυμίας
να: σύνδεσμος
να: δεικτικό μόριο
(να) κινήσουμε: ξεκινήσουμε (να) κινήσουμε: να μετατοπίσουμε
(να) πιάσουμε: καταλάβουμε (να) πιάσουμε: α. να συλλάβουμε, β. να
κρατήσουμε (με το χέρι)
γραμμές: το πεδίο της μάχης γραμμές: α. ίχνη που χαράζονται με
γραφική ύλη πάνω σε επιφάνεια,
β. αράδες, γ. οδηγίες, δ. οι σιδηροτροχιές
του τρένου
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που: αναφορική αντωνυμία που: αναφορικό επίρρημα (= όπου)
(= ο οποίος, -α, -ο)
κρατούσανε: κατείχαν
κρατούσανε: είχαν στα χέρια τους,
βαστούσαν
ως: πρόθεση (= έως)
ως: αναφορικό επίρρημα (= όπως)
πολεμούσανε: μάχονταν
πολεμούσανε: προσπαθούσαν
γερούς: υγιείς
γερούς: δυνατούς
το: αδύνατος τύπος γ΄
το: ουδέτερο γένος του οριστικού
προσώπου της προσωπικής άρθρου
αντωνυμίας
αργό: με μικρή ταχύτητα
αργό: χημικό στοιχείο
σταυρός: αντικείμενο
σταυρός: τα βάσανα που υποφέρει
σταυροειδούς σχήματος
κάποιος στη ζωή του
μέσα: τοπικό επίρρημα
(τα) μέσα: α. οτιδήποτε χρησιμοποιείται
για την επίτευξη κάποιου σκοπού,
β. τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)
μάτι: το αισθητήριο όργανο μάτι: α. το μέρος του φυτού από το
της όρασης
οποίο αναπτύσσονται νέα κλαδιά, άνθη ή
φύλλα, β. καθένας από τους στρογγυλούς
δίσκους της ηλεκτρικής κουζίνας

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

• Λέξεις που παίρνουν άλλη σημασία, αν τους αλλάξουμε την ορθογραφία:
τη: άρθρο
πάλι: ξανά

τι: ερωτηματική αντωνυμία
πάλη: α. η σωματική συμπλοκή,
β. ο αγώνας
μέρη: τοποθεσίες
Μαίρη: κύριο όνομα
λόγω: εξαιτίας
λόγο: αιτιατική ενικού του ουσ. ο λόγος
μείνει: απομείνει
μίνι: α. μικρό, β. φούστα ή φόρεμα που
φτάνει πάνω από το γόνατο
μισοί: η μισή ποσότητα
Μυσοί: αρχαίος λαός της Μικράς Ασίας
μισεί: γ΄εν. πρόσ. του ρ. μισώ
πολύ: ποσοτικό επίρρημα
πολλή ή πολλοί: επίθετο
αργό: με μικρή ταχύτητα
αργώ: καθυστερώ
βαρύ: με μεγάλο βάρος
βαρεί: χτυπά (γ΄εν. πρόσ. του ρ. βαρώ)
όμως: αντιθετικός σύνδεσμος ώμος: η άρθρωση των οστών του βραχίονα, της κλείδας και της ωμοπλάτης
μάνα: μητέρα
μάννα: η τροφή που έστειλε ο Θεός στους
Εβραίους, όταν διέσχιζαν την έρημο
πιο: ποσοτικό επίρρημα
ποιο: ερωτηματική αντωνυμία
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• Λέξεις που παίρνουν άλλη σημασία, αν τις τονίσουμε αλλιώς:
από: πρόθεση
μισοί: η μισή ποσότητα
πολύ: ποσοτικό επίρρημα
γερούς: υγιείς
βαρύ: με μεγάλο βάρος
ξερό: στεγνός, άνυδρος
σταυρό
μόνο: μοναδικό

άπω: (επίρρ.) μακριά πέρα, π.χ. Άπω
Ανατολή
μίση: πληθ. αρ. του ουσ. το μίσος
πόλη
γέρους: ηλικιωμένους
βάρη: πληθ. αρ. του ουσ. το βάρος
ξέρω: γνωρίζω
Σταύρο: κύριο όνομα
μονό: αυτό που αποτελείται από ένα
στοιχείο

σελ. 100 σχολ. βιβλίου

3. Με τις λέξεις που βρήκατε στην προηγούμενη δραστηριότητα φτιάξτε δικές
σας φράσεις, όπου να φαίνονται οι διαφορετικές σημασίες.
Φράσεις με λέξεις που έχουν και άλλη σημασία:
• γράφω με το μολύβι – με φώναξε ο διευθυντής
• θέλω να έρθεις – να ο Γιάννης!
• κινώ νωρίς το πρωί για τη δουλειά – κινώ τα νήματα
• έπιασαν θέσεις στην πρώτη σειρά – έπιασαν τους ληστές
• διέσπασαν τις γραμμές του εχθρού – γράψτε μια περίληψη σε δέκα γραμμές
• ο άνθρωπος που φωνάζει – το μέρος που πήγαμε διακοπές
• ο εχθρός κρατούσε την περιοχή – κρατούσε έναν κόκκινο φάκελο
• είμαι στο γραφείο από τις 5 ως τις 9 – θα αφήσω το κείμενο ως έχει
• πολεμάει ηρωικά για την πατρίδα – πολεμάει να τα βγάλει πέρα
• μετά την αρρώστια επέστρεψε γερός – είναι γερός άντρας
• μου το δίνεις; – το φαγητό είναι έτοιμο
• αργό καράβι – το χημικό στοιχείο αργό συμβολίζεται με Ar
• ο σταυρός της εκκλησίας – κουβαλάει μεγάλο σταυρό στη ζωή του
• κοίταξε μέσα στο ντουλάπι – δεν έχουν τα μέσα για να επιβιώσουν
• πονάει το μάτι μου – η κατσαρόλα είναι πάνω στο μάτι

208

Φράσεις με λέξεις που παίρνουν άλλη σημασία, αν τους αλλάξουμε την ορθογραφία:
• χτες είδα τη Μαρία – τι κάνεις;
• πες μου πάλι τη διεύθυνσή σου – ελληνορωμαϊκή πάλη
• έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη – θα πάω στη Μαίρη
• ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των πλοίων λόγω της κακοκαιρίας – έβγαλε λόγο
στη γιορτή του σχολείου
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• στο τέλος είχαν μείνει λίγοι – αγόρασε μια μίνι φούστα
• στο πάρτι θα έρθουν οι μισοί από όσους υπολογίσαμε – οι Μυσοί ήταν αρχαίος

λαός της Μ. Ασίας
• ήρθαν πολύ περισσότεροι – έχει πολλή δουλειά
• αυτό το τρένο είναι πολύ αργό – κάθε μέρα αργώ στη δουλειά
• βαρύ φορτίο – βαρεί τα παιδιά με τη βέργα
• θα πάω στη συγκέντρωση, όμως δε θα μείνω μέχρι το τέλος – έχει πρηστεί ο
ώμος της
• είναι καλή μάνα – οι Εβραίοι στην έρημο έτρωγαν μάννα εξ ουρανού
• πρέπει να εργαστείς πιο εντατικά – ποιο έργο είδατε χτες;

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Φράσεις με λέξεις που παίρνουν άλλη σημασία, αν τις τονίσουμε αλλιώς:
• θα περάσω πρώτα από το σπίτι – οι λαοί της Άπω Ανατολής
• οι μισοί κάτοικοι της πόλης θέλουν να διώξουν το δήμαρχο – δεν πρέπει να
υπάρχουν μίση και πάθη μεταξύ των λαών
• θέλω πολύ να σε δω – τα Χανιά είναι ωραία πόλη
• στο σπίτι είναι όλοι γεροί και δυνατοί – οι γέροι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη φροντίδας
• δεν μπορώ να μετακινήσω το κρεβάτι μόνος μου, γιατί είναι πολύ βαρύ – σηκώνει
βάρη στο γυμναστήριο
• ξερό κλαδί – ξέρω κάποιον που μπορεί να σε βοηθήσει
• έκανε το σταυρό του – συνάντησα το φίλο μου το Σταύρο
• είναι το μόνο παιδί που έκανε φασαρία – μονό κρεβάτι

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 102 σχολ. βιβλίου

1. Συζητήστε στην τάξη: Τι βλέπετε στο σκίτσο; • Τι συμβολίζει καθετί που
εικονίζεται σ’ αυτό; • Τι υπαινίσσεται ο σκιτσογράφος; • Αξιολογήστε το
σκίτσο αιτιολογώντας τη γνώμη σας.
• Τα κιβώτια με το πετρέλαιο συμβολίζουν τον πλούτο των χωρών που διαθέτουν
πηγές «μαύρου χρυσού».
Το βλήμα που πέφτει συμβολίζει τον πόλεμο.
Το κοράκι συμβολίζει τους ισχυρούς του πλανήτη, που επιτίθενται σαν αρπακτικά πουλιά στους αδυνάτους. Η μεταμόρφωση του βλήματος σε κοράκι δείχνει ότι
πραγματικός σκοπός των πολέμων είναι η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.
• Σύμφωνα με το σκίτσο, οι ισχυροί κάνουν πόλεμο και επιτίθενται σε χώρες με
ορυκτό πλούτο, για να αρπάξουν το πετρέλαιό τους. Το σκίτσο είναι επιτυχημένο, γιατί δείχνει με σαφήνεια τα πραγματικά αίτια των πολέμων και τις προθέσεις αυτών που τους προκαλούν.
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σελ. 102 σχολ. βιβλίου

2. Κάντε στην τάξη σας μια δίλεπτη παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού με πολεμικό περιεχόμενο. Στην παρουσίασή σας να περιλάβετε αναλυτική περιγραφή (σενάριο, γραφικά, κίνηση, σκοπός παιχνιδιού κ.λπ.) και
σύντομες προσωπικές κρίσεις για την ποιότητα του παιχνιδιού.
«Το παιχνίδι Armored Fist ανήκει στην κατηγορία των πολεμικών παιχνιδιών
εξομοίωσης, καθώς τοποθετεί τον παίκτη στη θέση του αρχηγού πληρώματος ενός
άρματος μάχης. Όπως γίνεται στα περισσότερα τέτοια παιχνίδια, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει αν θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ή αν θα συμμετάσχει σε μεμονωμένες αποστολές. Στις αποστολές ο παίκτης καλείται να κινηθεί με το άρμα του
κατά μήκος μιας συγκεκριμένης διαδρομής, καταστρέφοντας τα εχθρικά οχήματα
που θα συναντήσει, και να φτάσει σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Ανάλογα με
την αποστολή, πιθανόν να έχει και άλλους σκοπούς, όπως να προστατέψει άλλα
συμμαχικά οχήματα, να καταστρέψει κτίρια του εχθρού κ.λπ. Οι εκστρατείες είναι πιο περίπλοκες: αποτελούνται από πολλές επιμέρους αποστολές και ο παίκτης ξεκινά το παιχνίδι ως επικεφαλής μιας ίλης αρμάτων, με τα οποία καλείται
να ολοκληρώσει την εκστρατεία. Προφανώς, κάθε απώλεια δυσκολεύει την αποστολή του!
Ένα από τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού αυτού είναι η αρκετά γρήγορη και
ομαλή κίνηση, πράγμα απαραίτητο για παιχνίδι εξομοίωσης. Μάλιστα, αυτό επιτυγχάνεται ακόμη και σε σχετικά αργούς υπολογιστές, αφού οι απαιτήσεις του
παιχνιδιού είναι πολύ χαμηλές. Δυστυχώς, αυτό έχει αντίκτυπο στην ποιότητα
των γραφικών, τα οποία είναι μάλλον μέτρια. Η καλή και γρήγορη κίνηση όμως,
μαζί με την ακρίβεια στον έλεγχο του άρματος, αποζημιώνουν τον παίκτη με το
παραπάνω.
Σε αντίθεση με άλλα πολεμικά παιχνίδια, στα οποία ο παίκτης βρίσκεται πολύ «κοντά» στη βία, τα παιχνίδια εξομοίωσης τον τοποθετούν μακριά από τα θύματα και μετατρέπουν τον πόλεμο σε μια μηχανική και απρόσωπη διαδικασία,
αφού ο θάνατος των εχθρών απαιτεί μόνο το πάτημα μερικών κουμπιών. Κατά
κάποιον τρόπο, αυτό επιτρέπει τον παίκτη να αγνοήσει το αποτέλεσμα των πράξεών του και να συγκεντρωθεί στο πόσο καλά θα τις εκτελέσει. Ίσως κάποιοι
ισχυριστούν ότι, με τον τρόπο αυτό, ένα παιδί εξοικειώνεται με την έννοια του
πολέμου και του θανάτου, όμως εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ
μικρότερο απ’ ότι σε άλλα πολεμικά παιχνίδια, που είναι πολύ πιο βίαια και αιματηρά».
σελ. 102 σχολ. βιβλίου
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3. Συχνά, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί ασκούν αυστηρή κριτική στα πολεμικά
ηλεκτρονικά παιχνίδια, υποστηρίζοντας ότι εξοικειώνουν τα παιδιά με τη
βία και καλλιεργούν τις φιλοπόλεμες διαθέσεις. Από την άλλη, υπάρχουν
πολλοί που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα να ξεχωρί-
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ζουν το παιχνίδι από την πραγματικότητα και χρησιμοποιούν τα παιχνίδια
αυτά απλώς για ψυχαγωγία και εκτόνωση. • Οργανώστε στην τάξη σας
έναν αγώνα λόγου πάνω σ’ αυτό το θέμα.
Επιχειρήματα α΄ομάδας
• Τα πολεμικά ηλεκτρονικά παιχνίδια προκαλούν άγχος και γεννούν βίαια αισθήματα και επιθετικότητα.
• Τα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες πραγματικές καταστάσεις σαν
παιχνίδι.
• Παρουσιάζουν αρνητικά πρότυπα.
• Δίνουν ιδέες βίαιης συμπεριφοράς.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Επιχειρήματα β΄ομάδας

• Είναι απλώς ένα παιχνίδι, που δεν μπορεί να συνδεθεί με την πραγματικότητα.
• Τα παιδιά εκτονώνουν την τάση τους για επιθετικότητα στο παιχνίδι και όχι
στην καθημερινή τους ζωή.

• Η βίαιη συμπεριφορά των ανθρώπων οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους και
κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον και όχι στα παιχνίδια.
• Τα παιδιά έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολύ πιο σκληρές εικόνες πραγματικής βίας, τις οποίες προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση).
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Ι V . Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Κ Α Ι Γ ΡΑΦ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις
Τελικές προτάσεις
σελ. 92 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε και υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένων 1 και
4 που εισάγονται με να και για να.
Κείμενο 1
• να ζουν μέσα στην ειρήνη
• Για να διατηρείται η ειρήνη
• να ξέρουμε
• να σεβόμαστε τους κανόνες
• να μάθουμε
• ν’ ακολουθούμε το νόμο
• να μάθουμε
• να μη χρησιμοποιούμε τη φυσική μας δύναμη
• να γίνουν
• για να στεριώσει
• (για) να μην ξαναγυρίσει ο πόλεμος
• να οικοδομείται παντού και σε κάθε στιγμή
• να σταματήσει αυτή την κατάσταση
• να δώσει τέλος στα βάσανα των μικρών
• ν’ απαγορευτεί η είσοδος στους κινηματογράφους σ’ αυτούς
• για να εξηγήσουν
• να επικρατεί ειρήνη
• να καταλάβουν
• να κάνουν
• για να μην επαναληφθεί
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Κείμενο 4
• να κερδίζουν το καθημερινό τους
• να επινοήσουν κάτι χειρότερο και πιο περίτεχνο
• να επιβάλουν πιο τερατώδικες αντεκδικήσεις
• ν’ αλλάξουν και τη συνηθισμένη ανταπόκριση των λέξεων προς τα πράγματα
• για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους
• να βλέπει κανείς όλες τις πλευρές μιας κατάστασης
• να δράσει από καμιά
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• για ν’ αποφύγει κανείς τον κίνδυνο
• να τον τρομοκρατήσουν οι αντίπαλοι
• να κάνει το κακό πριν από τον άλλον
• ν’ αποκτήσουν δύναμη οι άνθρωποι από απληστία και φιλοδοξία

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 92 σχολ. βιβλίου

2. Κατατάξτε τις προτάσεις που υπογραμμίσατε σε έναν πίνακα με την παρακάτω μορφή.
Δευτερεύουσες ονοματικές
προτάσεις

Δευτερεύουσες επιρρηματικές
προτάσεις

(απαντούν στην ερώτηση
ποιος, ποιον, τι;)

(απαντούν στην ερώτηση
για ποιο σκοπό;)

κείμενο 1
• να ζουν μέσα στην ειρήνη
• να ξέρουμε
• να σεβόμαστε τους κανόνες
• να μάθουμε
• ν’ ακολουθούμε το νόμο
• να μη χρησιμοποιούμε τη φυσική
μας δύναμη
• να γίνουν
• να οικοδομείται παντού και σε
κάθε στιγμή
• να σταματήσει αυτή την κατάσταση
• να δώσει τέλος στα βάσανα των
μικρών
• ν’ απαγορευτεί η είσοδος στους
κινηματογράφους σ’ αυτούς
• να καταλάβουν
• να κάνουν

• Για να διατηρείται η ειρήνη
• για να στεριώσει
• (για) να μην ξαναγυρίσει ο
πόλεμος
• για να εξηγήσουν
• να επικρατεί ειρήνη
• για να μην επαναληφθεί
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• να κερδίζουν το καθημερινό τους
• να επινοήσουν κάτι χειρότερο και

• για να δικαιολογήσουν τις

πράξεις τους
• για ν’ αποφύγει κανείς τον
πιο περίτεχνο
• να επιβάλουν πιο τερατώδικες
κίνδυνο
αντεκδικήσεις
• ν’ αλλάξουν και τη συνηθισμένη
ανταπόκριση των λέξεων προς τα
πράγματα
• να βλέπει κανείς όλες τις πλευρές
μιας κατάστασης
• να δράσει από καμιά
• να τον τρομοκρατήσουν οι αντίπαλοι
• να κάνει το κακό πριν από τον άλλον
• ν’ αποκτήσουν δύναμη οι άνθρωποι
από απληστία και φιλοδοξία
σελ. 92 σχολ. βιβλίου

3. Σε ποιο είδος δευτερευουσών προτάσεων ανήκουν οι προτάσεις της πρώτης
στήλης και σε ποιο της δεύτερης; • Απαντήστε, αφού λάβετε υπόψη σας όσα
διδαχτήκατε για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις στη 2η ενότητα.
Οι προτάσεις της πρώτης στήλης είναι δευτερεύουσες ονοματικές βουλητικές
προτάσεις. Οι προτάσεις της δεύτερης στήλης είναι δευτερεύουσες επιρρηματικές
τελικές προτάσεις.
σελ. 94 σχολ. βιβλίου

1. Επιλέξτε μία από τις τελικές προτάσεις που βρήκατε στην προηγούμενη δραστηριότητα και αναδιατυπώστε τη με τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους που να εκφράζουν πάλι το σκοπό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις λέξεις: αποβλέπω σε, επιδιώκω να, προκειμένου να, με σκοπό να,
με στόχο να, θέλοντας να.
(Ρίχνει φως) για να φανούν οι συμφορές του πολέμου.
(Ρίχνει φως) αποβλέποντας στο να φανούν οι συμφορές του πολέμου.
(Ρίχνει φως) επιδιώκοντας να φανούν οι συμφορές του πολέμου.
(Ρίχνει φως) προκειμένου να φανούν οι συμφορές του πολέμου.
(Ρίχνει φως) με σκοπό να φανούν οι συμφορές του πολέμου.
(Ρίχνει φως) με στόχο να φανούν οι συμφορές του πολέμου.
(Ρίχνει φως) θέλοντας να φανούν οι συμφορές του πολέμου.

214

5Ë(191-226)NEO KA™E

14-01-04

03:15

™ÂÏ›‰·215

σελ. 94 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε την τελική πρόταση στο παρακάτω κόμικς. • Προσπαθήστε να
εκφράσετε την έννοια του σκοπού με όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους.
Η τελική πρόταση που υπάρχει στο κόμικς είναι: για να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα) με σκοπό να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα) έχοντας σκοπό να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα) με στόχο να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα) έχοντας στόχο να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα) επιδιώκοντας να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα θέλοντας να φτιάξουν όπλα
(κι αυτοί ξοδεύουν τόσα χρήματα) προκειμένου να φτιάξουν όπλα

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Αιτιολογικές προτάσεις
σελ. 95 σχολ. βιβλίου

1. «κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, γιατί δεν τους αρέσει το
χρώμα τους»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο 3 και προσπαθήστε να το
μετασχηματίσετε με διάφορους τρόπους, σαν και αυτούς της δραστηριότητας
1 του Ακούω και μιλώ. • Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε τις λέξεις: εξαιτίας,
επειδή, από, αφού, μια και, καθώς.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, γιατί δεν τους αρέσει το
χρώμα τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, εξαιτίας τού ότι δεν τους
αρέσει το χρώμα τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, επειδή δεν τους αρέσει το
χρώμα τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, από απέχθεια για το χρώμα
τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, μια και δεν τους αρέσει το
χρώμα τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, καθώς δεν τους αρέσει το
χρώμα τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, διότι δεν τους αρέσει το
χρώμα τους.
• Κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους άλλους, εφόσον δεν τους αρέσει το
χρώμα τους.
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σελ. 95 σχολ. βιβλίου

2. Στη δραστηριότητα 1 του Ακούω και μιλώ βρείτε σε ποια παραδείγματα η
αιτιακή σχέση εκφράζεται με δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση.
Στη δραστηριότητα 1, η αιτιακή σχέση εκφράζεται με δευτερεύουσα αιτιολογική
πρόταση στα παραδείγματα γ και δ:
(γ) Υπάρχουν περισσότεροι νεκροί, αφού τα σύγχρονα όπλα σκοτώνουν πιο εύκολα πιο πολλούς.
(δ) Εφόσον τα σύγχρονα όπλα σκοτώνουν πιο εύκολα πιο πολλούς, υπάρχουν περισσότεροι νεκροί.
σελ. 95 σχολ. βιβλίου

3. «Πολλοί άνθρωποι ξέρουν... ο πόλεμος» (κείμενο 1), «η Γκουέρνικα είναι μια
εικόνα διαμαρτυρίας... έγινε διάσημη» (κείμενο 5): Μετασχηματίστε τα παραπάνω αποσπάσματα ενώνοντας τις δύο περιόδους τού κάθε αποσπάσματος
σε μία και χρησιμοποιώντας κάποιον από τους συνδέσμους που εισάγουν αιτιολογικές προτάσεις.
Απόσπασμα κειμένου 1: «Πολλοί άνθρωποι ξέρουν ότι η ειρήνη δεν αποκαθίσταται μια και καλή για πάντα. Γι’ αυτό σκέφτονται όλα όσα πρέπει να γίνουν
για να στεριώσει και να μην ξαναγυρίσει ο πόλεμος»
Μετασχηματισμός: Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται όλα όσα πρέπει να γίνουν για
να στεριώσει και να μην ξαναγυρίσει ο πόλεμος, επειδή ξέρουν ότι η ειρήνη δεν
αποκαθίσταται μια και καλή για πάντα.
Απόσπασμα κειμένου 5: «η Γκουέρνικα είναι μια εικόνα διαμαρτυρίας ενάντια σε
κάθε πόλεμο. Κι αυτός είναι ο λόγος που έγινε διάσημη»
Μετασχηματισμός: Η Γκουέρνικα έγινε διάσημη, γιατί είναι μια εικόνα διαμαρτυρίας ενάντια σε κάθε πόλεμο.
σελ. 96 σχολ. βιβλίου

• Ο Παλαιστίνιος γιατρός που μιλάει στο κείμενο 6 πιστεύει ότι πιο τραγικό

και από τον υποσιτισμό, τους τραυματισμούς ή τις χαμένες ευκαιρίες για μόρφωση είναι το γεγονός ότι τα παιδιά στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης
χάνουν το χαμόγελό τους και είναι έτοιμα να υιοθετήσουν βίαια πρότυπα.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη γνώμη του; • Διατυπώστε τη δική σας άποψη
σε ένα κείμενο (έως δέκα γραμμές). • Χρησιμοποιήστε δευτερεύουσες προτάσεις, ιδιαίτερα αιτιολογικές, για να στηρίξετε την άποψή σας.
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Ο Παλαιστίνιος γιατρός πολύ σωστά επισημαίνει ότι μια από τις πιο τραγικές
συνέπειες της κατοχής στην Παλαιστίνη είναι το γεγονός ότι τα παιδιά χάνουν το
χαμόγελό τους και είναι έτοιμα να υιοθετήσουν βίαια πρότυπα. Αυτά τα παιδιά
δεν είναι ξένοιαστα, γιατί ζουν διαρκώς υπό την απειλή του πολέμου. Η καθημε-
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ρινότητά τους είναι πολύ διαφορετική από των περισσότερων παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο, αφού χάνουν πολλές ώρες μαθημάτων και ταυτόχρονα πολύτιμες ευκαιρίες στη ζωή. Είναι μια αδικημένη γενιά δυστυχισμένων παιδιών, επειδή βιώνουν το φόβο, τη φτώχεια και τη δυστυχία.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

1. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του παιδιού που περιδιαβαίνει τη «φριχτή
πολιτεία». • Συνεχίστε το κείμενο σε πρώτο πρόσωπο και προσθέστε δύο
ακόμα παραγράφους. • Μιλήστε για τα πράγματα που συναντάτε και που
συνθέτουν την εικόνα του πολέμου και αναπολήστε τις εικόνες ειρήνης.
(Διαλέξτε προσεκτικά τις λέξεις που θεωρείτε καταλληλότερες για να αποδώσετε την ατμόσφαιρα του πολέμου και της ειρήνης).
Φεύγω βιαστικά από το ζαχαροπλαστείο και χάνομαι στους σκοτεινούς δρόμους της Αθήνας. Χωρίς να το καταλάβω, φτάνω στον πιο εμπορικό δρόμο του
κέντρου, εκεί όπου με πήγαιναν οι γονείς μου πριν από τον πόλεμο, για να αγοράσω ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια. Οι βιτρίνες των καταστημάτων είναι βρόμικες και σκονισμένες. Πλησιάζω το μαγαζί με τα παιχνίδια και κολλάω το πρόσωπό μου στο τζάμι, μήπως καταφέρω να δω κάτι από όσα ονειρευόμουν. Το μόνο
που βλέπω είναι άδεια ράφια, πεταμένα χαρτόκουτα και σπασμένα ξύλα. Φεύγω
τρέχοντας, γιατί έχω αρχίσει να φοβάμαι.
Καθώς προχωρώ γρήγορα στα βρεγμένα στενά, συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει ψυχή. Η πόλη είναι άδεια και κρύα. Μόνο σποραδικά μπορώ να δω αδύναμα
φωτάκια που τρεμοπαίζουν σε κάποια παράθυρα. Ξαφνικά, σκοντάφτω σε έναν
σκοτεινό όγκο και νιώθω να πνίγομαι από μια φρικτή μυρωδιά αποσύνθεσης.
Διακρίνω έναν άνθρωπο νεκρό, σκελετωμένο, που ξεχάστηκε να πεθάνει σ’ αυτή
τη γωνιά του δρόμου από την πείνα και το κρύο.
σελ. 98 σχολ. βιβλίου

2. Αναζητήστε στο σχολικό σας βιβλίο το Α΄στάσιμο της Ελένης του Ευριπίδη. • Μελετήστε το κείμενο και βρείτε ποιο είναι το θέμα της κάθε στροφής και αντιστροφής. • Προσπαθήστε να δώσετε έναν τίτλο σε καθεμιά.
• Στη β΄αντιστροφή να βρείτε τις λεπτομέρειες από τις οποίες συντίθεται
το σύνολο. • Τέλος, βρείτε και υπογραμμίστε τις λέξεις με τις οποίες ο ποιητής αποδίδει την έννοια του πολέμου.
α΄στροφή
Θέμα: O χορός θρηνεί για τα βάσανα της Eλένης και των γυναικών της Tροίας
που έχασαν τους άντρες τους στον πόλεμο.
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Τίτλος: “O θρήνος του Xορού για την Eλένη και τους Tρώες”
α΄αντιστροφή
Θέμα: O Xορός θρηνεί για τα δεινά του πολέμου: για το θάνατο των Aχαιών και
την περιπέτεια του Mενέλαου.
Τίτλος: “O θρήνος του Xορού για τους Aχαιούς”
β΄στροφή
Θέμα: Oι ενέργειες των θεών είναι απρόβλεπτες και μπορούν να μεταστρέψουν
την τύχη των ανθρώπων.
Τίτλος: “H απρόβλεπτη βούληση των θεών”
β΄αντιστροφή
Θέμα: O Xορός καταγγέλλει όσους πιστεύουν ότι ο πόλεμος επιλύει τις διαφορές
μεταξύ των ανθρώπων
Τίτλος: “H καταδίκη του πολέμου”
• Οι λεπτομέρειες από τις οποίες συντίθεται το σύνολο στη β΄αντιστροφή:
– Ανέμυαλοι όσοι αποζητούν τη δόξα με λόγχες και με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια / αν το δίκιο σου ζητάς με αίμα, η αμάχη δε θα λείψει από τον κόσμο
– μπορούσαν μονάχα με τα λόγια, τέλος να δώσουνε στην έχθρα
– Τώρα στον Άδη είναι βαθιά χωμένοι, τα κάστρα τους φωτιά τα ’χει σαρώσει /
κι εσύ πέρασες βάσανα, που αβάσταχτους σηκώσαν θρήνους

• Λέξεις με τις οποίες ο ποιητής αποδίδει την έννοια του πολέμου:
Ανέμυαλοι όσοι αποζητούν τη δόξα
με λόγχες και με δυνατά
στον πόλεμο κοντάρια,
λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι
θα πάψουν των θνητών τις συμφορές·
γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με αίμα,
η αμάχη δε θα λείψει από τον κόσμο·
γι’ αυτήν οι Πριαμίδες πήγαν
κάτω στη γης, ενώ μπορούσαν
μονάχα με τα λόγια, Ελένη,
τέλος να δώσουνε στην έχθρα.
Τώρα στον Άδη ’ναι βαθιά χωμένοι,
τα κάστρα τους φωτιά τα ’χει σαρώσει
σαν κεραυνός του Δία κι εσύ
πέρασες βάσανα και βάσανα
που αβάσταχτους σηκώσαν θρήνους.
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Λεξιλόγιο

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
σελ. 100 σχολ. βιβλίου

1. Τις λέξεις που σας δίνονται στη δραστηριότητα 1 του Ακούω και μιλώ
γράψτε τες με διαφορετική ορθογραφία, όπου χρειάζεται. • Στη συνέχεια
διαλέξτε τρεις από τις λέξεις αυτές και φτιάξτε δικές σας προτάσεις, στις
οποίες να φαίνονται οι διαφορετικές σημασίες τους. Εργαστείτε ανά ζεύγη.

• Ίσως έχεις κάνει λάθος για τον Πέτρο. – Μίλησε στον πατέρα του σαν ίσος προς
ίσον.

• Η Ελένη δουλεύει πιο πολλές ώρες από τον Κώστα. – Ποιο έργο είδατε χτες στον
κινηματογράφο;

• Η νέα γενιά είναι πιο ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλο-

ντος. – Λέει σε όλους ότι κατάγεται από αριστοκρατική γενιά.
• Όπου να ’ναι θα φανεί και η Κατερίνα – Περιμένω να έρθει η Φανή.
• Ισχυρίζεται ότι δε χάνει ποτέ σ’ αυτό το παιχνίδι. – Το χάνι της Γραβιάς
• Μαζί με τον Αντώνη θα έρθει και ο Άγγελος. – Αυτή η δουλειά δε με ενδιαφέρει.
• Έμαθα ότι ακυρώθηκε η συναυλία του Σαββάτου. – Ό,τι κι αν πεις, δεν αλλάζω γνώμη.
σελ. 100 σχολ. βιβλίου

2. Στις φράσεις που ακολουθούν, συμπληρώστε τα κενά διαλέγοντας μία από
τις ομόηχες ή ομώνυμες λέξεις που βρίσκονται στην πλαϊνή στήλη.
– Ξέχασα πού έχω βάλει το βιβλίο που δανείστηκα
από τη βιβλιοθήκη.

που – πού

– Ποιο είναι το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας;

πιο – ποιο

– Μια ψηλή γυναίκα.
– Μια ψιλή κλωστή.

ψιλή – ψηλή

– Είναι ο καιρός να κλαδέψω το κλήμα.
– Η Ελλάδα έχει εύκρατο κλίμα.

κλίμα – κλήμα

– Κλείνει το παράθυρο.
– Ο Γιώργος κλίνει προς τα θεωρητικά μαθήματα.

κλείνει – κλίνει

– Τα φύλλα της πορτοκαλιάς.
– Η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.

φύλλα – φύλα

– Λυτά μαλλιά.
– Λιτά φαγητά.

λιτά – λυτά
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σελ. 101 σχολ. βιβλίου

3. Κάντε το ίδιο με τα παρώνυμα που ακολουθούν. Πείτε ποια από αυτά είναι
τονικά παρώνυμα.
– Ο Γιάννης περνά και με παίρνει κάθε πρωί για το
περνά – παίρνει
σχολείο.
– Μόλις αντίκρισα το τοπία μαγεύτηκα από την
ομορφιά του.
– Τα βουνά της Ηπείρου είναι στ’ αλήθεια μαγευτικά.

μαγεύτηκα – μαγευτικά

– Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για να εκλεγεί ο
νέος πρόεδρος.

ονοματική –
ονομαστική

(τονικά παρώνυμα)

– Στη γραμματική μιλήσαμε για την ονοματική φράση.
– Είναι μικρός ακόμα και δεν πάει σχολείο.

σχόλιο – σχολείο

– Δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τα αποτελέσματα των
εκλογών.

(τονικά παρώνυμα)

– Τα Ολύμπια ήταν οι αγώνες που γίνονταν στην
Ολυμπία.

Ολυμπία – Ολύμπια
(τονικά παρώνυμα)

– Ακόμη ψάχνουν να βρουν σε ποιο χώρο μπορούν να
κάνουν τον ετήσιο χορό της τάξης τους.

χώρο – χορό
(τονικά παρώνυμα)

σελ. 101 σχολ. βιβλίου

4. Σκεφτείτε για τις λέξεις πόλεμος και ειρήνη παράγωγες και σύνθετες λέξεις
και κατατάξτε τες σε έναν πίνακα σαν τον παρακάτω.
Πόλεμος
Ειρήνη
Παράγωγα
Σύνθετα
Παράγωγα
Σύνθετα
πολεμικός
πολεμικότητα
πολέμιος
πολεμιστήριος
πολεμιστής
πολεμίστρια
πολεμίστρα
πολεμώ (πολεμάω)
εμπόλεμος
προπολεμικός
συμπολεμιστής
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φιλοπόλεμος
πολεμοκάπηλος
πολεμοπαθής
πολεμοφόδια
πολεμοχαρής
αντιπολεμικός
ανταρτοπόλεμος
κλεφτοπόλεμος
πετροπόλεμος
εμπειροπόλεμος
ετοιμοπόλεμος

ειρηνιστής
ειρήνευση
ειρηνευτής
ειρηνευτικός
ειρηνεύω
ειρηνικός
ειρηνισμός
ειρηνιστικός

ειρηνοποιός
φιλειρηνιστής
φιλειρηνισμός
ειρηνόφιλος
ειρηνοφιλία
ειρηνοδικείο
ειρηνοφόρος
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Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 103 σχολ. βιβλίου

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

1. Στο μάθημα της Ιστορίας έχετε διδαχτεί πολλούς πολέμους που έχουν γίνει
από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας. Επιλέξτε έναν από τους πολέμους
αυτούς και γράψτε μια ιστορική αφήγηση με έκταση περίπου μιας σελίδας,
όπου θα αναφέρετε συνοπτικά τις αιτίες, τις αφορμές, τα κυριότερα γεγονότα και τις συνέπειες του πολέμου αυτού.
Περσικοί πόλεμοι
Οι Περσικοί πόλεμοι υπήρξαν από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής
ιστορίας, που καθόρισαν την πορεία και την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού.
Οι Πέρσες, που είχαν δημιουργήσει την εποχή εκείνη ένα αχανές κράτος χάρη
στην επεκτατική πολιτική τους, επεδίωκαν να κυριαρχήσουν στο Αιγαίο, καταλαμβάνοντας και τις δύο ακτές του. Εκτός από την επεκτατική πολιτική των Περσών, τα αίτια της σύγκρουσής τους με τους Έλληνες ήταν ακόμη ο εμπορικός και
ναυτικός ανταγωνισμός Ελλήνων και Φοινίκων και η περσική κατοχή της Μ.
Ασίας. Η αφορμή δόθηκε με την Ιωνική επανάσταση (490 π.Χ.) και με τη βοήθεια
που πρόσφεραν οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς στέλνοντας πλοία στους Ίωνες.
Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, οι Πέρσες έκαναν τρεις εκστρατείες
εναντίον των Ελλήνων. Στην πρώτη, το 492 π.Χ. με αρχηγό το Μαρδόνιο, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία τους στη Θράκη και τη Μακεδονία.
Στη δεύτερη επίθεση (490 π.Χ.) επεχείρησαν να υποτάξουν ολόκληρη την Ελλάδα,
με αρχηγούς τους στρατηγούς Δάτη και Αρταφέρνη. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε
στο Μαραθώνα όπου βρίσκονταν οι Αθηναίοι και οι Πλαταιείς, με αρχηγό το
Μιλτιάδη. Χάρη σε ένα ευφυές σχέδιο του Μιλτιάδη, κατόρθωσαν να νικήσουν
τους Πέρσες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή.
Η τρίτη εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων έγινε το 480 π.Χ., με αρχηγό των
Περσών το βασιλιά Ξέρξη και τεράστια στρατιωτική δύναμη. Το σημαντικότερο
στρατιωτικό γεγονός που έκρινε την έκβαση του πολέμου ήταν η ναυμαχία της
Σαλαμίνας, όπου ο ελληνικός στόλος συνέτριψε τον περσικό. Στη συνέχεια, ο
Μαρδόνιος έκανε μία ακόμη προσπάθεια εναντίον των Ελλήνων, οι Πέρσες όμως
νικήθηκαν τελειωτικά στη μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.).
Τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων στους Περσικούς πολέμους φάνηκαν
γρήγορα: ανακόπηκε η επεκτατική πολιτική των Περσών, στις ελληνικές πόλεις
επικράτησε ειρήνη και οι Έλληνες ασχολήθηκαν με τις εσωτερικές τους υποθέσεις
και με ειρηνικές δραστηριότητες. Τα χρόνια που ακολούθησαν τους Περσικούς
πολέμους ήταν μια περίοδος ακμής των ελληνικών πόλεων, στον τομέα της οικονομίας, της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα.
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σελ. 103 σχολ. βιβλίου

2. Αναζητήστε εικονογραφικό υλικό από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, τα
Διαδίκτυο κ.λπ. που θεωρείτε κατάλληλο για να οπτικοποιήσετε τις έννοιες της ειρήνης και του πολέμου. • Γράψτε ένα σύνθημα (σλόγκαν) σχετικό.
• Συνθέστε με αυτά μια αφίσα που να εκφράζει την προσωπική σας αντίληψη και στάση απέναντι στο θέμα ειρήνη-πόλεμος. Παρουσιάστε τα έργα
σας στην τάξη και κάντε μια συζήτηση κριτικής πάνω σε αυτά.
[Σημ.: Η δραστηριότητα θα απαντηθεί από το μαθητή].
σελ. 103 σχολ. βιβλίου

3. Υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην
υπόθεση της ειρήνης. • Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους νομίζετε ότι
μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; • Η εκπαίδευση, όπως τη γνωρίζετε, κάνει ό,τι είναι δυνατό για να ενισχύσει το πνεύμα της ειρήνης; • Τι άλλο θα
μπορούσε να κάνει; • Γράψτε ένα κείμενο 250-300 λέξεων που να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση με τους καθηγητές και τους
συμμαθητές σας.
Χρησιμοποιήστε, ατομικά ή χωρισμένοι σε ομάδες, τα παρακάτω κριτήρια
αξιολόγησης για να κρίνετε αν τα κείμενα που γράψατε οι ίδιοι ή και οι
συμμαθητές σας:
• προβάλλουν συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις,
• οι ιδέες και οι προτάσεις αιτιολογούνται, αξιοποιείται ο εκφρα- στικός
πλούτος της γλώσσας στην απόδοση των σημασιών της αιτίας και του σκοπού,
• αξιοποιείται το λεξιλόγιο το σχετικό με την ειρήνη και τον πόλεμο.
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Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης
γιατί απευθύνεται στους νέους, που αποτελούν τη βάση της κοινωνίας. Αν προβάλλει τα αγαθά που προέρχονται από την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων,
και καταδικάζει τις καταστροφές που αφήνουν πίσω τους οι πόλεμοι, καθοδηγεί
τους νέους προς την επιδίωξη της ειρήνης και της συνεργασίας. Η παρουσίαση
των πληγών και του πόνου που προκαλεί ο πόλεμος είναι ένας τρόπος να προκληθεί απέχθεια προς αυτόν.
Τα περισσότερα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές προωθούν τη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των μαθητών του ίδιου σχολείου, αλλά και ανάμεσα σε
σχολεία διαφορετικών χωρών. Επιπλέον, τα κείμενα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία (της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας κ.λπ.) κάνουν
λόγο για τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου, τις απώλειες και τον πόνο που
προκαλεί στους ανθρώπους, ενώ άλλα κείμενα αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας προς όφελος του πολιτισμού. Θίγονται θέματα όπως η ισότητα
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των ανθρώπων, τα δικαιώματα του ανθρώπου, η αξία της αγάπης και της φιλίας, ο
εξευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης στον πόλεμο κ.ά.
Ένας ακόμη τρόπος να θεμελιωθεί η ειρήνη είναι η μείωση του ανταγωνισμού
ανάμεσα στους συμμαθητές ενός σχολείου και η προώθηση της ευγενούς άμιλλας.
Οι εργασίες που απαιτούν συνεργασία συσφίγγουν τους δεσμούς των μαθητών. Η
ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την πρόοδο των επιστημών και των τεχνών και γενικά η αγάπη για τον πολιτισμό δεν τους αφήνει περιθώρια ανάπτυξης βίαιων συμπεριφορών και ρατσιστικών αντιλήψεων. Όλοι μαζί μπορούμε να εδραιώσουμε
την ειρήνη στον κόσμο.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 103 σχολ. βιβλίου

4. Αν από τη συζήτηση που προκλήθηκε στην τάξη μέσα από τα κείμενα που
γράψατε προκύπτουν κοινές, συγκεκριμένες και καινοτόμες προτάσεις, συντάξτε μια ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας, καλώντας τον να
τις μελετήσει και, πιθανόν, να τις εφαρμόσει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
[Σημ.: Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην τάξη. H επιστολή πρέπει να είναι
γραμμένη σε επίσημο και τυπικό ύφος και να περιέχει το κατάλληλο λεξιλόγιο
που ταιριάζει στην περίσταση επικοινωνίας].
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δευτερεύουσες τελικές
προτάσεις
❏ Ονοματικές
✔ Επιρρηματικές
❏

Δευτερεύουσες αιτιολογικές
προτάσεις
❏ Ονοματικές
✔ Επιρρηματικές
❏

• Δηλώνουν το σκοπό που
οδηγεί σε μια ενέργεια

• Εισάγονται

Δηλώνουν την αιτία
μιας κατάστασης
Εισάγονται
με τους συνδέσμους γιατί, διότι,
επειδή, καθώς, εφόσον, αφού,
μια και, που

με τους συνδέσμους
για να, να

• Κατανοούμε ένα κείμενο καλύτερα, αν το αναλύσουμε στα συστατικά του, δηλαδή
αν βρούμε το θεματικό πεδίο, το ειδικό θέμα, τα επιμέρους ζητήματα του κειμένου.

• Οι λέξεις πιο και ποιο λέγονται ομόηχες ή ομόηχα (ή ομώνυμα), γιατί έχουν την
ίδια προσφορά αλλά διαφορετική σημασία.

• Οι λέξεις σχόλιο και σχολείο λέγονται τονικά παρώνυμα, γιατί μοιάζουν στην
προφορά αλλά διαφοροποιούνται ως προς τον τονισμό και την ορθογραφία.

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ειρήνη – Πόλεμος
Κείμενο α: Μετά το βομβαρδισμό

224

Πέμπτη 13 Ιουλίου. Η Βηρυτός «ξυπνά» με ένα γνώριμο ήχο· των εκρήξεων.
Λίγο πριν από τις 6 τα ξημερώματα, ισραηλινοί πύραυλοι πλήττουν το αεροδρόμιο της πόλης. Χρειάζονται μόνο λίγες ώρες για να «σβήσουν» τα 16 χρόνια
ηρεμίας των κατοίκων του Λιβάνου. Εφιαλτικές εικόνες από το παρελθόν επιστρέφουν: γκρεμισμένα κτίρια, κατεστραμμένοι δρόμοι, κλειστά μαγαζιά, καραβάνια προσφύγων, νεκροί άμαχοι, χιλιάδες τραυματίες, γεμάτα νοσοκομεία. [...]
Οι δρόμοι έχουν γεμίσει από γυναίκες με μαντίλες, από λεωφορεία που μεταφέρουν πρόσφυγες και από αυτοκίνητα με κρεμασμένες άσπρες σημαίες έξω
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από τα παράθυρα. Έτσι, έρχονται από το Νότιο Λίβανο για να δείχνουν ότι είναι άμαχοι και όχι στόχοι. [...]
Στα νότια –υποβαθμισμένα, σιιτικά– προάστια δεν υπάρχουν πλέον ούτε κάτοικοι ούτε πρόσφυγες. [...] Τα ερείπια έχουν κλείσει τους δρόμους. Οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει. Σε άλλες οι τοίχοι έχουν πέσει ή τους έχουν διαπεράσει οι ισραηλινοί
πύραυλοι. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καν δυνατό να καταλάβεις τι βρισκόταν εκεί πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή. Βλέπεις μόνο τους καπνούς να αναδύονται, ώρες και μέρες μετά. Η εικόνα παραμένει η ίδια, στρίβοντας σε κάθε στενό. Χειρότερη ίσως και από κάθε εικόνα, η μυρωδιά του αέρα. Αποπνικτική, μπερδεύει την οσμή των καμένων με τα χημικά από τις βόμβες και φυσικά το θάνατο. Η αίσθηση του φόβου και της απόγνωσης επιστρέφει
στο Λίβανο.
Λίδα Μπόλλα, «Εδώ Βηρυτός», εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2006

Κείμενο β: Βίαιες συγκρούσεις
Η απόφαση να υπάρξει μεγάλης ολκής βίαιη απάντηση μετέτρεψε ακαριαία
τις συνοριακές αψιμαχίες σε πόλεμο, αλλά το στήριγμά του στην αεροπορία περιόρισε τις δυνατότητες του Ισραήλ να δώσει στο άψε σβήσε το αποφασιστικό
πλήγμα στους Χεζμπολάχ όπως ήλπιζαν οι ισραηλινοί ηγέτες. Λίγες ώρες μετά
την απαγωγή των δύο στρατιωτών, το Ισραήλ βομβάρδιζε όχι μόνο τα οχυρά
των Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο αλλά και γέφυρες και δρόμους πολύ βορειότερα. Την επομένη βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Βηρυτού και επέβαλε αποκλεισμό από θαλάσσης. Στόχος ήταν να αποκόψει τους Χεζμπολάχ από τις
γραμμές εφοδιασμού τους από τη Συρία και το Ιράν. Οι βομβαρδισμοί απέβλεπαν επίσης, όπως τουλάχιστον πίστευαν στο Ισραήλ, να προκαλέσουν την οργή των χριστιανών και των μουσουλμάνων σούνι του Λιβάνου εναντίον των σιιτών Χεζμπολάχ.
Στ. Ευσταθιάδης, «Γιατί το Ισραήλ έχασε τον πόλεμο»,
εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 2006

Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις
1. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου α, βρείτε τη δευτερεύουσα
τελική πρόταση και το σύνδεσμο με τον οποίο εισάγεται. Ξαναγράψτε ολόκληρη
την περίοδο στην οποία βρίσκεται η τελική πρόταση, αντικαθιστώντας το σύνδεσμο με:
α. τη φράση προκειμένου να
β. τη φράση με σκοπό να
γ. άλλη φράση παρόμοιας σημασίας.
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2. Στις παρακάτω περιόδους συμπληρώστε διαφορετικούς αιτιολογικούς συνδέσμους (ή λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως αιτιολογικοί σύνδεσμοι):
α. Δεκαέξι χρόνια ηρεμίας των κατοίκων του Λιβάνου «έσβησαν» ............ ξανάρχισε ο πόλεμος.
β. Οι τοίχοι των πολυκατοικιών έχουν πέσει ............ τους διαπέρασαν ισραηλινοί πύραυλοι.
γ. Οι συνοριακές αψιμαχίες μετατράπηκαν σε πόλεμο ............ πάρθηκε η απόφαση να δοθεί μια βίαιη απάντηση.

Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του

• Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο α και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Ποιο είναι το γενικό θέμα στο οποίο αναφέρεται το κείμενο;
β. Ποιο είναι το θέμα κάθε παραγράφου;
γ. Γράψτε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο.

Λεξιλόγιο
Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
1. Κατατάξτε τα παρακάτω ζεύγη λέξεων στον πίνακα που ακολουθεί: αιρετός
– αιρετικός, ανία – άνοια, λήμματα – λύματα, απέβαλε – επέβαλε, εξάρθρωση –
διάρθρωση, εξάρτηση – εξάρτυση, καλός – κάλος, κάμαρα – καμάρα, έκκληση –
έκλυση, θεία – θεια, γενιά – γένια

ομόηχα
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

παρώνυμα
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

τονικά παρώνυμα
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

2. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ομόηχες λέξεις σε φράσεις, ώστε να φαίνεται
η ιδιαίτερη σημασία καθεμιάς από αυτές: διάλειμμα – διάλυμα, κλίνω – κλείνω,
σορός – σωρός
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ÂÓﬁÙËÙ· 6Ë
Eνεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών

Ι . Θ Ε Ω ΡΙ Α
Xρονικές και υποθετικές προτάσεις
Xρονικές προτάσεις
❏ Χρονικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που προσδιορίζουν χρονικά μια άλλη πρόταση, π.χ. Όταν επιστρέψω από το σχολείο, θα
σου τηλεφωνήσω.
✔ Οι χρονικές προτάσεις δηλώνουν τη χρονική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο γεγονός που δηλώνεται από την πρόταση η οποία προσδιορίζεται και στο γεγονός που
δηλώνεται από τη δευτερεύουσα χρονική πρόταση.
✔ Το γεγονός της δευτερεύουσας χρονικής πρότασης μπορεί να είναι:
• προτερόχρονο: να συμβαίνει πριν από το γεγονός της πρότασης την οποία
προσδιορίζει, π.χ. Αφού διάβασε την εφημερίδα, χτύπησε το τηλέφωνο.
• ταυτόχρονο (σύγχρονο): να συμβαίνει ταυτόχρονα με το γεγονός της πρότασης
την οποία προσδιορίζει, π.χ. Όσο διάβαζε την εφημερίδα, χτυπούσε το τηλέφωνο.
• υστερόχρονο: να συμβαίνει μετά από το γεγονός της πρότασης την οποία προσδιορίζει, π.χ. Πριν διαβάσει την εφημερίδα, χτύπησε το τηλέφωνο.
χρονικές προτάσεις
εισάγονται
δηλώνουν (χρόνο)
με τους χρονικούς συνδέσμους:
άμα, αφού, αφότου, μόλις, μετά που,
προτερόχρονο
όποτε, όταν, σαν
εκεί που, ενώ, ενόσω, καθώς, όσο,
ταυτόχρονο
όποτε, όταν, σαν
μέχρι να, που να, όσο να, που, πριν (να), υστερόχρονο
προτού (να), ωσότου (να), ώσπου (να),
όποτε, όταν
✔ Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται με χρονικούς συνδέσμους, από τους οποίους
μερικοί χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν μία μόνο από τις χρονικές βαθμίδες
(παρελθόν, παρόν, μέλλον), ενώ άλλοι χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν δύο ή
και τρεις από αυτές (π.χ. όποτε, σαν, όταν).
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✔ Οι σύνδεσμοι που δηλώνουν περισσότερες από μία χρονικές βαθμίδες διαφοροποιούνται ανάλογα με τους ρηματικούς τύπους που τους συνοδεύουν.
✔ Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις εισάγονται επίσης με επιρρηματικές
χρονικές εκφράσεις:
• όνομα + που: την ώρα που, κάθε φορά που, το βράδυ που, τη μέρα που κ.λπ.
• επίρρημα + που: εκεί που, πάνω που κ.λπ.
✔ Οι χρονικές προτάσεις παίρνουν άρνηση δεν(ν) εκτός αν ο σύνδεσμος περιέχει
να, οπότε έχουν άρνηση μη(ν).
✔ Οι προτάσεις που δηλώνουν το προτερόχρονο πολύ συχνά δηλώνουν και κάποια προϋπόθεση και ονομάζονται χρονικοϋποθετικές,
π.χ. Όταν τελειώσει η δυστυχία στον κόσμο, η κοινωνία θα προοδεύσει.
(= Αν τελειώσει η δυστυχία στον κόσμο, η κοινωνία θα προοδεύσει)
✔ Οι προσδιορισμοί του χρόνου και οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις είναι
πολύ χρήσιμες στην αφήγηση, γραπτή ή προφορική, για την οργάνωση του λόγου
μας γιατί βοηθούν τον αναγνώστη ή τον ακροατή να παρακολουθεί τη ροή της
αφήγησης και να κατανοεί τις σχέσεις ανάμεσα στα γεγονότα.

Υποθετικές προτάσεις
❏ Υποθετικές λέγονται οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που περιέχουν τον όρο ή την προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει, για να γίνει αυτό δηλώνει
η πρόταση την οποία προσδιορίζουν, π.χ. Αν έχει καλό καιρό, θα πάμε εκδρομή.
υποθετικές προτάσεις
εισάγονται
με τους υποθετικούς
συνδέσμους:
αν, εάν
με τους συνδέσμους:
άμα, σαν
με τις εκφράσεις:
σε περίπτωση που,
έτσι και

έχουν άρνηση

δηλώνουν

δε(ν)

όρο ή
προϋπόθεση

✔ Ένα ζευγάρι προτάσεων στο οποίο η μία πρόταση αποτελεί όρο για να ισχύει η άλλη είναι υποθετικός λόγος. Δηλαδή, ένας υποθετικός λόγος αποτελείται από δύο προτάσεις: α. υπόθεση και β. απόδοση, π.χ. Αν βρέξει, θα μείνουμε στο σπίτι.
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π. £ÂˆÚ›·

Είδη υποθετικών λόγων
Στη νέα ελληνική γλώσσα υπάρχουν δύο είδη υποθετικών λόγων: α. αυτοί που
εκφράζουν το πραγματικό και β. αυτοί που εκφράζουν το αντίθετο του πραγματικού.
α. το πραγματικό: αν αληθεύει η υπόθεση, τότε αληθεύει και η απόδοση,
π.χ. Αν διαβάσεις, θα πετύχεις στις εξετάσεις.
• το ρήμα στην υποθετική πρόταση μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε χρόνο και
ποιόν ενέργειας
• το ρήμα στην απόδοση μπορεί είτε να βρίσκεται στον ίδιο χρόνο με το ρήμα της
υποθετικής πρότασης είτε να είναι στην υποτακτική ή την προστακτική
β. το αντίθετο του πραγματικού: η υπόθεση δεν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (και πιθανότατα δε θα πραγματοποιηθεί ούτε στο μέλλον). Συνεπώς, το περιεχόμενο της απόδοσης είναι απραγματοποίητο (ή ελάχιστα πιθανό να πραγματοποιηθεί), π.χ. Αν είχες διαβάσει, θα είχες πετύχει στις εξετάσεις.
• το ρήμα στην υποθετική πρόταση βρίσκεται στον παρατατικό ή στον υπερσυντέλικο και μπορεί να συνοδεύεται από το θα
• το ρήμα στην απόδοση βρίσκεται στον παρατατικό ή τον υπερσυντέλικο και συνοδεύεται από το θα
είδη υποθετικών λόγων
α. το πραγματικό
υπόθεση
• αν + οποιοδήποτε χρόνος
π.χ. Αν δουλεύεις σκληρά

απόδοση
→ στον ίδιο χρόνο
πάντα πετυχαίνεις

• αν + οποιοδήποτε χρόνος

→ υποτακτική
να έρθεις μαζί μου

• αν + οποιοδήποτε χρόνος

→ προστακτική
έλα μαζί μου

π.χ. Αν γυρίσεις νωρίς
π.χ. Αν γυρίσεις νωρίς

β. το αντίθετο του πραγματικού
υπόθεση
απόδοση
• αν + (θα) + παρατατικός → θα + παρατατικός
θα περνούσαμε καλά
π.χ. Αν ερχόσουν

• αν + (θα) υπερσυντέλικος

→ θα + παρατατικός
θα περνούσαμε καλά

• αν + (θα) υπερσυντέλικος

π.χ. Αν είχες έρθει

→ θα + υπερσυντέλικος
θα είχαμε περάσει καλά

• αν + (θα) παρατατικός
π.χ. Αν ερχόσουν

→ θα + υπερσυντέλικος
θα είχαμε περάσει καλά

π.χ. Αν είχες έρθει
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Σημασίες των υποθετικών προτάσεων
Οι υποθετικές προτάσεις, εκτός από υπόθεση, κάποιες φορές δηλώνουν:
• έντονη αντίθεση: Αν αυτός νιάτα, εσύ έχεις πείρα.
(= αυτός έχει νιάτα, όμως εσύ έχεις πείρα)
• απειλή: Αν πέσεις στα χέρια μου, θα σε δείρω!
(συχνά δεν υπάρχει απόδοση του υποθετικού λόγου: Aν πέσεις στα χέρια μου…)
• αποτέλεσμα: Αν έχει σήμερα δουλειά, αφορμή είναι ο φίλος του.
(= ο φίλος του τον βοήθησε, ώστε να βρει δουλειά)
• ανάπτυξη του αόριστου νοήματος μιας αντωνυμίας ουδετέρου γένους. H υπόθεση τότε ισοδυναμεί με ειδική πρόταση με άρθρο: Αν πέτυχα τους στόχους μου, το
χρωστώ σ’ εσάς. (= το ότι πέτυχα τους στόχους μου)
• αναλογία – παρομοίωση: Αν τον είδες εσύ, τον είδα κι εγώ.
(= όπως ή όσο τον είδες εσύ...)
• αιτία: Αν δεν έχεις δουλειά, δε σου φταίνε οι άλλοι.
(= δε σου φταίνε οι άλλοι επειδή δεν έχεις δουλειά)
✔ Aν και συνήθως οι υποθετικές προτάσεις εμφανίζονται σε συνδυασμό με μια
κύρια, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνες τους, για να εκφράσουν ένα έντονο συναίσθημα ή μια ερώτηση,
π.χ. Aν έβλεπες την Kατερίνα με το φόρεμα του χορού!
Kι αν ξαφνικά μας δούνε;

Υπώνυμα – Ορισμός
Υπώνυμα
❏ Υπώνυμα ονομάζονται οι λέξεις ή οι φράσεις των οποίων η σημασία συμπερι-

λαμβάνεται στην έννοια μιας άλλης λέξης ή φράσης. Η λέξη ή η φράση που συμπεριλαμβάνει την έννοια μιας άλλης λέγεται υπερώνυμο.
λουλούδι (υπερώνυμο)
υπώνυμα
τριανταφυλλιά
γαριφαλιά
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χρυσάνθεμο γιασεμί
νάρκισσος γεράνι

μαργαρίτα υάκινθος ζουμπούλι
βιολέτα
γλαδιόλα αγιόκλημα

✔ Μια λέξη ή φράση μπορεί να είναι υπώνυμο σε περισσότερες από μία λέξεις ή
φράσεις. Για παράδειγμα, η λέξη λυκόσκυλο είναι υπώνυμο των λέξεων σκύλος,
ζώο, οργανισμός.
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π. £ÂˆÚ›·

Ορισμός
❏ Ορισμός ονομάζεται η διατύπωση της σημασίας μιας λέξης, ο προσδιορισμός

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ώστε να διακρίνεται από κάθε άλλη λέξηέννοια.
✔ Για να μη δημιουργούνται παρανοήσεις και προβλήματα κατά στην επικοινωνία μας με τους άλλους, ο ορισμός μιας λέξης πρέπει να είναι ακριβής και σαφής.

✔ Όταν ορίζουμε μια έννοια, όχι μόνο την ξεχωρίζουμε αλλά ταυτόχρονα τη συνδέουμε με κάποιες άλλες έννοιες.
✔ Όταν ορίζουμε μια λέξη ακολουθούμε τα εξής βήματα:
α. ξεκινάμε από την έννοια που θα ορίσουμε (οριστέα έννοια)
β. μεταβαίνουμε σε μια γενικότερη κατηγορία (γένος) στην οποία εντάσσεται η έννοια (είναι υπώνυμή της)
γ. τη συνδέουμε με άλλες έννοιες, παρουσιάζοντας τα στοιχεία που τη διαφοροποιούν από όλες τις άλλες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (ειδοποιός διαφορά):
οριστέα έννοια
αεροπλάνο (είναι)

γένος
το μεταφορικό μέσο

ειδοποιός διαφορά
που πετάει στον αέρα

Για να ορίσουμε τη λέξη αεροπλάνο:
α. χρησιμοποιήσαμε την έννοια μεταφορικό μέσο (της οποίας η λέξη αεροπλάνο
είναι υπώνυμη)
β. προσθέσαμε τη φράση «που πετάει στον αέρα», για να την ξεχωρίσουμε από
όλα τα άλλα είδη μεταφορικών μέσων και για να συμπληρωθεί ο ορισμός.
✔ Εκτός από τους απλούς ορισμούς όπως στο παραπάνω παράδειγμα, υπάρχουν
και οι πιο αναλυτικοί. Σ’ αυτούς ξεκινούμε από ένα σύντομο ορισμό της έννοιας
και στη συνέχεια αναπτύσσουμε χωριστά καθένα από τα χαρακτηριστικά της.
✔ Ο ορισμός μάς βοηθάει:
• να ταξινομήσουμε μια λέξη, δηλαδή να τη συσχετίσουμε με άλλες
• να συνειδητοποιήσουμε το σύνολο των πραγμάτων (των εννοιών) που περιλαμβάνονται στην έννοια της λέξης
• να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη λέξη.
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κείμενο 1: Ο νεανικός ιδεαλισμός
σελ. 107 σχολ. βιβλίου

1. Ποια επιλογή έχει κάνει στη ζωή του ο συγγραφέας του κειμένου;
Ο συγγραφέας, όπως και όλοι οι νέοι, είχε να επιλέξει ανάμεσα στην προσπάθεια να αλλάξει τον κόσμο και σε ένα υψηλό εισόδημα. Επέλεξε τελικά να συμβάλει σε έναν σημαντικό σκοπό σχεδιάζοντας προγράμματα για τα άστεγα παιδιά
θυσιάζοντας έτσι –χωρίς να το μετανιώσει λεπτό– την υποτιθέμενη καλοπέραση
μιας θέσης γραφείου και ενός υψηλού εισοδήματος.
σελ. 107 σχολ. βιβλίου

2. Τι θυσιάζουν και τι κερδίζουν όσοι αποφασίζουν να αφιερώσουν τη ζωή
τους σε δραστηριότητες αλληλεγγύης προς τους αδύνατους και στον αγώνα
για την υπεράσπιση οικουμενικών αγαθών;
Οι άνθρωποι που αποφασίζουν να αφιερώσουν τη ζωή τους σε δραστηριότητες
αλληλεγγύης προς τους άλλους ξέρουν ότι δε θα έχουν ποτέ υψηλό εισόδημα, δε θα
ζουν δίπλα σε πισίνες και δε θα εργάζονται σε κλιματιζόμενα γραφεία σε κάποιον ουρανοξύστη. Όμως ζουν τη ζωή τους έντονα, ταξιδεύοντας και ανακαλύπτοντας τη φύση. Πληρώνονται για να κάνουν αυτό που αγαπούν. Επικοινωνούν με
πολύ κόσμο και νιώθουν ότι προσφέρουν κάτι σημαντικό στην ανθρωπότητα.
σελ. 107 σχολ. βιβλίου
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3. Εντοπίστε τα σημεία του κειμένου όπου σας φαίνεται ότι ο λόγος είναι ειρωνικός.
Τα σημεία του κειμένου όπου ο τόνος είναι ειρωνικός είναι τα ακόλουθα:
2η παράγραφος
• «Παρόλο που ποτέ δε θα γίνω πλούσιος σχεδιάζοντας προγράμματα για τα
άστεγα παιδιά»
• «Αντί να παίζουν με play stations, εξερευνούν μονοπάτια της ζούγκλας»
3η παράγραφος
• «Ποτέ όμως δε συνάντησα κάποιον που να βίωσε τέτοιου είδους φώτιση ξαπλωμένος δίπλα σε μια πισίνα ή στα κλιματισμένα γραφεία ενός ουρανοξύστη»
4η παράγραφος
• «Μετά το πτυχίο, ο ανελκυστήρας οδηγεί κατευθείαν στον κόσμο των εταιρειών»
• «Τα όνειρα για ηλιοβασιλέματα στην Κένυα γρήγορα αντικαθίστανται με σχέδια για γκολφ τα απογεύματα της Τετάρτης»
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5η παράγραφος
• «Ελπίζω, για το δικό τους καλό, οι νέοι αυτοί και οι νέες να μη σκέφτονται και
πολύ το τίμημα που χρειάζεται να πληρώνουν για την επιλογή τους»
• «Να μη σκέφτονται τα άστεγα παιδιά της Αφρικής, τους μικρούς αυτούς αγωνιστές της ζωής που θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι τους και να τους προσφέρουν
τις πιο βαθιές συγκινήσεις»
• «Ή την υπέροχη ομάδα με την οποία θα συνεργάζονταν, αν είχαν επιλέξει να
δουλέψουν με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ή τη Διεθνή Αμνηστία»
• «Ελπίζω τα καινούρια τους τζιπ να τους παρηγορούν, και το αφεντικό τους να
τους αφήνει ελεύθερα τα απογεύματα της Τετάρτης για γκολφ, όπως τους είχε
υποσχεθεί»

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

Κείμενο 2: Αν δώσεις...
σελ. 107 σχολ. βιβλίου

1. Ποια είναι η καλύτερη βοήθεια που μπορεί κάποιος να προσφέρει στους
συνανθρώπους του σύμφωνα με τον Κινέζο ποιητή;
Η μόρφωση και η διδασκαλία είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορείς να προσφέρεις
στο συνάνθρωπό σου. Ό,τι άλλο του δώσεις θα είναι προσωρινό και παροδικό.
Αν, όμως, τον μάθεις πώς να τα καταφέρνει μόνος του, να σκέφτεται και να αντιμετωπίζει τη ζωή, τότε θα του έχεις προσφέρει την καλύτερη βοήθεια.
σελ. 107 σχολ. βιβλίου

2. Πιστεύετε ότι η πρότασή του έχει αξία σήμερα; • Με ποιους τρόπους θα
μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύγχρονο κόσμο;
Η πρόταση του Κινέζου ποιητή έχει διαχρονική αξία, ισχύει δηλαδή σε κάθε
εποχή και σε όλες τις κοινωνίες. Η γνώση είναι ένα από τα σημαντικότερα εφόδια ενός ανθρώπου, που τον βοηθά να βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, και γίνεται ακόμη σημαντικότερο σε επίπεδο κοινωνιών. Ένας λαός μορφωμένος μπορεί να κρίνει και αποφασίζει σωστά, να διεκδικεί τα δικαιώματά του, να προσφέρει και να δημιουργεί, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να γίνει υποχείριο σε κανέναν δυνάστη. Πιο συγκεκριμένα, στην εποχή μας η πρόταση
του Κινέζου ποιητή μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη
όπου οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας και η εκπαίδευση θα τους
άνοιγε νέους δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον.
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Κείμενο 3
σελ. 108 σχολ. βιβλίου

• Ποιες μορφές «αλληλεγγύης» σατιρίζει το κόμικς;

Το κείμενο αναφέρεται στις οργανώσεις «αλληλεγγύης», που στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται την ευαισθησία του κόσμου, για να κερδίσουν χρήματα
ή σε όσους συμμετέχουν σ’ αυτές για να διαμορφώσουν ένα «πολιτικώς ορθό»
προφίλ, να επιδειχτούν ή να διασκεδάσουν την ανία τους. Πολλοί από όσους συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις το κάνουν υποκριτικά χωρίς στην ουσία
να ενδιαφέρονται καθόλου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Έτσι οι ίδιοι οι
«φιλάνθρωποι» οργανωτές ζουν μέσα στην πολυτέλεια, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος από τις προσφορές φτάνει τελικά σ’ αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κείμενο 4: Πώς ξεκινά μια αποστολή;
σελ. 108 σχολ. βιβλίου

1. Έχοντας υπόψη τις πληροφορίες του κειμένου, ποια γνώμη σχηματίζετε;
• Για να γιατρευτούν οι πληγές του κόσμου φτάνουν οι καλές προθέσεις; •
Τι άλλο χρειάζεται;
Κάθε μεγάλο έργο απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Για να πραγματοποιηθούν οι
καλές προθέσεις και να σταλεί βοήθεια σε μια μακρινή χώρα, χρειάζεται οργάνωση και συνεργασία. Eπειδή συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι σε μια τέτοια προσπάθεια, πρέπει να υπάρχει σύμπνοια και καλή συνεννόηση μεταξύ τους. Aκόμη, χρειάζεται χρόνος, για να διεκπεραιωθεί μια σειρά από διαδικασίες και βέβαια είναι αναγκαίος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και τα χρήματα που θα δαπανηθούν σε τέτοιου είδους αποστολές.
σελ. 108 σχολ. βιβλίου

2. Ποιο είναι το μήνυμα του σκίτσου που συνοδεύει το κείμενο;
Tο μήνυμα του σκίτσου είναι ότι ο κόσμος είναι γεμάτος πληγές, που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσπαθούν να επουλώσουν.
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Ι Ι Ι . Α ΚΟΥΩ Κ Α Ι Μ Ι Λ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Χρονικές και υποθετικές προτάσεις
Χρονικές προτάσεις
σελ. 109 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε στα κείμενα τα ακόλουθα αποσπάσματα:
α. «Σε κάποια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους, συνειδητοποίησαν ότι ανοιγόταν ένας άλλος δρόμος μπροστά τους» (κείμενο 1)
β. «γράφουν ποιήματα στον ελεύθερο χρόνο τους» (κείμενο 1)
γ. «Μετά το πτυχίο, ο ανελκυστήρας οδηγεί κατευθείαν στον κόσμο των
εταιριών» (κείμενο 1)
δ. «όταν η χώρα υπέφερε από τους μεγάλους σεισμούς, η Unicef ήταν πάλι
εκεί» (κείμενο 5)
ε. «Το 1977, ωστόσο, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας» (κείμενο 5)
στ. «Αργότερα, όταν η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των υπό ανάπτυξη χωρών αυτού του είδους, η βοήθεια σταμάτησε» (κείμενο 5)
Υπογραμμίστε το μέρος κάθε αποσπάσματος που δηλώνει την έννοια του
χρόνου. • Τα μέρη που υπογραμμίσατε ανήκουν σε πολλές διαφορετικές συντακτικές κατηγορίες (προθετικές φράσεις, επιρρήματα, πλάγιες πτώσεις ως
προσδιορισμοί κ.λπ.). • Ποια από αυτά είναι δευτερεύουσες προτάσεις;
Την έννοια του χρόνου δηλώνουν οι προσδιορισμοί που υπογραμμίζονται:
α. Σε κάποια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους, συνειδητοποίησαν ότι ανοιγόταν ένας
άλλος δρόμος μπροστά τους (προθετική φράση)
β. γράφουν ποιήματα στον ελεύθερο χρόνο τους (προθετική φράση)
γ. Μετά το πτυχίο, ο ανελκυστήρας οδηγεί κατευθείαν στον κόσμο των εταιριών
(προθετική φράση)
δ. όταν η χώρα υπέφερε από τους μεγάλους σεισμούς, η Unicef ήταν πάλι εκεί
(δευτερεύουσα χρονική πρόταση)
ε. Το 1977, ωστόσο, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας (σύναθρη αιτιατική)
στ. Αργότερα, όταν η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των υπό ανάπτυξη χωρών αυτού του είδους, η βοήθεια σταμάτησε (δευτερεύουσα χρονική πρόταση)
σελ. 109 σχολ. βιβλίου

2. Προσπαθήστε να ξαναδιατυπώσετε τα παραπάνω αποσπάσματα αλλάζοντας το υπογραμμισμένο μέρος τους. • Για να δηλώσετε την έννοια του χρόνου, χρησιμοποιήστε λέξεις/φράσεις που να ανήκουν σε διαφορετική συντακτική κατηγορία από αυτή του κάθε παραδείγματος.
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α. Όταν βρέθηκαν σε κάποια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους, συνειδητοποίησαν ότι
ανοιγόταν ένας άλλος δρόμος μπροστά τους (δευτερεύουσα χρονική πρόταση)
β. γράφουν ποιήματα όταν έχουν ελεύθερο χρόνο (δευτερεύουσα χρονική πρόταση)
γ. Αφού πάρουν πτυχίο, ο ανελκυστήρας οδηγεί κατευθείαν στον κόσμο των εταιριών
(δευτερεύουσα χρονική πρόταση)
δ. Κατά την περίοδο που η χώρα υπέφερε από τους μεγάλους σεισμούς, η Unicef
ήταν πάλι εκεί (προθετική φράση)
ε. Κατά το 1977, ωστόσο, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας (προθετική
φράση)
στ. Αργότερα, μετά την έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των υπό ανάπτυξη χωρών
αυτού του είδους, η βοήθεια σταμάτησε (προθετική φράση)
σελ. 110 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε τις χρονικές προτάσεις του κειμένου 3. • Προσπαθήστε να δηλώσετε
τη χρονική σχέση με άλλους τρόπους.
Οι χρονικές προτάσεις του κειμένου 3 είναι οι εξής:
• όταν βλέπω φτωχούς ανθρώπους → βλέποντας φτωχούς ανθρώπους (χρονική
μετοχή), στη θέα φτωχών ανθρώπων (προθετική φράση)
• όταν θα γίνουμε κυρίες → με το που θα γίνουμε κυρίες (προθετική φράση)
σελ. 110 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε στο κείμενο 5 τα αποσπάσματα που ακολουθούν.
α. «κάθε φορά που... παιδική εργασία;»
β. «Ίσως το συνειδητοποιήσετε, αφού πρώτα μάθετε τι ακριβώς είναι και
κάνει η Unicef»
• Ποιες είναι οι δύο ενέργειες που δηλώνονται σε καθένα από αυτά; • Ποια
χρονική σχέση τις συνδέει; • Ποια ενέργεια προηγείται και ποια ακολουθεί;
α. «κάθε φορά που “βάζετε” τις ευχές στα αγαπημένα σας πρόσωπα να ταξιδέψουν πάνω σε μια κάρτα της Unicef, δίνετε ταυτόχρονα ένα γερό χτύπημα στις
ασθένειες, στην πείνα, την αμάθεια και παιδική εργασία;»
• πρώτη ενέργεια: «βάζετε» τις ευχές στα αγαπημένα σας πρόσωπα, δεύτερη
ενέργεια: δίνετε ταυτόχρονα ένα γερό χτύπημα στις ασθένειες, στην πείνα, την
αμάθεια και παιδική εργασία
• Οι δύο ενέργειες γίνονται ταυτόχρονα, συνεπώς καμία δεν προηγείται ούτε ακολουθεί.
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β. «Ίσως το συνειδητοποιήσετε, αφού πρώτα μάθετε τι ακριβώς είναι και κάνει η
Unicef»
• πρώτη ενέργεια: αφού πρώτα μάθετε (τι ακριβώς είναι και κάνει η Unicef), δεύτερη ενέργεια: ίσως το συνειδητοποιήσετε
• Η μία ενέργεια προηγείται (προτερόχρονο) και η άλλη ακολουθεί.
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• Προηγείται η ενέργεια που δηλώνει η δευτερεύουσα χρονική πρόταση «αφού

πρώτα μάθετε» και ακολουθεί η ενέργεια που δηλώνει η κύρια πρόταση «Ίσως το
συνειδητοποιήσετε».

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 110 σχολ. βιβλίου

5. Επαναδιατυπώστε το απόσπασμα β της παραπάνω δραστηριότητας χρησιμοποιώντας τις λέξεις: πριν να αντί για τις λέξεις: αφού πρώτα. • Μη διστάσετε να κάνετε όσες αλλαγές χρειάζονται. Προσέξτε όμως να μην αλλάξετε το νόημα του αποσπάσματος. • Τι διαπιστώνετε;

• Επαναδιατύπωση του αποσπάσματος β:

«Ίσως το συνειδητοποιήσετε, αφού πρώτα μάθετε τι ακριβώς είναι και κάνει η
Unicef»: Ίσως δεν το συνειδητοποιήσετε, πριν να μάθετε τι ακριβώς είναι και κάνει
η Unicef.
• Αν αντικαταστήσουμε τις λέξεις αφού πρώτα με το πριν να, διαπιστώνουμε ότι
αλλάζει και η χρονική σχέση μεταξύ τους. Ενώ πριν η δευτερεύουσα χρονική δήλωνε το προτερόχρονο, τώρα δηλώνει το υστερόχρονο. Για να μην αλλάξει το
νόημα του κειμένου, προσθέτουμε στο ρήμα της κύριας πρότασης την άρνηση δεν.
σελ. 111 σχολ. βιβλίου

• Σε ποιον νομίζετε ότι απευθύνει το γράμμα του ο γιατρός; • Με ποιο σκοπό
το έγραψε; • Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Ο γιατρός απευθύνει το γράμμα σε κάποιο φιλικό του πρόσωπο, όπως φαίνεται από το προσωπικό, οικείο και ανεπίσημο ύφος της επιστολής (π.χ. «Όχι ότι
οι γκαντεμιές σταμάτησαν», «Για να μη λες ότι μόνο γκρίνια ακούς από μένα»,
«μπούχτισα τα ισπανικά μέρα νύχτα, αν και τώρα τα ψιλοκαταλαβαίνω»). Σκοπός του αποστολέα ήταν να ενημερώσει το φίλο ή τη φίλη του για το πώς προχωράει η αποστολή στη Σομαλία («Κατ’ αρχάς, η ομάδα που απέμεινε... ξεθαρρεύουν και δεν κλαίνε»), πώς περνάει ο ίδιος εκεί και τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του («Ύστερα, έχουμε και χρόνο... κάνουμε παζάρια»), καθώς και για να εκφράσει τη νοσταλγία του για την Ελλάδα και τον τρόπο ζωής που είχε εκεί («Παρά το γεγονός ότι... ως γλώσσα και ως ήχος»).

Υποθετικές προτάσεις
σελ. 112 σχολ. βιβλίου

1. Στους τέσσερις πρώτους στίχους του κειμένου 2 υπάρχουν δύο ζεύγη προτάσεων. • Ποια σχέση βλέπετε να συνδέει τις προτάσεις του κάθε ζευγαριού;
• Τα ζεύγη των προτάσεων στην πρώτη στροφή του κειμένου 2 είναι τα εξής:
– Αν δώσεις ένα ψάρι σ’ έναν άνθρωπο → θα φάει μια φορά
– Αν τον μάθεις να ψαρεύει → θα τρώει σ’ όλη του τη ζωή
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• Σε κάθε ζεύγος η πρώτη πρόταση (δευτερεύουσα υποθετική) αποτελεί τον όρο,
την προϋπόθεση για να συμβεί η δεύτερη (κύρια).
σελ. 112 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε ζευγάρια προτάσεων με την ίδια σχέση στη δεύτερη στροφή του ίδιου
κειμένου.
Στη δεύτερη στροφή του κειμένου 2 υπάρχουν τα ακόλουθα ζεύγη προτάσεων
που σχηματίζουν υποθετικό λόγο, δηλαδή η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση
(υπόθεση) αποτελεί τον όρο για να ισχύσει η κύρια πρόταση (απόδοση):
– Αν τα σχέδιά σου είναι για ένα χρόνο → σπείρε σπόρους
– Αν είναι για δέκα χρόνια → φύτεψε δέντρο
– Αν είναι για εκατό χρόνια → μόρφωσε το λαό
σελ. 112 σχολ. βιβλίου

3. Υπογραμμίστε τα ρήματα των προτάσεων που εντοπίσατε στις δύο παραπάνω δραστηριότητες και αναγνωρίστε το χρόνο και την έγκλιση στην
οποία βρίσκεται το καθένα.
• Αν δώσεις: υποτακτική αορίστου (συνοδεύεται από τον υποθετικό σύνδεσμο αν)
θα φάει: οριστική συνοπτικού μέλλοντα
• Αν μάθεις: υποτακτική αορίστου (συνοδεύεται από τον υποθετικό σύνδεσμο αν)
να ψαρεύει: υποτακτική ενεστώτα (συνοδεύεται από το μόριο να)
θα τρώει: οριστική μέλλοντα
• Αν είναι: οριστική ενεστώτα
σπείρε: προστακτική αορίστου
• Αν είναι: οριστική ενεστώτα
φύτεψε: προστακτική αορίστου
• Αν είναι: οριστική ενεστώτα
μόρφωσε: προστακτική αορίστου
σελ. 112 σχολ. βιβλίου
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4. Στο δεύτερο ζευγάρι προτάσεων της πρώτης στροφής αλλάξτε τους χρόνους
των ρημάτων. • Χρησιμοποιήστε τύπους του παρατατικού και του υπερσυντέλικου. • Ξαναδιαβάστε ολόκληρη τη στροφή. • Ποια διαφορά προκύπτει
στη σημασία;
• Αν τον μάθεις να ψαρεύει, θα τρώει σ’ όλη του τη ζωή.
– Αν τον μάθαινες να ψαρεύει, θα έτρωγε σ’ όλη του τη ζωή.
(υπόθεση: παρατατικός, απόδοση: παρατατικός)
– Αν τον είχες μάθει να ψαρεύει, θα έτρωγε σ’ όλη του τη ζωή.
(υπόθεση: υπερσυντέλικος, απόδοση: παρατατικός)
– Αν τον είχες μάθει να ψαρεύει, θα είχε φάει σ’ όλη του τη ζωή.
(υπόθεση: υπερσυντέλικος, απόδοση: υπερσυντέλικος)
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• Αν αλλάξουμε τους χρόνους των ρημάτων, προκύπτει αλλαγή στη σημασία των

υποθετικών λόγων. Στην κανονική μορφή του κειμένου («Αν τον μάθεις να ψαρεύει, θα τρώει σ’ όλη του τη ζωή») ο υποθετικός λόγος εκφράζει το πραγματικό,
ενώ στις τρεις επόμενες περιπτώσεις (με τα ρήματα στον παρατατικό και τον
υπερσυντέλικο) εκφράζει το αντίθετο του πραγματικού. Δηλαδή, εκφράζει καταστάσεις στις οποίες η υπόθεση δεν έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (και πιθανότατα δε θα πραγματοποιηθεί ούτε στο μέλλον) και κατά συνέπεια το περιεχόμενο της απόδοσης είναι επίσης απραγματοποίητο (ή ελάχιστα πιθανό να
πραγματοποιηθεί).

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 112 σχολ. βιβλίου

5. Δύο ομιλητές κάνουν παρόμοιες διαπιστώσεις:
Ο Α λέει: «Αν ο αναπτυγμένος κόσμος διέθετε ελάχιστο μέρος του πλούτου
του για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Αφρικής, το πρόβλημα θα λυνόταν».
Ο Β λέει: «Αν ο αναπτυγμένος κόσμος είχε διαθέσει ελάχιστο μέρος του
πλούτου του για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Αφρικής, το πρόβλημα θα
είχε λυθεί».
Και οι δύο ομιλητές χρησιμοποιούν υποθετικούς λόγους αντίθετους του
πραγματικού. Βρίσκετε όμως κάποια διαφορά στο νόημα των διαπιστώσεών τους; • Ποιος άραγε από τους δύο ομιλητές σάς φαίνεται πιο αισιόδοξος; • Τι συμπέρασμα βγάζετε;
Αν και οι δύο ομιλητές χρησιμοποιούν υποθετικούς λόγους αντίθετους του
πραγματικού, υπάρχει διαφορά στο νόημα των διαπιστώσεών τους. Ο λόγος του
Α ομιλητή, ο οποίος χρησιμοποιεί τόσο στην υπόθεση όσο και στην απόδοση παρατατικό («Αν ο αναπτυγμένος κόσμος διέθετε ελάχιστο μέρος του πλούτου του
για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Αφρικής, το πρόβλημα θα λυνόταν»), μπορεί
να εκληφθεί και ως μια γενική κρίση πάνω στο πρόβλημα, χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Στην περίπτωση αυτή ο υποθετικός λόγος δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά και το παρόν (= Αν ο αναπτυγμένος κόσμος διαθέσει ελάχιστο μέρος
του πλούτου του για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Αφρικής, το πρόβλημα θα
λυθεί). Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε στα λόγια του κάποια αισιοδοξία.
Αντίθετα, στην περίπτωση του ομιλητή Β, ο οποίος χρησιμοποιεί υπερσυντέλικο στην υπόθεση και στην απόδοση, δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτό που λέει, αφού ο τύπος υποθετικού λόγου που χρησιμοποιεί αναφέρεται μόνο στο παρελθόν και εκφράζει το απραγματοποίητο («Αν ο αναπτυγμένος κόσμος είχε διαθέσει ελάχιστο μέρος του πλούτου του για να βοηθήσει στην
ανάπτυξη της Αφρικής, το πρόβλημα θα είχε λυθεί»).
• Όταν στην υπόθεση και την απόδοση ο ομιλητής χρησιμοποιεί παρατατικό, ο
υποθετικός λόγος μπορεί να εκφράζει το απραγματοποίητο στο παρελθόν αλλά
αφήνει και μια πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτό που λέει στο παρόν.
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σελ. 113 σχολ. βιβλίου

1. Ποιοι από τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που αναφέρονται
στο κείμενο σας ήταν γνωστοί και ποιους ακούσατε τώρα για πρώτη φορά;
• Μιλήστε στην τάξη γι’ αυτούς που γνωρίζετε καλύτερα.
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που
στόχο έχει την παροχή ιατρικής βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση.
1. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά τους:
α. σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης
β. στα θύματα που προκαλούνται είτε από φυσικούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες,
γ. σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων, χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.
2. Εργαζόμενοι μέσα σε αυστηρή ουδετερότητα και με πλήρη αμεροληψία, οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα διεκδικούν, στο όνομα της παγκόσμιας ιατρικής ηθικής και του δικαιώματος στην ανθρωπιστική προσφορά υπηρεσιών, την πλήρη και απόλυτη ελευθερία στην
άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
3. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τις δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματός τους και να διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι σε
οποιαδήποτε εξουσία, ή σε οποιαδήποτε θρησκευτική, πολιτική ή οικονομική δύναμη.
4. Εθελοντές οι ίδιοι, μετρούν τους κινδύνους των αποστολών που θα φέρουν εις πέρας και δεν διεκδικούν για τους εαυτούς τους καμία άλλη ανταμοιβή πέραν αυτής που η
Οργάνωση είναι σε θέση να τους προσφέρει.
Το ελληνικό τμήμα – η δράση μας
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 450 Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες όπως το Κουρδιστάν,
η Λιβερία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Ιράκ, η Αιθιοπία, η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Ρουάντα, η Κένυα, η Σρι Λάνκα, η Αϊτή, το Αφγανιστάν, η Ακτή Ελεφαντοστού και άλλες.
Ελληνικά προγράμματα υπάρχουν σήμερα στην Αρμενία, το Μαλάουι, τη Ζάμπια, την
Αιθιοπία, ενώ έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα στη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, την
Ελλάδα, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, τη Μοζαμβίκη, την Ινδία και την Τουρκία.
από το site των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
(www.msf.gr)

ActionAid

240

H ActionAid Ελλάς, μέλος της διεθνούς οργάνωσης ActionAid International, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1998 με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στο παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας, τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων πολιτών και των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στις εκστρατείες της διεθνούς οργάνωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας
στον πλανήτη.

6Ë(227-264)NEO KA™E

16-01-04

02:02

™ÂÏ›‰·241

Ποιοι είμαστε
H ActionAid International ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 όταν τα τοπικά γραφεία
της οργάνωσης στη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ και
τη Βραζιλία ενώθηκαν σχηματίζοντας τη διεθνή ActionAid με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ
στη Νότια Αφρική. H ActionAid International διοικείται από Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, εργάζεται συνεργατικά, με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια και βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας, του σεβασμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.
H ActionAid International αριθμεί σήμερα περισσότερους από 500.000 ευαισθητοποιημένους πολίτες σε όλον τον κόσμο που υποστηρίζουν την τοπική, εθνική και πακόσμια
δράση της οργάνωσης με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλα τα επίπεδα: τοπικά, στις κοινότητες όπου ζουν οι φτωχότεροι των φτωχών, εθνικά, στις χώρες που ορίζουν την εθνική στρατηγική, αλλά και παγκόσμια, στη διεθνή κοινότητα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις που ορίζουν το μέλλον όλων των χωρών του κόσμου.
από το site της ActionAid Ελλάς
(www.actionaid.gr)

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Διεθνής Αμνηστία

Τι είναι η Διεθνής Αμνηστία
Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που αγωνίζονται για τα
ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναγνωρίζονται διεθνώς.
Η Διεθνής Αμνηστία συμβάλλει καθημερινά στην προστασία ανθρώπων και κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση.
Τα μέλη και οι υποστηρικτές της Διεθνούς Αμνηστίας απευθύνουμε έκκληση να σταματήσουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κινητοποιούμε την κοινή γνώμη
για να ασκήσει πίεση ώστε να προληφθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στηρίζουμε τη δράση της οργάνωσης μέσω των οικονομικών συνεισφορών μας.
Τα μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας προερχόμαστε από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και έχουμε πολύ διαφορετικές πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Μας ενώνει η αφοσίωση μας να εργαστούμε για έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν με αξιοπρέπεια, ελεύθεροι και πραγματικά ασφαλείς.
από το site της Διεθνούς Αμνηστίας
(www.amnesty.org.gr)
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σελ. 113 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε και υπογραμμίστε όλους τους υποθετικούς λόγους του κειμένου 7. •
Σε ποιο είδος ανήκουν;
υπόθεση
απόδοση
είδος
Αν μείνουμε στη
θα βρούμε το site της
πραγματικό
Γηραιά Αλβιώνα
Oxfam
αν κάποιος αναζητά θα βρει ένα πλούσιο ευρετήριο πραγματικό
περισσότερες
με σελίδες οργανισμών αλλά
πληροφορίες για το και απλών πολιτών για τα
ίδιο θέμα
ανθρώπινα δικαιώματα Indexes
of human rights Internet sites
Αν θέλετε επίσης
η εγγραφή σας στην παρακάτω πραγματικό
Mailing List θα σας
αποζημιώσει
Αν βρίσκετε τα
στις διευθύνσεις
πραγματικό
παραπάνω
http://www.liszt.com
ενδιαφέροντα
και http://www.onelist.com
θα βρείτε
(αν) θέλετε
στις διευθύνσεις
πραγματικό
http://www.liszt.com
και http://www.onelist.com
θα βρείτε

σελ. 114 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους δευτερεύουσες προτάσεις είναι υπογραμμισμένες στα παραδείγματα που ακολουθούν;
α. Όταν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για
την επιβίωσή τους, τότε μόνο υπάρχει ελπίδα για την ειρήνη.
β. Όταν ξεσπάσει μια κρίση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στέλνουν μια έμπειρη ομάδα για διερευνητική αποστολή.
Οι προτάσεις α, β είναι δευτερεύουσες χρονικές (βλ. και παρακάτω, δραστηριότητα 3).
σελ. 114 σχολ. βιβλίου
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2. Οι παραπάνω υπογραμμισμένες προτάσεις δηλώνουν προτερόχρονο, υστερόχρονο ή ταυτόχρονο;
Οι προτάσεις α, β της προηγούμενης δραστηριότητας δηλώνουν το προτερόχρονο:
α. Όταν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, τότε μόνο υπάρχει ελπίδα για την ειρήνη.
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(πρώτα οι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους και
έπειτα θα υπάρξει ελπίδα για την ειρήνη)
β. Όταν ξεσπάσει μια κρίση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στέλνουν μια έμπειρη ομάδα για διερευνητική αποστολή.
(πρώτα ξεσπάει η κρίση και έπειτα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στέλνουν την ομάδα για διερευνητική αποστολή)

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 114 σχολ. βιβλίου

3. Αντικαταστήστε το σύνδεσμο όταν με μια από τις λέξεις που
εισάγουν υποθετικές προτάσεις. • Νομίζετε ότι το νόημα ανατρέπεται ή μένει περίπου το ίδιο; • Τι συμπέρασμα βγάζετε;
α. Αν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, τότε μόνο υπάρχει ελπίδα για την ειρήνη.
β. Αν ξεσπάσει μια κρίση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στέλνουν μια έμπειρη ομάδα
για διερευνητική αποστολή.

• Αν αντικαταστήσουμε το χρονικό σύνδεσμο όταν με κάποιον υποθετικό σύνδεσμο, το νόημα των προτάσεων παραμένει περίπου το ίδιο. Συμπεραίνουμε λοιπόν
ότι αυτές οι προτάσεις (οι οποίες δηλώνουν το προτερόχρονο) εκφράζουν παράλληλα και κάποια προϋπόθεση, και ονομάζονται χρονικοϋποθετικές.

Υπώνυμα – Ορισμός
Υπώνυμα
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

1. Διαγράψτε το στοιχείο που δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα:
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ερυθρός
Σταυρός
• Βρείτε έναν όρο που περιέχει όλα τα στοιχεία που απέμειναν.
Το στοιχείο που πρέπει να διαγραφεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν
ταιριάζει με τα υπόλοιπα, τα οποία είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

2. Αντιστοιχήστε κάθε στοιχείο σε έναν κύκλο.
Εξωτερικός κύκλος: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Μεσαίος κύκλος: ActionAid
Εσωτερικός κύκλος: ActionAid Ελλάς
Η λέξη ActionAid Ελλάς είναι υπώνυμο της λέξης ActionAid, η οποία με τη
σειρά της είναι υπώνυμο της λέξης Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
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σελ. 115 σχολ. βιβλίου

3. Βέβαια, μία λέξη μπορεί να έχει πολλά υπώνυμα. Βρείτε υπώνυμα της λέξης έγχορδα.
Υπώνυμα της λέξης έγχορδα: κιθάρα, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, άρπα, λύρα,
πιάνο, μαντολίνο, λαούτο, ούτι, σάζι, σιτάρ, μπουζούκι, μπαγλαμάς, ταμπουράς.

Ορισμός
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

1. Αναφέρετε και γράψτε στον πίνακα όλες τις περιπτώσεις εθελοντικής δράσης που γνωρίζετε στην Ελλάδα και στον κόσμο.
• Διεθνής Αμνηστία
• Γιατροί Χωρίς Σύνορα
• Greenpeace
• Γιατροί του Κόσμου
• WWF (για την προστασία • ActionAid
του περιβάλλοντος)
• Unisef
• Mom (για την προστασία • ActionAid Ελλάς
της μεσογειακής φώκιας)
• SOS Ρατσισμός
• Αρκτούρος
• Το χαμόγελο του παιδιού
• Παρατηρητήριο των
• Ομάδα για την Προστασία
Συμφωνιών του Ελσίνκι
των Μειονοτήτων
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

2. Συζητήστε ποια είναι τα κοινά γνωρίσματα όλων αυτών των εθελοντών και
των δράσεων που αναπτύσσουν.
Κοινά γνωρίσματα των εθελοντών και των δράσεων που αναπτύσσουν:
• Προσφέρουν την εργασία τους αφιλοκερδώς, χωρίς να προσδοκούν οικονομικά
ή άλλα υλικά οφέλη.
• Όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις οργανώσεις είναι ενεργοί πολίτες, με αφυπνισμένη
κοινωνική συνείδηση.
• Κίνητρά τους είναι ο αλτρουισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη.
• Συχνά έρχονται σε ρήξη με το κατεστημένο, και με τη δράση τους ανοίγουν νέους
δρόμους για το κοινωνικό σύνολο (γνωστοποιούν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που θα έμεναν κρυμμένα, αφυπνίζουν τους πολίτες, ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις).
• Κάνουν πράξη το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο.
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σελ. 115 σχολ. βιβλίου

3. Διαβάστε παρακάτω πώς ορίζει το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Γιώργου Μπαμπινιώτη τη λέξη εθελοντισμός και σκεφτείτε: όλες οι δράσεις που αναφέρατε προηγουμένως μπορούν να περιληφθούν στην περιγραφή της έννοιας που δίνει το λεξικό και γιατί; • Ποιες προϋποθέσεις εκπληρώνουν;

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

εθελοντισμός (ο) η οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος.
Όλες οι δράσεις που αναφέραμε προηγουμένως (στην άσκηση 2) μπορούν να
περιληφθούν στην περιγραφή της έννοιας που δίνει το λεξικό, γιατί πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:
α. αποτελούν οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
β. γίνονται χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος.
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

4. Έχοντας υπόψη σας τον ορισμό της λέξης εθελοντισμός που διαβάσατε
προηγουμένως, σκεφτείτε αν οι παρακάτω προτάσεις μπορούν να ενταχθούν στην έννοιά του.
α. Ένας νεαρός βοηθάει έναν ηλικιωμένο που δυσκολεύεται να επιβιβαστεί
στο λεωφορείο.
β. Μια ομάδα συγχωριανών έρχεται να μας βοηθήσει στον τρύγο. Την άλλη
βδομάδα θα πάμε εμείς στα δικά τους αμπέλια.
γ. Ένας διάσημος γιατρός εργάζεται στο νοσοκομείο της πόλης μας και έχει
θεραπεύσει εκατοντάδες ασθενείς.
Καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στην έννοια του
εθελοντισμού, γιατί καμία δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από
τον ορισμό του λεξικού του Γ. Μπαμπινιώτη.
σελ. 116 σχολ. βιβλίου

5. Ποιες από τις προϋποθέσεις που θέτει ο ορισμός δεν εκπληρώνονται σε καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις;
Καμία από τις προτάσεις της προηγούμενης άσκησης δεν μπορεί να ενταχθεί
στην έννοια του εθελοντισμού, γιατί:
α. Στην πρώτη περίπτωση, ενώ πρόκειται για εθελοντική προσφορά υπηρεσιών,
δεν υπάρχει οργάνωση.
β. Στην δεύερη περίπτωση η προσφορά είναι εθελοντική και οργανωμένη αλλά γίνεται με κάποιο αντάλλαγμα.
γ. Στην τρίτη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα από τα στοιχεία του εθελοντισμού,
αφού ο γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο πληρώνεται για τις υπηρεσίες του.
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σελ. 118 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι το 9 και ποιος είναι ο σκοπός του;
Το κείμενο 9 είναι ενημερωτικό φυλλάδιο της ActionAid Ελλάς. Πρόκειται για
πολυτροπικό κείμενο, το οποίο συνδυάζει το λόγο με την εικόνα. Σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες για τη φτώχεια που επικρατεί στον κόσμο και τα συνακόλουθά της (πείνα, εξαθλίωση, αρρώστιες), να τους ενημερώσει
για τους σκοπούς της οργάνωσης και να τους παρακινήσει να αναλάβουν δράση.
σελ. 118 σχολ. βιβλίου

2. Υπάρχουν στο κείμενο 9 φράσεις που φαίνονται εκ πρώτης όψεως σαν ορισμοί; Ποιες;
Οι φράσεις του κειμένου 9, οι οποίες φαίνονται εκ πρώτης όψεως σαν ορισμοί
είναι οι εξής:
• Η φτώχεια είναι σαν τη ζέστη. Δεν τη βλέπεις, την αισθάνεσαι.
• Στον αναπτυσσόμενο κόσμο η ζωή είναι ένας αγώνας για την καθημερινή επιβίωση.
• Η ACTIONAID μάχεται για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την ανέχεια και την
εξαθλίωση δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, που θα επιτρέψουν στους φτωχούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.
σελ. 118 σχολ. βιβλίου

3. Γιατί δεν αποτελούν ορισμούς οι φράσεις αυτές; • Ποιες προδιαγραφές των
ορισμών δεν εκπληρώνουν;
Οι φράσεις αυτές δεν αποτελούν ορισμούς, γιατί δε δίνεται ούτε η κατηγορία
(γένος) στην οποία ανήκουν οι λέξεις ούτε η ειδοποιός διαφορά που τις διακρίνει
από άλλες λέξεις της ίδιας κατηγορίας. Δηλαδή, για κάθε λέξη δε μαθαίνουμε ποιας ή ποιων άλλων λέξεων είναι υπώνυμη, κι έτσι δεν μπορούμε να την ταξινομήσουμε σε σχέση με αυτές.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 118 σχολ. βιβλίου
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1. Πώς θα ερμηνεύατε το διπλανό σκίτσο; • Συζητήστε το μήνυμά του με τους
συμμαθητές σας. • Ύστερα από τη συζήτηση τι λεζάντα θα βάζατε στο σκίτσο;
Tο σκίτσο παρουσιάζει τον πλανήτη μας να έχει πέσει σε μια λακκούβα και μαθητές από διάφορα έθνη συνεργάζονται προσπαθώντας να τον ανασηκώσουν. Το
μέσο σ’ αυτή την προσπάθειά τους είναι το σχολείο.
Το σκίτσο αναφέρεται στη συνεργασία όλων των εθνών και των φυλών για την
επίτευξη ενός ανώτερου στόχου, που είναι η πρόοδος όλου του κόσμου. Η προσπάθεια αρχίζει από το σχολείο, γιατί εκεί καλλιεργείται στους μαθητές το πνεύμα
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της παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η βάση αυτής της προσπάθειας
είναι η παιδεία.

• Λεζάντα: Δε θέλει κόπο, θέλει συνεργασία!

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 118 σχολ. βιβλίου

2. Λίγες μέρες πριν από τον Αντικαρκινικό Έρανο βρήκαμε στον Τύπο αυτή
τη δημοσίευση. Πώς κρίνετε το συνδυασμό λόγου εικόνας που επιχειρείται
στη δημοσίευση; • Εξυπηρετεί αποτελεσματικά το σκοπό της; • Πώς θα
σχεδιάζατε εσείς την αφίσα του εράνου για την επόμενη χρονιά; Συζητήστε στην τάξη τις ιδέες σας.
Η εικόνα των χεριών κάποιου μεγάλου που κρατάει στοργικά το ποδαράκι
ενός μωρού είναι συγκινητική, γιατί δείχνει πόσο μικρό και αδύναμο είναι ένα
μωρό. Μπορούμε να το αγκαλιάσουμε και να το προστατεύσουμε. Τα λόγια της
αφίσας επίσης αναφέρονται στα παιδιά. Χρησιμοποιείται ενικός αριθμός, που
συνδέει το σλόγκαν «Xαρίστε του το μέλλον χωρίς καρκίνο» με το συγκεκριμένο
παιδί. Ο συνδυασμός λόγου και εικόνας (το κείμενο είναι πολυτροπικό) είναι πολύ επιτυχημένος, αφού συγκινεί και εξυπηρετεί το σκοπό της αφίσας. Aν απουσίαζε η εικόνα, το λεκτικό μήνυμα δε θα ήταν τόσο αποτελεσματικό.
[Σημ.: Το τρίτο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].
σελ. 119 σχολ. βιβλίου

3. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θα κάνει τον ετήσιο αντικαρκινικό
έρανο. Για το λόγο αυτό έστειλε στους διαχειριστές των πολυκατοικιών μια
επιστολή με την οποία τους παρακαλεί να ενημερώσουν όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας τους για τον έρανο. • Αν ήσασταν εσείς στη θέση
του διαχειριστή, πώς θα απευθυνόσασταν στους γείτονές σας και με ποια
λόγια θα προσπαθούσατε να τους πείσετε ότι αξίζει να προσφέρουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν; • Αναπαραστήστε στην τάξη τη σκηνή αυτή.
Επιχειρήματα:
• Ο καρκίνος μαστίζει τον ανθρώπινο πληθυσμό σε κάθε γωνιά της γης.
• Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά αβοήθητοι.
• Ο καθένας μας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση τους και τότε θα ζητούσε κι εκείνος
βοήθεια.
• Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, θα χρηματοδοτηθούν ιατρικές έρευνες
που θα βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους.
• Μπορεί αργότερα να βοηθηθούν ακόμη και τα παιδιά μας.
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σελ. 119 σχολ. βιβλίου

4. «Δύο πεποιθήσεις από έντονη βίωση ρίχνουν τον ίσκιο τους στην ύπαρξή
μου. Η πρώτη, πως ο κόσμος είναι ένα ανεξήγητο μυστήριο γεμάτο πόνο, η
δεύτερη, πως γεννήθηκα σε μιαν εποχή πνευματικής παρακμής. Τις ξεπέρασα όμως και τις δύο αυτές πεποιθήσεις, με το συλλογισμό, που μ’ οδήγησε
ως την ηθική επιβεβαίωση του κόσμου και της ζωής. Χάρη σ’ αυτή την επιβεβαίωση η ζωή μου απέκτησε θεμέλιο και σκοπό».
Τάσος Αθανασιάδης, Αλβέρτος Σβάιτσερ,
O ποιητής της χριστιανικής δράσης,
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας,1998

α. Από ποιες απαισιόδοξες σκέψεις ξεκινάει ο συγγραφέας;
β. Πώς αποκτάει τελικά η ζωή του «θεμέλιο και σκοπό»;
γ. Συζητήστε στην τάξη αν συμμερίζεστε τις αρχικές απαισιόδοξες σκέψεις του.
δ. Η διέξοδος που προτείνει στο τέλος ο συγγραφέας πώς θα μπορούσε να
εφαρμοστεί σήμερα στην καθημερινή ζωή;
α. Ο συγγραφέας ξεκινάει από τις απαισιόδοξες σκέψεις ότι ο κόσμος είναι ένα
ανεξήγητο μυστήριο γεμάτο πόνο και ότι έτυχε να γεννηθεί σε μια περίοδο πνευματικής παρακμής.
β. Σύμφωνα με το συγγραφέα, η ζωή αποκτάει «θεμέλιο και σκοπό», δηλαδή νόημα,
με το συλλογισμό, που οδήγησε τον ίδιο στην επιβεβαίωση ότι υπάρχει ηθική στον
κόσμο και στη ζωή, η οποία βασίζεται στο σεβασμό για την ανθρώπινη ύπαρξη.
γ. Η ζωή του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με τον πόνο, όμως οι χαρές είναι πολύ περισσότερες. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζωή:
την καθημερινότητά μας, αλλά και τα μεγάλα γεγονότα, τη χαρά και τη λύπη, την
ευτυχία και τη δυστυχία που όλοι βιώνουμε κάποιες στιγμές. Οι άνθρωποι που
κρατούν αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή, που ξέρουν να εκτιμούν τις όμορφες
πλευρές και το μεγαλείο της, μπορούν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερο σθένος
τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Άλλωστε, ακόμη και οι δύσκολες στιγμές
μπορούν να μας ωφελήσουν, γιατί μας κάνουν πιο δυνατούς, κάποτε πιο δημιουργικούς, και μας θυμίζουν τη μεγάλη αξία των μικρών απολαύσεων. Ακόμη κι
αν ζούμε σε εποχή πνευματικής παρακμής, πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας.
δ. Η διέξοδος που προτείνει στο τέλος ο συγγραφέας μπορεί να εφαρμοστεί στην
καθημερινή ζωή με τη συνεργασία και τη φιλία των ανθρώπων, την έμπρακτη αγάπη προς τους άλλους, με ενδιαφέρον, κατανόηση και συμπαράσταση.
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Ι V . Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Κ Α Ι Γ ΡΑΦ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Χρονικές και υποθετικές προτάσεις
Χρονικές προτάσεις
σελ. 111 σχολ. βιβλίου

1. Υποθέστε ότι ο γιατρός του κειμένου 6 γράφει μια επιστολή
α. προς του υπεύθυνους του ελληνικού γραφείου των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» για να τους ενημερώσει σχετικά με την αποστολή και
β. προς μια ελληνική εφημερίδα για την ενημέρωση των αναγνωστών της.
• Πώς θα ήταν οι επιστολές αυτές; • Επιλέξτε ο καθένας έναν από τους δύο
τύπους επιστολής και γράψτε ένα σύντομο κείμενο (200-250 λέξεις). • Διαβάστε τα κείμενά σας στην τάξη. • Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές
παρατηρείτε ανάμεσα στους τρεις τύπους της επιστολής, τους δύο που γράψατε και τον τρίτο του κειμένου 6; • Εξηγήστε τις διαφοροποιήσεις που
επιφέρατε στο αρχικό κείμενο γράφοντας το δικό σας.
α. Επιστολή προς τους υπεύθυνους του ελληνικού γραφείου των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»
Σομαλία, 20 Απριλίου 2003
Προς το ελληνικό γραφείο
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Αγαπητοί κύριοι,
Σας στέλνω την παρούσα επιστολή με σκοπό να σας ενημερώσω σχετικά με την
εξέλιξη της αποστολής μας στη Σομαλία.
Όπως ήδη γνωρίζετε, κατά την άφιξή μας εδώ, αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες και ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις
φαίνονταν ανυπέρβλητες. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, αρκετοί συνάδελφοι από
την ομάδα εγκατέλειψαν την προσπάθεια και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Ωστόσο,
όσοι απομείναμε ανήκουμε στο καινούριο δυναμικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα,
έχουμε ακόμη μεγάλη αντοχή και βέβαια τη διάθεση να φέρουμε σε πέρας την αποστολή με επιτυχία. Ήδη έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε τον κύριο όγκο
των προβλημάτων και πιστεύουμε πως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Το πρόγραμμα εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, καθώς η κατάσταση της
υγείας των παιδιών σταδιακά βελτιώνεται, τα παιδιά είναι πιο ζωηρά και χαρούμενα, ενώ έχουμε αρχίσει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους.
Τα μέλη της αποστολής μας εργάζονται με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό, γε-
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γονός που αφήνει να διαφανεί η ελπίδα ότι αυτή η αποστολή θα έχει λιγότερες
απώλειες. Εξάλλου, τώρα υπάρχει και –ελάχιστος έστω– διαθέσιμος χρόνος για ξεκούραση, την οποία έχουμε πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Σας διαβεβαιώνω πως όλοι
καταβάλλουμε και θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.
Με εκτίμηση
Πέτρος Ισαακίδης,
μέλος της αποστολής στη Σομαλία
β. Επιστολή προς μια ελληνική εφημερίδα
Κύριε διευθυντή,
Λέγομαι Πέτρος Ισαακίδης και είμαι γιατρός, μέλος της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Σομαλία. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερώσω τους αναγνώστες της εφημερίδας σας για τη δράση της αποστολής μας, με
την ελπίδα ότι το έργο μας θα βρει νέους υποστηρικτές που θα ενισχύσουν την οργάνωσή μας οικονομικά ή προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, καθώς οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα έχουν πάντοτε ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό.
Η κατάσταση στη Σομαλία είναι εξαιρετικά δύσκολη και η ομάδα μας στην αρχή αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα: την ασταθή πολιτική κατάσταση στην
περιοχή, την πείνα, τις ασθένειες και κυρίως την έλλειψη βασικής υλικοτεχνικής
υποδομής. Αρκετά μέλη της ομάδας αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν μη αντέχοντας την καθημερινή επαφή με μια εξαθλιωμένη εικόνα του κόσμου, η οποία για
τους περισσότερους από όσους ζουν στις δυτικές κοινωνίες είναι άγνωστη.
Ωστόσο, όσοι έχουμε απομείνει ανήκουμε στα καινούρια μέλη και εργαζόμαστε με
μεγάλο ενθουσιασμό, προσπαθώντας να βοηθήσουμε όσο περισσότερα παιδιά
μπορούμε. Άλλωστε, τόσο για εμάς όσο και γι’ αυτούς που θα αποφασίσουν να
βοηθήσουν το έργο μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτά τα παιδιά
που έχουν αρχίσει να χαμογελούν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους βελτιώνεται
και μεγαλώνει η εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μας. Eλπίζω ότι το έργο μας θα
βρει ανταπόκριση στους αναγνώστες σας.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Πέτρος Ισαακίδης, γιατρός
μέλος της αποστολής
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Σομαλία
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• Και οι τρεις επιστολές (προς το φίλο του γιατρού, προς τους υπεύθυνους της
οργάνωσης και προς την εφημερίδα) έχουν το ίδιο θέμα και σχεδόν το ίδιο περιεχόμενο. Διαφέρουν όμως ως προς το ύφος (στην επιστολή προς το φίλο είναι πιο
προσωπικό και οικείο, ενώ στις δύο άλλες περισσότερο επίσημο και τυπικό) και
στο λεξιλόγιο (στην πρώτη περίπτωση έχουμε λέξεις όπως γκαντεμιές, γκρίνια,
ζουμπουρλούδικα, οι οποίες δεν ταιριάζουν σε επίσημη περίσταση επικοινωνίας).
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Tέλος, η επιστολή προς την εφημερίδα περιέχει κάποια στοιχεία που θα ευαισθητοποιήσουν τους αναγνώστες, ενώ έχει πιο εκλαϊκευμένο ύφος επειδή απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 111 σχολ. βιβλίου

2. Ένα από τα χιλιάδες παιδιά της Λιβερίας που παγιδεύτηκαν και εξαναγκάστηκαν να πάρουν μέρος στην εμφύλια αιματοχυσία που συγκλόνισε
αυτή την αφρικανική χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αφηγείται
την ιστορία του. Παρακάτω σας δίνεται η αφήγησή του, από την οποία
έχουν αφαιρεθεί όλες οι ενδείξεις του χρόνου. • Αφού τη διαβάσετε, προσπαθήστε να την αποκαταστήσετε βάζοντας τις χρονικές ενδείξεις που σας
δίνονται ανακατεμένες στη β΄στήλη, στη σωστή τους θέση.
Αφήγηση

Ένας φίλος μού πρότεινε να πάμε μια βόλτα.
Συναντήσαμε ένα φορτηγό φορτωμένο με μια
οπλισμένη ομάδα κυβερνητικών στρατιωτών
που πήγαιναν στο μέτωπο. Ο φίλος μου πρότεινε
να μπούμε στο φορτηγό και μπήκαμε. Νόμιζα πως
θα πάμε βόλτα. Κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν να
αποδράσω, αφού ήμουν περιτριγυρισμένος από
ένοπλους άντρες. Ο διοικητής μάς είπε να
σκοτώνουμε όποιον μας φαινόταν ότι κάνει πλιάτσικο.
Σκοτώσαμε ή τραυματίσαμε τους περισσότερους
φίλους μας. Βγήκα από αυτήν τη φοβερή κατάσταση.
Θέλω να πω στους φίλους μου που κρατάνε ακόμη
όπλα να τα αφήσουν και να πάνε στο σχολείο.
Robert Smith, 14 ετών από τη Λιβερία,
περ. ActionAid Ελλάς,
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003
(διασκευή)

Χρονικές ενδείξεις

– Σήμερα
– Όταν συνάντησα τους
ανθρώπους
– της ActionAid
– Ένα πρωί που ήμουν
σπίτι μου
– Εκεί που
περπατούσαμε
– Σιγά σιγά
– Στην αρχή
– Τότε
– Όταν φτάσαμε στο
μέτωπο του πολέμου
– Τις φοβερές εκείνες
μέρες

• Αξιολογήστε τις δύο εκδοχές της αφήγησης. • Ποια σας φαίνεται καλύτερη

και γιατί;
• Αποκατάσταση της αφήγησης με τις χρονικές ενδείξεις:
Ένα πρωί που ήμουν σπίτι μου ένας φίλος μού πρότεινε να πάμε μια βόλτα.
Εκεί που περπατούσαμε, συναντήσαμε ένα φορτηγό φορτωμένο με μια οπλισμένη
ομάδα κυβερνητικών στρατιωτών που πήγαιναν στο μέτωπο. Τότε ο φίλος μου
πρότεινε να μπούμε στο φορτηγό και μπήκαμε. Στην αρχή νόμιζα πως θα πάμε
βόλτα. Σιγά σιγά κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν να αποδράσω, αφού ήμουν περιτριγυρισμένος από ένοπλους άντρες. Όταν φτάσαμε στο μέτωπο του πολέμου, ο
διοικητής μάς είπε να σκοτώνουμε όποιον μας φαινόταν ότι κάνει πλιάτσικο.
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Τις φοβερές εκείνες μέρες σκοτώσαμε ή τραυματίσαμε τους περισσότερους φίλους
μας. Όταν συνάντησα τους ανθρώπους της ActionAid, βγήκα από αυτήν τη φοβερή
κατάσταση. Σήμερα θέλω να πω στους φίλους μου που κρατάνε ακόμη όπλα να τα
αφήσουν και να πάνε στο σχολείο.

• Καλύτερη είναι η αφήγηση με τις χρονικές ενδείξεις, γιατί προσδιορίζεται ο
χρόνος των ενεργειών, φαίνεται η χρονική αλληλουχία των γεγονότων, το κείμενο είναι πληρέστερο και το νόημά του περισσότερο κατανοητό.
Υποθετικές προτάσεις
σελ. 113 σχολ. βιβλίου

1. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 βρείτε έναν υποθετικό λόγο. •
Ξεχωρίστε την υπόθεση και την απόδοσή του. • Βρείτε σε ποιο είδος
ανήκει.
Υπόθεση: αν είχαν επιλέξει (να δουλέψουν με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα)
(αν + υπερσυντέλικος)
Απόδοση: (με την υπέροχη ομάδα) με την οποία θα συνεργάζονταν
(θα + παρατατικός)
• Ο υποθετικός λόγος εκφράζει το αντίθετο του πραγματικού.
[Σημ.: Ο υποθετικός λόγος εξαρτάται από την (ενν.) πρόταση ελπίζω (να μη σκέφτονται)].
σελ. 113 σχολ. βιβλίου

2. Μετατρέψτε τον υποθετικό λόγο που βρήκατε στην προηγούμενη δραστηριότητα σε υποθετικό λόγο του άλλου είδους.
Υπόθεση: αν επιλέξουν (να δουλέψουν με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα) (αν +
υποτακτική αορίστου)
Απόδοση: (με την υπέροχη ομάδα) με την οποία θα συνεργαστούν (οριστική μέλλοντα)
(Ελπίζω να μη σκέφτονται) την υπέροχη ομάδα με την οποία θα συνεργαστούν, αν
επιλέξουν να δουλέψουν με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
σελ. 113 σχολ. βιβλίου
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3. Στο κείμενο 2 μετατρέψτε τους τρεις τελευταίους στίχους σε υποθετικούς
λόγους διατηρώντας το νόημά τους. • Σε ποια λέξη του κειμένου 2 αντιστοιχεί καθεμιά από τις υποθετικές προτάσεις που σχηματίσατε; • Τι συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε από την αντιστοίχιση που κάνατε;
• Μετατροπή των στίχων σε υποθετικούς λόγους:
Σπέρνοντας μια φορά σπόρους, σοδιάζεις μια φορά.
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– Αν σπείρεις μια φορά σπόρους, σοδιάζεις μια φορά.
Φυτεύοντας ένα δέντρο, σοδιάζεις δέκα φορές.
– Αν φυτέψεις ένα δέντρο, σοδιάζεις δέκα φορές.
Μορφώνοντας το λαό, σοδιάζεις εκατό φορές.
– Αν μορφώσεις το λαό, σοδιάζεις εκατό φορές.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Καθεμιά από τις υποθετικές προτάσεις που σχηματίσαμε αντιστοιχεί σε μία μετοχή του κειμένου:
Αν σπείρεις... → Σπέρνοντας...
Αν φυτέψεις... → Φυτεύοντας...
Αν μορφώσεις... → Μορφώνοντας...
• Από την αντιστοίχιση βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι υποθετικές προτάσεις μπορούν να αποδοθούν και με υποθετικές μετοχές (σε -όντας ή -ώντας).

σελ. 114 σχολ. βιβλίου

1. Ένας φίλος σας ισχυρίζεται ότι δε συμμετέχει σε καμία οργάνωση για την
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επειδή δεν ξέρει αρκετά πράγματα γι’ αυτές. Ο ισχυρισμός του δε σας πείθει. • Απαντήστε του χρησιμοποιώντας τους υποθετικούς λόγους που εντοπίσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα, αφού τους μετασχηματίσετε κατάλληλα.
Πιστεύω ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός σου πως δε συμμετέχεις σε καμία οργάνωση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων επειδή δεν ξέρεις αρκετά πράγματα γι’ αυτές. Στην εποχή μας είναι πολύ εύκολο να ενημερωθείς για
τη δράση και το έργο οποιασδήποτε οργάνωσης μέσω του Διαδικτύου. Αν γνωρίζεις αγγλικά, θα βρεις πολλά στοιχεία στο site της Oxfam (http://www.oxfam.org),
που είναι μια ένωση έντεκα αυτόνομων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίες αγωνίζονται για την εξάλειψη της φτώχειας και της αδικίας από τον πλανήτη.
Αν αναζητάς περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο θέμα, θα βρεις ένα πλούσιο
ευρετήριο με σελίδες οργανισμών αλλά και απλών πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Indexes of human rights Internet sites (http:diana.law.yale.edu
/Diana/links/indexes.shtml). Αν θέλεις να λαμβάνεις τακτικά νέα από το χώρο αυτό, η εγγραφή σου στην παρακάτω Mailing List θα σε αποζημιώσει: Human Rights
Lists (http:liszt.com /select/Politics/Human_Rigths/). Αν βρίσκεις όλα τα παραπάνω ενδιαφέροντα και θέλεις να λαμβάνεις στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο συχνά πληροφορίες, στις διευθύνσεις http:www.liszt.com και http:www.onelist. com
θα βρεις ό,τι είδους λίστα θεμάτων θέλεις.

253

6Ë(227-264)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
6Ë

EÓÂÚÁÔ›
ÔÏ›ÙÂ˜
ÁÈ· ÙËÓ
˘ÂÚ¿ÛÈÛË
ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÒÓ
·ÍÈÒÓ

16-01-04

02:05

™ÂÏ›‰·254

σελ. 114 σχολ. βιβλίου

2. Μελετήστε προσεκτικά τις υποθετικές προτάσεις που ακολουθούν και σκεφτείτε τι άλλο υποδηλώνουν. • Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις.
1. Αν υπάρχουν στον κόσμο πολλοί πρόσφυγες,
είναι επειδή παραβιάζονται σε πολλές περιοχές
α. έντονη αντίθεση
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2. Αν οι δυσκολίες φαίνονταν ανυπέρβλητες, οι
β. απειλή
εθελοντές γιατροί ήταν μαχητές.
3. Αν ο Robert Smith πάει σήμερα στο σχολείο,
γ. ευγένεια
το χρωστάει στην ActionAid.
4. Έτσι και αδιαφορήσουμε για τα προβλήματα
δ. αποτέλεσμα
του Τρίτου Κόσμου, το μέλλον του πλανήτη μας
κινδυνεύει.
ε. επεξήγηση
5. Αν δε σου κάνει κόπο, στείλε μου τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΜΚΟ.
H σωστή αντιστοίχιση είναι: 1-δ, 2-α, 3-ε, 4-β, 5-γ

Υπώνυμα – Ορισμός
Υπώνυμα
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 5 βρήκαμε τις λέξεις: τρόφιμα, ασθένειες, λαών. Γράψτε όσα
περισσότερα υπώνυμα αυτών των λέξεων μπορείτε.
τρόφιμα: φρούτα, λαχανικά, κρέας, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, δημητριακά, ψάρια,
θαλασσινά, όσπρια
ασθένειες: ιλαρά, ερυθρά, ανεμοβλογιά, καρδιοπάθειες, νόσος Πάρκινσον, σχιζοφρένεια, καρκίνος, λευχαιμία, χολέρα, ελονοσία
λαοί: Έλληνες, Γάλλοι, Ιταλοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, Άγγλοι, Ρώσοι, Αμερικανοί,
Ισπανοί, Πέρσες, Κινέζοι, Ιρακινοί, Ινδοί, Σύριοι, Κούρδοι, Αρμένιοι, Τούρκοι,
Αργεντινοί, Αυστραλοί, Καναδοί, Νορβηγοί
σελ. 115 σχολ. βιβλίου

2. Στο ίδιο κείμενο βρήκαμε τις λέξεις: ασθένειες, πείνα, αμάθεια, παιδική εργασία. Ποιας λέξης υπώνυμα μπορείτε να τις θεωρήσετε όλες αυτές;
Οι λέξεις ασθένειες, πείνα, αμάθεια, παιδική εργασία μπορούν να θεωρηθούν
υπώνυμα της λέξης (κοινωνικά) προβλήματα.
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Ορισμός
σελ. 117 σχολ. βιβλίου

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

1. Από τις παρακάτω ομάδες διαγράψτε το στοιχείο που δεν ταιριάζει:
τρένο, αεροπλάνο, καράβι, ταξίδι φόβος, χαρά, δικαιώματα, θυμός
Δώστε έναν τίτλο σε κάθε ομάδα λέξεων. • Προσπαθήστε να ορίσετε με όσο
το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια καθεμιά από τις λέξεις της κάθε ομάδας. •
Στους ορισμούς των λέξεων της κάθε ομάδας υπάρχει κάποια κοινή λέξη; •
Ποια είναι και γιατί;
Πρώτη ομάδα λέξεων

• Πρέπει να διαγραφεί η λέξη ταξίδι.
• Τίτλος: Μεταφορικά μέσα ή Μέσα μαζικής μεταφοράς
• τρένο: μαζικό μεταφορικό μέσο επιβατών και εμπορευμάτων, το οποίο αποτε-

λείται από βαγόνια και κινείται πάνω σε ράγες.
αεροπλάνο: εναέριο μεταφορικό μέσο με ειδικές πτέρυγες (φτερά) και σύστημα
αεριωθήσεως.
καράβι: μεταφορικό μέσο που προορίζεται να μετακινείται στο νερό.
• Στους ορισμούς αυτής της ομάδας υπάρχουν οι κοινές λέξεις μεταφορικό μέσο.
Δεύτερη ομάδα λέξεων
• Πρέπει να διαγραφεί η λέξη δικαιώματα.
• Τίτλος: Συναισθήματα
• φόβος: έντονο δυσάρεστο συναίσθημα που δημιουργείται σε κάποιον στην παρουσία ή στη σκέψη πραγματικού ή υποθετικού κινδύνου.
χαρά: έντονο ευχάριστο συναίσθημα που οφείλεται στο ότι κάποιος έχει ή ζει
κάτι που τον ευχαριστεί πολύ.
θυμός: έντονο δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλείται από μεγάλη δυσαρέσκεια και μπορεί να εκδηλώνεται με νευρικές ή βίαιες κινήσεις, ύψωση του τόνου τις φωνής κ.λπ.
• Στους ορισμούς αυτής της ομάδας υπάρχουν οι κοινές λέξεις έντονο δυσάρεστο
συναίσθημα.
σελ. 117 σχολ. βιβλίου

2. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο 8 γράψτε έναν ορισμό για τις ΜΚΟ που
θα μπορούσε να περιληφθεί σε ένα ερμηνευτικό λεξικό.
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις–ΜΚΟ (NGOs–Non Government Organizations): εθελοντικές οργανώσεις ανεξάρτητες από κυβερνήσεις, οι οποίες εξευρίσκουν πόρους
από εισφορές μελών και δωρεές και μάχονται για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
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σελ. 117 σχολ. βιβλίου

3. Ο συγγραφέας του κειμένου 8 αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθήστε να γράψετε έναν ορισμό για την έννοια αυτή. • Χρησιμοποιήστε
τις σχετικές σας γνώσεις από τα μαθήματα της Ιστορίας και της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής.
ανθρώπινα δικαιώματα: τα βασικά και θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα (λ.χ. το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας, η ισότητα ενώπιον του νόμου, η προστασία
από αυθαίρετη σύλληψη, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, εργασίας, ελευθερίας λόγου και
έκφρασης, συγκεντρώσεων, συνελεύσεων κ.λπ.) τα οποία θεωρούνται απαραβίαστα
και πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού εκ μέρους τής εκάστοτε κρατικής εξουσίας.
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Κέντρο Λεξικολογίας E.Π.E., 1998
σελ. 118 σχολ. βιβλίου

1. Προσπαθήστε να γράψετε έναν ορισμό για τη λέξη φτώχεια. Ο ορισμός σας
να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για να περιγραφεί η σημασία
της λέξης και μόνο αυτή.
φτώχεια: η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος στερείται τα αναγκαία αγαθά.
σελ. 118 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε από τρία διαφορετικά μαθήματα που διδάσκεστε ορισμούς λέξεων
και γράψτε τους στο τετράδιό σας.
Νεοελληνική Γλώσσα
μεταφορά: το σχήμα λόγου στο οποίο μια λέξη ή μια φράση χρησιμοποιείται σε
ένα ορισμένο γλωσσικό περιβάλλον με σημασία διαφορετική από την αρχική/κυριολεκτική.
κλιμακωτά αντίθετα: δύο αντίθετες λέξεις που αποτελούν τα άκρα μιας κλίμακας
με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.
Μαθηματικά
μονώνυμο: η αλγεβρική παράσταση στην οποία οι αριθμοί και οι μεταβλητές συνδέονται με την πράξη του πολλαπλασιασμού.
αντίθετοι αριθμοί: δύο αριθμοί οι οποίοι, αν προστεθούν, έχουν άθροισμα μηδέν.
Δραματική ποίηση (Ελένη Ευριπίδη)
πάροδος: ανήκει στο λυρικό μέρος της τραγωδίας και είναι το άσμα που ψάλλει ο
Χορός όταν μπαίνει στην ορχήστρα.
στάσιμο: το άσμα που ακολουθεί μετά από κάθε επεισόδιο, το οποίο τραγουδάει ο
Χορός όταν έχει πάρει την οριστική του θέση στην ορχήστρα.
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σελ. 118 σχολ. βιβλίου

3. Μελετήστε τους ορισμούς αυτούς και αναζητήστε:
α. τη γενικότερη έννοια στην οποία εντάσσεται η κάθε λέξη που ορίζεται
β. με τη βοήθεια ποιων άλλων εννοιών ορίζεται σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο.
λέξη
που ορίζεται

γενικότερη
έννοια

μεταφορά

σχήμα λόγου

λέξη ή φράση, ορισμένο περιβάλλον,
με σημασία διαφορετική από την
αρχική/κυριολεκτική

κλιμακωτά
αντίθετα

δύο αντίθετες
λέξεις

άκρα μιας κλίμακας με ενδιάμεσες
διαβαθμίσεις

μονώνυμο

αλγεβρική
παράσταση

οι αριθμοί και οι μεταβλητές,
συνδέονται, πράξη του
πολλαπλασιασμού

αντίθετοι
αριθμοί

δύο αριθμοί

αν προστεθούν, άθροισμα μηδέν

πάροδος

άσμα

λυρικό μέρος της τραγωδίας, ψάλλει ο
Χορός, μπαίνει στην ορχήστρα

στάσιμο

άσμα

μετά από κάθε επεισόδιο, τραγουδάει ο
Χορός, οριστική θέση στην ορχήστρα

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

βοηθητικές έννοιες
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Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 119 σχολ. βιβλίου

1. Δείτε παρακάτω πώς εκφράζουν δύο ποιητές την ιδέα της αλληλεγγύης και
της συνεργασίας στον κόσμο. Μπορείτε να γράψετε κι εσείς μερικούς στίχους πάνω στο ίδιο θέμα;
Mισό μήλο εμείς,
«Όταν κι ένας από εμάς
άλλο μισό ο απέραντος κόσμος. απουσιάζει
Mισό μήλο εμείς,
αργεί ένα χρόνο ο κόσμος...»
άλλο μισό οι άνθρωποι
Γιάννης Pίτσος
Mισό μήλο εσύ,
άλλο μισό εγώ
εμείς...
Nαζίμ Xικμέτ

Δεν είμαι εγώ,
δεν είσαι εσύ,
είμαστε εμείς.
Ό,τι έχω εγώ
το έχεις κι εσύ
το έχουμε εμείς.
Σε έχω ανάγκη,
με έχεις ανάγκη
δώσ’ μου το χρόνο σου.
Δημιουργώ για ’σένα,
δημιουργείς για ’μένα
και για τον κόσμο σου.
σελ. 119 σχολ. βιβλίου

258

2. Προσδιορίστε ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα που θεωρείτε σημαντικό για την περιοχή σας και για το οποίο θα άξιζε να αναπτύξετε εθελοντική δράση. • Αναζητήστε στο Διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά ή σε άλλες
πηγές τους φορείς εκείνους που δραστηριοποιούνται στο θέμα που σας ενδιαφέρει. Επιλέξτε έναν φορέα και απευθυνθείτε σ’ αυτόν. • Περιγράψτε το
πρόβλημα που σας απασχολεί και ζητήστε τη συνεργασία του για την αντιμετώπισή του.
Για να αξιολογήσετε τα κείμενά σας, ελέγξτε αν:
• η επιλογή του προβλήματος είναι αιτιολογημένη,
• η περιγραφή είναι σαφής και ακριβής και αποφεύγει τις υπερβολές και
τους υψηλούς συναισθηματικούς τόνους,
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• χρησιμοποιείται σωστά ο υποταγμένος λόγος,
• τα κείμενα έχουν ύφος και μορφή αντίστοιχα προς το είδος της επιστολής
που ζητιέται.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Αγαπητοί φίλοι της Greenpeace,
Η αδιαφορία και τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων ανθρώπων έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Μεγάλο μέρος του δάσους της περιοχής στην οποία κατοικώ έχει καταστραφεί εξαιτίας των συχνών πυρκαγιών
που ξεσπούν τα καλοκαίρια από εμπρησμούς ή από φωτιές που κάποιοι ασυνείδητοι ανάβουν ανεξέλεγκτα. Ολόκληρη η πλαγιά του βουνού, η οποία κάποτε
ήταν καταπράσινη, έχει μετατραπεί σε ένα ξερό, γκρίζο τοπίο με στάχτες και
απομεινάρια καμένων δέντρων.
Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και οι συνέπειές του θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές τα προσεχή χρόνια. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση αυξάνεται και, ενώ χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο, καταστρέφουμε και αυτό που ήδη έχουμε.
Επιπλέον, το συγκεκριμένο δάσος αποτελούσε σημαντικό βιότοπο για αρκετά είδη πουλιών, πεταλούδων και μικρών ζώων, ενώ φύονταν και ορισμένα
σπάνια είδη φυτών, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη εξαφανιστεί.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν διοργανώνατε μια εθελοντική αναδάσωση της
περιοχής, για να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.
Με εκτίμηση
M. Δ.
σελ. 119 σχολ. βιβλίου

3. Χωριστείτε σε ομάδες και αναζητήστε στα βιβλία άλλων μαθημάτων (π.χ.
Ιστορίας, Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Κειμένων Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) ή αντλήστε από την προσωπική σας εμπειρία ή από το
Διαδίκτυο (π.χ. στη διεύθυνση www.anthropos.gr) περιπτώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης ανάμεσα σε λαούς, κοινωνικές ομάδες ή άτομα.
Αφού παρουσιάσει η κάθε ομάδα συνοπτικά μια περίπτωση ανθρώπινης
αλληλεγγύης, να εξηγήσει πώς αυτή επηρέασε την εξέλιξη της κατάστασης.
Τέλος, με υποθετικούς συλλογισμούς (αν... τότε...) να περιγράψει πώς θα
μπορούσαν να είχαν εξελιχτεί τα πράγματα, αν έλειπε η δράση αυτή. Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα κείμενά σας στην ιστοσελίδα του σχολείου σας.
• Από το βιβλίο του Τάσου Αθανασιάδη Αλβέρτος Σβάιτσερ (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ 2000):
Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από τη βιογραφία του Αλβέρτου Σβάιτσερ, που έγραψε ο Τάσος Αθανασιάδης (1963). Ο Σβάιτσερ γεννήθηκε το 1875 στην
Αλσατία της Γαλλίας. Πολύ νωρίς έγινε πάστορας και καθηγητής της Θεολογίας στο Πα-
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νεπιστήμιο του Στρασβούργου. Τα βιβλία που έγραψε έδιναν μεγάλες επιστημονικές υποσχέσεις, ενώ ταυτόχρονα είχε αποκτήσει παγκόσμια φήμη ως ο καλύτερος ερμηνευτής του
Μπαχ στο εκκλησιαστικό όργανο. Στα τριάντα του χρόνια ανακαλύπτει πως όλα τού είχαν έρθει πολύ βολικά στη ζωή και πως το χρέος του αληθινού ανθρώπου είναι να βοηθάει τους συνανθρώπους του. Αρχίζει τότε να σπουδάζει Ιατρική παράλληλα με τις άλλες
του ασχολίες και το 1913 φεύγει για την Αφρική, για να αφοσιωθεί στους μαύρους ιθαγενείς. Στο Λαμπαρνέ του Γκαμπόν, κοντά στον Ισημερινό, μένει ως το τέλος της μακριάς
ζωής του (1965) δουλεύοντας στο νοσοκομείο που ίδρυσε ο ίδιος. Το 1953 ο Σβάιτσερ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης και το όνομά του έχει γίνει σύμβολο της ανθρωπιάς.
Το κείμενό μας αναφέρεται στις πρώτες δυσκολίες του Σβάιτσερ μετά την άφιξη στο
Λαμπαρνέ.
Τις πρώτες τρεις εβδομάδες δυσκολεύτηκε αφάνταστα χωρίς φάρμακα και διερμηνέα,
ανάμεσα σ’ ένα πλήθος από αρρώστους, που ταξίδευαν εκατοντάδες χιλιόμετρα με τις πιρόγες τους για να ζητήσουνε το έλεός του. [...]
Το φαρμακείο είχε κιόλας στηθεί. Ήταν ωστόσο άλυτο πρόβλημα η εξέταση των αρρώστων, αφού για να προφυλαχτεί ένας λευκός απ’ τις μολυσματικές ασθένειες δεν έπρεπε να δέχεται σπίτι του αρρώστους.
Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ αναγκάστηκε τότε να εξετάζει στο ύπαιθρο, έτοιμος, ενώ καθάριζε πληγές κάτω απ’ τον καυτερό ήλιο, να μεταφέρει άρον άρον τις εγκαταστάσεις του
στη βεράντα, με το πρώτο ρίπισμα της καταιγίδας που σηκωνόταν μόλις σκοτείνιαζε. Η
αγωνία του άρχιζε να ελαττώνει τόσο πολύ την αποδοτικότητά του, ώστε αναγκάστηκε
ύστερ’ από λίγες μέρες να προβιβάσει σε νοσοκομείο το οίκημα που ο προκάτοχός του
στην παραγκούλα είχε για κοτέτσι. [...]
Σπρωχνόταν εκεί, μπρος απ’ την παράγκα, κάτω απ’ τον εξαντλητικό ήλιο, το πλήθος
της κολυμπήθρας του Σιλωάμ: λεπροί, ελονοσιακοί, σκελετωμένοι απ’ την αρρώστια του
ύπνου, από το μπέρι-μπέρι, πολλοί δυσεντερικοί, άλλοι με γαγγραινιασμένα έλκη, νεφρικοί, φρενοπαθείς, φυματικοί, τραχωματικοί, τραυματισμένοι από τα θηρία, ρευματικοί,
πολλοί με καρδιοπάθειες, όγκους, δερματίτιδες, λογής ψυχασθένειες και καταληψίες. [...]
Μετά από εννιά μήνες μπορούσε πια ν’ αναγγείλει στους φίλους του της Ευρώπης
πως είχε νοσηλεύσει πάνω από δυο χιλιάδες άτομα.

• Αν ο Αλβέρτος Σβάιτσερ είχε αποθαρρυνθεί από τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Αφρική και εγκατέλειπε την προσπάθεια, εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι θα είχαν χαθεί από ασθένειες.
Αν δεν είχε αναπτύξει αυτή την πρωτοβουλία, πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν
αβοήθητοι.
Αν δεν ανέπτυσσε ανθρωπιστική δράση, θα έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για
να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους του Tρίτου Kόσμου.
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Οι φράσεις που περιέχουν χρονικές ενδείξεις είναι απαραίτητες σε πολλά είδη κειμένων και ιδιαίτερα στα αφηγηματικά.

• Ένας τρόπος, για να δείξουμε το χρόνο, είναι οι χρονικές προτάσεις.
• Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε
το ταυτόχρονο: εκεί που, ενώ, ενόσω, καθώς, όσο, όποτε, όταν, σαν
το προτερόχρονο: άμα, αφού, αφότου, μόλις, μετά που, όποτε, όταν, σαν
το υστερόχρονο: μέχρι να, που να, όσο να, που, πριν (να), προτού (να), ωσότου (να),
ώσπου (να), όποτε, όταν

• Ένα ζευγάρι προτάσεων, στο οποίο η μία πρόταση αποτελεί όρο για να ισχύσει η άλλη, είναι ένας υποθετικός λόγος.
• Στους παρακάτω υποθετικούς λόγους βάζω ✔ στο σωστό:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

– Αν έρθεις, θα περάσουμε καλά.
– Αν είχες έρθει, θα περνούσαμε καλά.

✔
❏
❏

ΑΝΤΙΘΕΤΟ
ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

❏
✔
❏

• Η λέξη λύκος είναι υπώνυμο της λέξης ζώο, γιατί η σημασία της περιλαμβάνεται
στην έννοια της λέξης ζώο.
• Για να ορίσουμε μια λέξη:
α. πρέπει να την εντάξουμε σε μια γενικότερη κατηγορία (γένος)
β. πρέπει να προσθέσουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που τη διαφοροποιούν
από τις άλλες λέξεις που εντάσσονται στην ίδια γενικότερη έννοια.
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
Κείμενο: Ένα εμβόλιο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού
Με λένε Γκοπάμμα. Οι φίλοι μου με λένε Γκόπι. Τώρα, όταν με κοιτάτε, μπορεί
να φαίνομαι σαν οποιοδήποτε άλλο κανονικό κορίτσι της ηλικίας μου, μόνο πού
’χω δεκανίκια. Όμως λιγότερο από ένα χρόνο πριν, περπατούσα και με τα τέσσερα,
σέρνοντας το οκτάχρονο κορμί μου σαν ένα τσουβάλι πατάτες.
Όταν ήμουν δύο χρονών, αρρώστησα από πολιομυελίτιδα. Ήμουν άρρωστη για
πολύ καιρό και οι γονείς μου φοβούνταν ότι δεν θα ζήσω. Επέζησα – αλλά δεν μπορούσα πλέον να περπατώ.
Οι γονείς μου ήταν πολύ φτωχοί. Δεν είχαν αρκετά χρήματα. Όλες οι οικονομίες τους ξοδεύτηκαν για τη θεραπεία μου. Δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο που θα
μπορούσαν να κάνουν για να με βοηθήσουν. Οι συγγενείς μου πολλές φορές αναρωτήθηκαν τι θα μου συνέβαινε. «Ποιος θα την παντρευτεί;», ρωτούσαν.
Αισθανόμουν πολύ άσχημα. Δεν μπορούσα να πάω σχολείο, δεν μπορούσα να
παίξω όπως όλα τ’ άλλα παιδιά. Τα παιδιά με αγνοούσαν ή συχνά με κορόιδευαν.
Καθόμουν στην άκρη του δρόμου και παρακολουθούσα που έπαιζαν. Δεν είχα κανένα φίλο.
Τότε έγινε ένα θαύμα. Ήρθαν στο χωριό μας άνθρωποι ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, ψάχνοντας για παιδιά που χρειάζονταν ιατρική βοήθεια. Με βρήκαν και
με πήγαν σ’ ένα νοσοκομείο όπου οι γιατροί μού έκαναν εγχείρηση. Έκανα κι άλλη
εγχείρηση αργότερα. Σύντομα κατάφερα να περπατήσω με δύο ξύλινα δεκανίκια.
Ένιωσα ευτυχισμένη που μπόρεσα να περπατήσω.
Οι γιατροί είπαν στους γονείς μου ότι, εάν είχα πάρει έγκαιρα το εμβόλιο κατά
της πολιομυελίτιδας, θα είχα γλιτώσει τον πόνο. Για σκέψου, αυτά τα εμβόλια κοστίζουν λιγότερο από ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό! Όταν η μάνα μου τό ’μαθε
αυτό, πήρε την αδερφή μου που ’ναι τριών χρονών για να την εμβολιάσει. Είμαι χαρούμενη γιατί δεν θα περάσει κι αυτή τον πόνο και τη λύπη που πέρασα εγώ.
Πάω σχολείο τώρα. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου, που ’ναι 10 χρονών, με παίρνει εκεί κάθε μέρα, κουβαλώντας με στην πλάτη του. Τ’ άλλα παιδιά μού κάνουν
συχνά αστεία, αλλά αυτά είναι φιλικά αστεία. Το ξέρω πως οι φίλοι μου δεν θέλουν
να με βλάψουν. Ελπίζω ότι μια μέρα θα μεγαλώσω και θα γίνω δασκάλα. Και τότε
θα λέω σ’ όλους πόσο σημαντικό είναι να εμβολιάζουν τα παιδιά κατά της πολιομυελίτιδας.
Για τον ΟΗΕ. Μαθαίνοντας για τα δικαιώματα του ανθρώπου,
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
Αθήνα 1992
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Χρονικές και υποθετικές προτάσεις
1. Στο παραπάνω κείμενο βρείτε όλες τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. • Ξαναγράψτε τις περιόδους στις οποίες βρίσκονται, αντικαθιστώντας το σύνδεσμο με
τον οποίο εισάγονται με τους χρονικούς συνδέσμους: σαν, καθώς, μόλις.
2. Στην έκτη παράγραφο του κειμένου, βρείτε τον υποθετικό λόγο και ξεχωρίστε
την υπόθεση και την απόδοσή του. • Βρείτε σε ποιο είδος ανήκει. • Μετατρέψτε τον
σε υποθετικό λόγο άλλου είδους και γράψτε τι εκφράζει.
3. Στα αποσπάσματα που ακολουθούν, μετατρέψτε τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις σε δευτερεύουσες υποθετικές, ώστε να δημιουργήσετε υποθετικούς λόγους που
δηλώνουν το αντίθετο του πραγματικού:
α. «όταν με κοιτάτε, φαίνομαι σαν οποιοδήποτε άλλο κανονικό κορίτσι της ηλικίας
μου»
β. «Όταν η μάνα μου το ’μαθε αυτό, πήρε την αδερφή μου που ’ναι τριών χρονών
για να την εμβολιάσει»

Υπώνυμα – Ορισμός
1. Βρείτε από τρία υπώνυμα των παρακάτω λέξεων: φιλανθρωπικός οργανισμός,
νοσοκομείο, σχολείο
2. Ποιας λέξης υπώνυμο είναι η λέξη πολιομυελίτιδα;
3. Προσπαθήστε να γράψετε έναν ορισμό για την έννοια φιλανθρωπικός οργανισμός.
4. Βρείτε σε ποια λέξη του κειμένου αναφέρεται κάθε ορισμός που σας δίνεται παρακάτω:
α. .........................: παρασκεύασμα που εισάγεται στο σώμα για την πρόληψη ασθένειας μέσω της ενεργοποίησης των αντισωμάτων που μπορούν να την καταπολεμήσουν.
β. .......................: κάθε μέσο που αποσκοπεί στην ίαση μιας ασθένειας.
γ. ........................: το δυσάρεστο σωματικό συναίσθημα που προκαλείται από τραύμα ή οργανική ανωμαλία.
δ. ........................: οξεία ιογενής ασθένεια των κινητικών κέντρων του νωτιαίου μυελού, που μπορεί να καταλήξει στις σοβαρότερες περιπτώσεις σε μυϊκή ατροφία και
σκελετική δυσμορφία.
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5. Αφού βρείτε τις λέξεις που ζητούνται στην προηγούμενη άσκηση, μελετήστε τους
παραπάνω ορισμούς και βρείτε:
α. τη γενικότερη έννοια στην οποία εντάσσεται κάθε λέξη που ορίζεται
β. με τη βοήθεια ποιων άλλων εννοιών ορίζεται σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο.
Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί:
λέξη
που ορίζεται
..............................
..............................
..............................
..............................
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γενική έννοια

βοηθητικές έννοιες

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

..............................
...............................
..............................
..............................
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ÂÓﬁÙËÙ· 7Ë
Τέχνη: μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές

Ι . Θ Ε Ω ΡΙ Α
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις
Αποτελεσματικές προτάσεις

❏ Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις
που φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα του περιεχομένου της πρότασης που
προσδιορίζουν, π.χ. Μιλάει σιγά, ώστε να μην ακούγεται στο διπλανό δωμάτιο.
αποτελεσματικές προτάσεις
εισάγονται
με τους αποτελεσματικούς
συνδέσμους:
ώστε, που
με λέξεις και εκφράσεις
που περιέχουν να:
με αποτέλεσμα να, που να,
ώστε να

έχουν άρνηση

δηλώνουν

δε(ν)
μη(ν)

αποτέλεσμα
ή συμπέρασμα

✔ Συχνά στην πρόταση που προσδιορίζεται υπάρχει η δεικτική αντωνυμία τέτοιος ή τόσος, το επίρρημα τόσο ή έτσι ή άλλη ισοδύναμη έκφραση,
π.χ. Έχω τόσα χρόνια να τον δω, που δε θα τον αναγνωρίσω.
✔ Κάποιες φορές ο σύνδεσμος και χρησιμοποιείται ως αποτελεσματικός,
π.χ. Με εκνεύρισε και (= ώστε) έχασα την ψυχραιμία μου.
✔ Ο σύνδεσμος ώστε χρησιμοποιείται και ως παρατακτικός σύνδεσμος, όταν βρίσκεται στην αρχή μιας περιόδου ή ημιπεριόδου, και εισάγει κύρια πρόταση,
π.χ. Ώστε εσύ είσαι ο Γιάννης;

Εναντιωματικές προτάσεις
❏ Εναντιωματικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που φανερώνουν

εναντίωση, δηλαδή ισχυρή αντίθεση προς αυτό που δηλώνει η πρόταση την οποία
προσδιορίζουν, π.χ. Αν και έφαγα πριν από μία ώρα, πεινάω πολύ.

265

7Ë(265-286)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
7Ë
T¤¯ÓË:
ÌÈ·
ÁÏÒÛÛ·
ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜,
ÛÂ ﬁÏÂ˜
ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜

14-01-04

03:41

™ÂÏ›‰·266

εναντιωματικές προτάσεις
εισάγονται
με τους αντιθετικούς
συνδέσμους:
αν και, ενώ, μολονότι,
μόλο που, και που, που,
παρόλο που, παρότι,
και ας, ας

έχουν άρνηση

δηλώνουν

δε(ν)
εναντίωση
(ισχυρή αντίθεση)
μη (ν)

✔ Οι σύνδεσμοι αν και, μολονότι χρησιμοποιούνται ως παρατακτικοί σύνδεσμοι,
στην αρχή μιας περιόδου ή ημιπεριόδου, και τότε εισάγουν κύριες προτάσεις,
π.χ. Mετάνιωσα που μίλησα άσχημα. Αν και δεν είχα άδικο.
✔ Οι εναντιωματικές προτάσεις παίρνουν άρνηση μη(ν) όταν εισάγονται με τους
συνδέσμους και ας ή ας.

Μετωνυμία
❏ Μετωνυμία λέγεται το σχήμα λόγου κατά το οποίο χρησιμοποιούμε:

• το όνομα του δημιουργού αντί για τη λέξη που φανερώνει το δημιούργημά του,
π.χ. Διαβάζει Καζαντζάκη. (= έργα του Καζαντζάκη)

• αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόμενό του και αντίστροφα, π.χ. Θα πιεις
ένα ποτηράκι; (= κρασί)

• το αφηρημένο αντί για το συγκεκριμένο, π.χ. Τα νιάτα είναι το μέλλον του τόπου.
(= οι νέοι)
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κείμενο 1: Για το τραγούδι
σελ. 122 σχολ. βιβλίου

1. Τι κοινό έχει ο καλλιτέχνης με τον «πανηγυριώτη μάγο»;
Όπως ο μάγος «φωτίζει τις κρυφές κι αθέατες γωνίες» του εαυτού μας, μας εκπλήσσει παρουσιάζοντας πράγματα που οι ίδιοι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλά
πάντα θυμόμαστε, έτσι και ο καλλιτέχνης γεννά ερωτήματα στις ψυχές μας. Τα
τραγούδια του γίνονται δικά μας και μεταφέρονται στα παιδιά μας, που τα σκέφτονται και προβληματίζονται.
σελ. 122 σχολ. βιβλίου

2. Ποιο «κέρδος» αποκομίζει ο ακροατής της μουσικής, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη-συγγραφέα του κειμένου;
Ο ακροατής απολαμβάνει τη μελωδία και τις ποιητικές λέξεις, αλλά αποκομίζει και κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Ο καλλιτέχνης με το τραγούδι του προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών. Ο ακροατής έχει κερδίσει το ερέθισμα που θα τον κάνει να σκεφτεί, να προβληματιστεί και να ανακαλύψει τις απαντήσεις που αναζητούσε. Το αίσθημα, η σκέψη και τα ερωτήματα είναι το «κέρδος» του ακροατή, που καλείται να αξιοποιήσει ο ίδιος («Σαν φύγετε
από δω, δεν σας ανήκει παρά μονάχα το συναίσθημα, η σκέψη και τα ερωτήματα,
που ολόκληρο το βράδυ σας μετέδωσα μέσ’ απ’ τη μουσική μου»).

Κείμενο 2: Οι τέχνες
σελ. 122 σχολ. βιβλίου

• Ποιο

ή ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί καθεμιά από τις τέχνες που
αναφέρονται στο κείμενο;
Λογοτεχνία: λόγος ποιητικός ή πεζός
Θέατρο: λόγος και κίνηση του σώματος
Μουσική: νότες
Χορός: κίνηση του σώματος
Ζωγραφική: χρώμα και σχέδιο
Γλυπτική: σχήματα και όγκοι
Αρχιτεκτονική: σχέδιο, όγκοι, στερεά σώματα, σχήματα
Κινηματογράφος: λόγος και εικόνα (κίνηση, τραγούδι, γραφικά, ηχητικά και
οπτικά εφέ)

267

7Ë(265-286)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
7Ë
T¤¯ÓË:
ÌÈ·
ÁÏÒÛÛ·
ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜,
ÛÂ ﬁÏÂ˜
ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜

14-01-04

03:41

™ÂÏ›‰·268

Κείμενο 3: Τέχνες και τεχνάσματα
σελ. 123 σχολ. βιβλίου

1. Ποιες είναι –σύμφωνα με το συγγραφέα– οι δύο προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός έργου τέχνης;
Για να δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης, χρειάζεται φαντασία αλλά και τεχνική
εμπειρία. Η έμπνευση του καλλιτέχνη θα πρέπει να αποτυπωθεί στα άψυχα υλικά
και να ακολουθήσει τους κανόνες του υπάρχοντος κόσμου. Επομένως δεν αρκεί
η έμπνευση, αν με κάποιο τέχνασμα δεν μεταφερθεί αυτή στην υλική πραγματικότητα.
σελ. 123 σχολ. βιβλίου

2. Ποιο ρόλο παίζουν τα τεχνάσματα στην τέχνη; • Μπορείτε να αναγνωρίσετε τεχνάσματα πίσω από τις εντυπωσιακές σκηνές ταινιών που έχετε
δει στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση; • Ποιο αισθητικό αποτέλεσμα έχουν και ποια συναισθήματα γεννούν σε σας ως θεατές;
Τα τεχνάσματα βοηθούν τον καλλιτέχνη να μεταφέρει την έμπνευσή του (την
ιδέα, το όραμά του) στις συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Eπιπλέον, συχνά λύνουν προβλήματα οικονομίας χώρου, χρόνου και διαθέσιμου υλικού. Για παράδειγμα, σε μια κινηματογραφική ταινία ένα τεράστιο πλήθος στρατού μπορεί να
αποτελείται απλώς από δέκα ανθρώπους, οι οποίοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας
φαίνονται χιλιάδες. Ο καλλιτέχνης, λοιπόν, καταφέρνει να προκαλέσει το δέος που
γεννά ένα μεγάλο πλήθος στρατού, χρησιμοποιώντας λίγους μόνο ηθοποιούς
(αφού δε θα ήταν δυνατό ή θα είχε τεράστιο κόστος το να χρησιμοποιήσει στην
πραγματικότητα τόσους πολλούς ανθρώπους). Οι θεατές εντυπωσιάζονται αλλά
δε νιώθουν εξαπατημένοι από αυτά τα τεχνάσματα, γιατί γνωρίζουν ότι ο σκοπός
του καλλιτέχνη δεν είναι να τους εξαπατήσει, αλλά να πλάσει ένα σκηνικό το
οποίο εκφράζει την έμπνευση του.

Κείμενο 4: Συζητώντας για... την τέχνη
σελ. 123 σχολ. βιβλίου
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1. Τι είναι ένας χορηγός; Αναζητήστε τις σημασίες των λέξεων χορηγός και
σπόνσορας και συζητήστε το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πρόσωπα
αυτά στην υπόθεση της τέχνης.
χορηγός: 1. πολίτης που αναλάμβανε χορηγία στην αρχαία Αθήνα, 2. αυτός που
χορηγεί, σπόνσορας.
σπόνσορας: αυτός που χρηματοδοτεί αθλητική, καλλιτεχνική ή πνευματική εκδήλωση, αποσκοπώντας στην άμεση ή έμμεση προβολή του.
Για να δημιουργηθεί και να παρουσιαστεί ένα έργο τέχνης (π.χ. έκθεση ζωγρα-
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φικής, μια θεατρική παράσταση), χρειάζεται εκτός των άλλων και υλικοτεχνική
υποδομή, δηλαδή χρειάζονται χρήματα τα οποία θα ξοδευτούν για τις ανάγκες
του έργου. Οι χορηγοί και οι σπόνσορες αναλαμβάνουν να καλύψουν αυτές τις
ανάγκες, για να ωφεληθούν αργότερα οι ίδιοι από την εκμετάλλευση του έργου
κυρίως ως διαφήμιση της εταιρείας τους. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έχουν
καμία σχέση με την τέχνη, είναι όμως απαραίτητοι –ιδιαίτερα στην εποχή μας–
προκειμένου να ολοκληρωθεί και να διατεθεί στο κοινό ένα έργο τέχνης.

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

σελ. 123 σχολ. βιβλίου

2. Τα λόγια του πιτσιρίκου στο σκίτσο φανερώνουν μια παρανόηση. Ποια είναι αυτή;
Ο πιτσιρίκος ακούει κάποιους επιχειρηματίες να μιλούν για επενδύσεις. Επειδή, όμως, ως επενδύσεις αναφέρουν τη χορηγία παραστάσεων ή την αγορά πινάκων, νομίζει ότι μιλούν για τέχνη. Στην πραγματικότητα μιλούν για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων τέχνης, που δεν έχει καμία σχέση με τους υψηλούς προβληματισμούς ενός καλλιτέχνη.
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Ι Ι Ι . Α ΚΟΥΩ Κ Α Ι Μ Ι Λ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις
Αποτελεσματικές προτάσεις
σελ. 124 σχολ. βιβλίου

1. «Ο νους όμως για να υλοποιήσει τη σκέψη του... και να εκφραστεί»: Βρείτε
το απόσπασμα στο κείμενο 3. • Ποιο είναι το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης τεχνασμάτων; • Βρείτε και υπογραμμίστε το τμήμα του κειμένου που
δηλώνει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα.
• Το απόσπασμα «Ο νους όμως για να υλοποιήσει τη σκέψη του... και να εκφραστεί» βρίσκεται στην αρχή του κειμένου 3 (είναι η πρώτη περίοδος της πρώτης
παραγράφου).
• Το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης τεχνασμάτων δηλώνεται με τις προτάσεις
που υπογραμμίζονται:
Ο νους όμως για να υλοποιήσει τη σκέψη του και τις ιδέες του αναγκάζεται να μεταχειρίζεται τεχνάσματα ώστε να υπερπηδήσει τα εμπόδια της ύλης, να της δώσει
μορφή και να εκφραστεί.
σελ. 124 σχολ. βιβλίου

2. Αναζητήστε στο ίδιο κείμενο άλλο απόσπασμα, το οποίο περιέχει δύο στοιχεία που συνδέονται με σχέση αιτίας-αποτελέσματος.
Άλλο απόσπασμα στο κείμενο 3, το οποίο περιέχει δύο στοιχεία που συνδέονται με σχέση αιτίας-αποτελέσματος είναι το εξής: «θα αποτινάξουν τη λήθη... ζωντανές φωνές συμβολικές».
Αιτία: θα αποτινάξουν τη λήθη και τη νοητική δυσκαμψία των λέξεων έτσι
Αποτέλεσμα: ώστε να τις καταστήσουν ορχούμενες, ζωντανές φωνές συμβολικές
σελ. 124 σχολ. βιβλίου

3. Ποια λέξη χρησιμοποιείται για να συνδεθούν το αίτιο και το αποτέλεσμα στα
αποσπάσματα των δύο προηγούμενων δραστηριοτήτων;
Στα παραπάνω αποσπάσματα, η λέξη που συνδέει το αίτιο και το αποτέλεσμα
είναι ο συμπερασματικός/αποτελεσματικός σύνδεσμος ώστε να.
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σελ. 124 σχολ. βιβλίου

4. «θα σας γεμίσω ερωτήματα... ο εφησυχασμός σας»: Βρείτε το απόσπασμα
στο κείμενο 1. Σ’ αυτό υπάρχουν δύο που. • Ποιο από τα δύο σάς φαίνεται
να λειτουργεί όπως το αναφορικό που, το οποίο μελετήσαμε στην 4η ενότητα; • Σε ποια λέξη αναφέρεται αυτό το αναφορικό που; • Το άλλο που του
αποσπάσματος αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη λέξη; • Τι νομίζετε ότι
εκφράζει; • Δοκιμάστε να το αντικαταστήσετε με κάποια άλλη λέξη, χωρίς
να αλλάξετε το νόημα.
• Το απόσπασμα «θα σας γεμίσω ερωτήματα και μελωδίες που ίσως γενούν δικές
σας και θα μεταφερθούν στο σπίτι σας, έτσι που να κοπεί ο ύπνος σας και να χαθεί για πάντα –αν είναι δυνατόν– ο εφησυχασμός σας» βρίσκεται στην πρώτη παράγραφο του κειμένου 1.
• Από τα δύο που, το πρώτο («που ίσως γενούν...») είναι αναφορικό (αναφορική
αντωνυμία = οι οποίες) και αναφέρεται στη λέξη μελωδίες, την οποία προσδιορίζει.
• Το δεύτερο που («που να κοπεί ο ύπνος σας...») εκφράζει αποτέλεσμα και δεν
αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη λέξη αλλά σε όλη την προηγούμενη πρόταση
«θα μεταφερθούν στο σπίτι σας, έτσι» (αιτία του αποτελέσματος). Μπορεί να
αντικατασταθεί με τον αποτελεσματικό σύνδεσμο ώστε.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Εναντιωματικές προτάσεις
σελ. 126 σχολ. βιβλίου

1. Το θέατρο σκιών ανήκει στις λεγόμενες παραστατικές τέχνες (θέατρο, κινηματογράφος, χορός). Βρείτε στο κείμενο 7 όλες τις λέξεις που προσιδιάζουν στο πεδίο αυτών των τεχνών.
Λέξεις του κειμένου 7 που ταιριάζουν στις παραστατικές τέχνες:
ο λόγος
οι φιγούρες
του εποπτικού μέρους
της παράστασης
των ανατομικών και ενδυματολογικών χαρακτηριστικών
η σκιά (της φιγούρας)
λευκό πανί
η κίνηση
τα σκηνικά
της οθόνης
γραπτού σεναρίου
τα πρόσωπα του έργου
της σκηνής
τους διαλόγους
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σελ. 126 σχολ. βιβλίου

2. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου 7 ο Καραγκιόζης χαρακτηρίζεται
«παράδοξα αξιοπρεπής». Σε τι οφείλεται αυτή η παραδοξότητα; • Ποια λέξη του κειμένου την ερμηνεύει/την αιτιολογεί; • Υπογραμμίστε τη λέξη
που συνδέει τα δύο χαρακτηριστικά του Καραγκιόζη που παρουσιάζονται
ως αταίριαστα.
• Στην αρχή του κειμένου 7 ο Καραγκιόζης χαρακτηρίζεται «παράδοξα αξιοπρεπής».
Αυτή η παραδοξότητα οφείλεται στο ότι είναι πολύ φτωχός, καθώς κάποιες φορές
οι άνθρωποι που στερούνται των βασικών πόρων αναγκάζονται να κάνουν παραχωρήσεις ή ακόμη και να φέρονται αναξιοπρεπώς. Συνεπώς, η λέξη που ερμηνεύει το παράδοξο της προσωπικότητας του Καραγκιόζη είναι «θεόφτωχος».
• Η λέξη μολονότι συνδέει τα δύο χαρακτηριστικά του Καραγκιόζη που παρουσιάζονται ως αταίριαστα (αξιοπρεπής – θεόφτωχος).
σελ. 126 σχολ. βιβλίου

3. Στην αρχή της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 7 διατυπώνεται η άποψη ότι «οι φιγούρες δεν παύουν να αποτελούν το σημαντικότερο συστατικό του εποπτικού μέρους της παράστασης». Διατυπώνεται κάποια επιφύλαξη ή αντίθεση στην άποψη αυτή; • Mε ποια πρόταση; • Υπογραμμίστε
τις λέξεις με τις οποίες εισάγεται αυτή η πρόταση.
• Η επιφύλαξη/αντίθεση για την άποψη ότι «οι φιγούρες δεν παύουν να αποτελούν το σημαντικότερο συστατικό του εποπτικού μέρους της παράστασης» διατυπώνεται με την πρόταση «Αν και για τους καραγκιοζοπαίχτες ο λόγος είναι το
κυρίαρχο στοιχείο».
• Η πρόταση με την οποία εκφράζεται επιφύλαξη/αντίθεση εισάγεται με τις λέξεις
αν και (εναντιωματικός σύνδεσμος).
σελ. 126 σχολ. βιβλίου

4. Με τις ίδιες λέξεις που υπογραμμίσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα
εισάγεται μια πρόταση στο κείμενο 2. Εντοπίστε την και συζητήστε ποια
λογική σχέση συνδέει το περιεχόμενό της με αυτό της κύριας πρότασης του
κειμένου.
Με τον (εναντιωματικό) σύνδεσμο αν και εισάγεται η πρόταση του κειμένου 2
«Αν και υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης». Το περιεχόμενο
αυτής της πρότασης με το περιεχόμενο της κύριας («η πιο συνηθισμένη διαίρεση
της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα με τα εκφραστικά
μέσα») συνδέονται με τη λογική σχέση της αντίθεσης ή εναντίωσης.
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σελ. 126 σχολ. βιβλίου

5. Αντικαταστήστε το «Αν και», με το οποίο εισάγεται η πρώτη πρόταση του
κειμένου 2, με όποιες άλλες λέξεις νομίζετε ότι μπορούν να αποδώσουν το
ίδιο νόημα και να διατηρήσουν την ίδια σχέση με την κύρια πρόταση του
κειμένου.
Αν και υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης, η πιο συνηθισμένη
διαίρεση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα με τα
εκφραστικά μέσα.
Μολονότι υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης, η πιο συνηθισμένη διαίρεση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα
με τα εκφραστικά μέσα.
Ενώ υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης, η πιο συνηθισμένη διαίρεση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα με τα εκφραστικά μέσα.
Παρόλο που υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης, η πιο συνηθισμένη διαίρεση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα
με τα εκφραστικά μέσα.
Παρά το ότι υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης, η πιο συνηθισμένη
διαίρεση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα με τα
εκφραστικά μέσα.
Μόλο που υπάρχουν πολλές και διάφορες διαιρέσεις της τέχνης, η πιο συνηθισμένη διαίρεση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας ξεχωρίζει τις τέχνες ανάλογα
με τα εκφραστικά μέσα.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Μετωνυμία
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

1. Σε τι διαφέρει το κόκκινο αυτοκίνητο και ο οδηγός του από τα άλλα αυτοκίνητα και τους οδηγούς τους;
Το κόκκινο αυτοκίνητο διαφέρει κατά πολύ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που
βρίσκονται γύρω του. Είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος, φτηνότερο σε αξία, πιο
παλιό και σε χειρότερη κατάσταση. Ο οδηγός του είναι πιο ατημέλητος από τους
άλλους οδηγούς. Φοράει ένα απλό κοντομάνικο μπλουζάκι, ενώ οι υπόλοιποι είναι
ντυμένοι με κοστούμια και γραβάτες.
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

2. Ποιο είναι το κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι οδηγοί στο σκίτσο;
Το κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι οδηγοί στο σκίτσο είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, το «μποτιλιάρισμα», που ταλαιπωρεί τους κατοίκους
όλων των μεγάλων πόλεων.
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σελ. 128 σχολ. βιβλίου

3. Γιατί ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου επιλέγει να ακούσει δυνατά το
τραγούδι αυτό; • Ποιο μήνυμα στέλνει στους άλλους οδηγούς;
Ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου επιλέγει να ακούσει δυνατά το συγκεκριμένο τραγούδι («Όλοι το ίδιο είμαστε, λαός και Κολωνάκι»), για να εξοργίσει
ακόμη περισσότερο τους ήδη εκνευρισμένους με το μποτιλιάρισμα οδηγούς. Το
μήνυμα που τους στέλνει είναι ότι απέναντι στο κυκλοφοριακό πρόβλημα είμαστε
όλοι ίσοι, ανεξάρτητα από την οικονομική μας κατάσταση, αφού τόσο το παλιό
αυτοκίνητο όσο και τα υπερπολυτελή μοντέλα των άλλων οδηγών παραμένουν
«κολλημένα» στην κίνηση. Γενικεύοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλες οι
οικονομικές τάξεις και δε λύνονται με τα χρήματα αλλά χρειάζονται σχεδιασμό
και οργάνωση από την Πολιτεία, ενημέρωση, παιδεία και δράση των πολιτών.
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

4. Με ποια σημασία χρησιμοποιείται η λέξη Κολωνάκι στους στίχους του
τραγουδιού; • Ποια είναι η κύρια σημασία της λέξης Κολωνάκι;
• Στους στίχους του τραγουδιού η λέξη Κολωνάκι χρησιμοποιείται με τη σημασία
«κάτοικοι του Κολωνακίου» και κατ’ επέκταση «πλούσιοι», «υψηλή κοινωνία».
• Η κύρια σημασία της λέξης Κολωνάκι είναι «περιοχή της Αθήνας κοντά στη
Βουλή, που θεωρείται τόπος στον οποίο διαμένουν εύποροι άνθρωποι και συχνάζουν κοσμικοί Αθηναίοι».
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

5. Το κείμενο 8 περιέχει κάποια μετωνυμία. • Ποια είναι αυτή και πώς εκφέρεται;
Στο κείμενο 8 υπάρχει μετωνυμία στη λέξη Κολωνάκι, η οποία δηλώνει αυτό
που περιέχει κάτι αλλά χρησιμοποιείται για να δηλώσει το περιεχόμενό του (Κολωνακιώτες).
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πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 129 σχολ. βιβλίου

1. α. Ποιες σκέψεις σάς δημιουργεί η παράλληλη παράθεση των δύο εικόνων;
β. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κίνητρα των νεαρών ατόμων ή νεανικών
ομάδων που γεμίζουν με χρώματα και σχέδια τους τοίχους των πόλεων;
γ. Πού θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας στην παρακάτω κλίμακα;
1

2

τα γκράφιτι
τα γκράφιτι
με εξοργίζουν με αφήνουν
αδιάφορο

3

4

5

μερικά
έχουν
γούστο

οι δημιουργοί προσπαθώ
(writers)
και εγώ
είναι αληθινοί να εκφραστώ
καλλιτέχνες
μέσα από τα
που
γκράφιτι
ζωντανεύουν
την πόλη
• Σχηματίστε ομάδες ανάλογα με τις τοποθετήσεις σας (ομάδα 1, 2, 3, 4, 5).
Κάθε ομάδα ας προετοιμάσει την επιχειρηματολογία της υποστηρίζοντας την
τοποθέτησή της. Στο τέλος, διοργανώστε ανοικτή συζήτηση στην τάξη.
α. Οι άνθρωποι από πολύ παλιά μέχρι σήμερα εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα με κάθε είδους «τοιχογραφίες», ώστε να μεταδώσουν σε πολλούς ανθρώπους τα μηνύματά τους.
β. Πολλά από τα γκράφιτι είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης σε συνδυασμό με την επαναστατική δράση και την εκτόνωση των αρνητικών συναισθημάτων που γεννά η ζωή στις μεγαλουπόλεις. Eπομένως, τα κίνητρα των νέων που
ασχολούνται με τα γράφιτι είναι η ανάγκη τους να εκφράσουν τις σκέψεις και τα
αισθήματά τους για τον κόσμο, τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, να αφυπνίσουν
την κοινωνική μας συνείδηση και σε κάποιες περιπτώσεις να ομορφύνουν τις
γκρίζες μεγαλουπόλεις.
[Σημ.: Το τρίτο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή. Ενδεικτική
επιχειρηματολογία:
• Τα γκράφιτι με εξοργίζουν, γιατί λερώνουν την πόλη, ενώ κάποιοι συμπεριφέρονται σαν να είναι ιδιοκτησία τους κτίρια που ανήκουν σε όλους τους πολίτες.
• Τα γκράφιτι με αφήνουν αδιάφορο, γιατί η πόλη είναι έτσι κι αλλιώς βρόμικη
και τα γκράφιτι απλώς περνούν απαρατήρητα.
• Μερικά γκράφιτι έχουν γούστο, γιατί εκφράζουν κάποια σημαντικά μηνύματα
με έξυπνο τρόπο και μερικές φορές με χιούμορ.
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• Οι δημιουργοί τους (writers) είναι αληθινοί καλλιτέχνες που ζωντανεύουν την
πόλη, καθώς μέσα στα μονότονα χρώματα της πόλης τα γκράφιτι της προσδίδουν
ομορφιά αλλά και ενδιαφέρον, γιατί έχουν κάτι σημαντικό να πουν.
• Προσπαθώ κι εγώ να εκφραστώ μέσα από τα γκράφιτι γιατί, αν βρεις τον κατάλληλο χώρο, μπορείς με ωραίο τρόπο να μεταδώσεις τα μηνύματά σου, να εκφραστείς καλλιτεχνικά, να δημιουργήσεις].
σελ. 129 σχολ. βιβλίου

2. Βλέπετε τρεις παλιές διαφημίσεις, ηλικίας περίπου εκατό χρόνων.
α. Τι ακριβώς διαφημίζουν και σε ποιο κοινό απευθύνονται;
β. Γιατί αυτές οι διαφημίσεις περιέχουν και αγγλικό κείμενο;
γ. Ποια καλλιτεχνικά στοιχεία διακρίνετε σ’ αυτές και ποιο νομίζετε ότι
είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο καλλιτέχνης που τις σχεδίασε;
δ. Παρατηρήστε σύγχρονες έντυπες διαφημίσεις. Διαλέξτε και φέρτε στην
τάξη αυτές που σας φαίνονται πιο καλλιτεχνικές. Κάντε συγκρίσεις ανάμεσα στις σύγχρονες και τις παλιές διαφημίσεις.
α. Oι τρεις παλιές διαφημίσεις διαφημίζουν την ατμοπλοΐα της Ελλάδας και απευθύνονται στο κοινό που σκοπεύει να ταξιδέψει με πλοίο, κυρίως στους εύπορους
αστούς της εποχής.
β. Oι διαφημίσεις αυτές περιέχουν και αγγλικό κείμενο επειδή απευθύνονται και
σε ξένο κοινό. Χρησιμοποιούν την πιο γνωστή γλώσσα, ώστε να γίνουν κατανοητές
σε ευρύ κοινό.
γ. Oι απεικονίσεις των πλοίων είναι ζωγραφικά έργα, τα οποία μοιάζουν με φωτογραφίες, είναι δηλαδή αποδοσμένα με ρεαλιστικό τρόπο. O καλλιτέχνης που
σχεδίασε τις διαφημίσεις επεδίωκε να προβάλει τα πλοία ως υπερσύγχρονα σκάφη, πολυτελή και επιβλητικά, ώστε να αναδειχτεί η ελληνική ατμοπλοΐα.
[Σημ.: Το ερώτημα δ θα πραγματοποιηθεί στην τάξη].
σελ. 130 σχολ. βιβλίου

3. Αναζητήστε σε βιβλία, στον Τύπο, στο Διαδίκτυο, σε μουσικά cd, σε κινηματογραφικές ταινίες και αλλού, πώς έχουν αποδώσει διάφοροι καλλιτέχνες (ζωγράφοι, λογοτέχνες, μουσικοί, φωτογράφοι κ.λ.π.) απ’ όλο τον κόσμο ένα θέμα που θεωρείτε ενδιαφέρον (π.χ. ο πόλεμος, η αγάπη, η φύση).
• Συγκεντρώστε όσο το δυνατό περισσότερα έργα πάνω στο θέμα αυτό και
συζητήστε στην τάξη σας: α. ομοιότητες και διαφορές στις απόψεις των δημιουργών, β. τις πιθανές προθέσεις των δημιουργών αυτών.
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[Σημ.: Ποιήματα και πεζά με θέμα την αγάπη, τον πόλεμο και τη φύση θα βρείτε
στα βιβλία και των τριών τάξεων του γυμνασίου για το μάθημα Kείμενα Nεοελληνικής Λογοτεχνίας. Eπίσης μπορείτε να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο εικόνες, φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής, καθώς και τραγούδια, βίντεο κ.λπ.].
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Ι V . Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Κ Α Ι Γ ΡΑΦ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις
Αποτελεσματικές προτάσεις
σελ. 125 σχολ. βιβλίου

1. Μελετήστε τα κείμενα 5 και 6 και αντιστοιχίστε τις αιτίες με τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:
Αιτίες

Αποτελέσματα

α. Ο Οδυσσέας είναι δεμένος στο
κατάρτι.

1. Η εποχή είναι απροσδιόριστη.

β. Οι ναύτες κωπηλατούν με όλη
τους τη δύναμη.

2. Δεν υποκύπτει στη γοητεία των
Σειρήνων.

γ. Ο ζωγράφος ανακατεύει στην
εικόνα στοιχεία αρχαία και
σύγχρονα.

3. Απομακρύνονται γρήγορα.

δ. Τα πρόσωπα λείπουν.

4. Η εικόνα παραξενεύει το θεατή.

ε. Ο χώρος είναι γεμάτος με
όργανα και γεωμετρικά σχήματα.

5. Θυμίζει εργαστήρι ζωγράφου.

H σωστή αντιστοίχιση είναι: α-2, β-3, γ-1, δ-4, ε-5
σελ. 125 σχολ. βιβλίου

2. Συνδέστε τις ίδιες προτάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε η έμφαση να δίνεται
στο αποτέλεσμα.
• Ο Οδυσσέας είναι δεμένος στο κατάρτι, ώστε να μην υποκύψει στη γοητεία των
Σειρήνων.
• Οι ναύτες κωπηλατούν με όλη τους τη δύναμη, ώστε να απομακρυνθούν γρήγορα.
• Ο ζωγράφος ανακατεύει στην εικόνα στοιχεία αρχαία και σύγχρονα, έτσι που η
εποχή να είναι απροσδιόριστη.
• Τα πρόσωπα λείπουν, ώστε η εικόνα παραξενεύει το θεατή.
• Ο χώρος είναι γεμάτος με όργανα και γεωμετρικά σχήματα, ώστε να θυμίζει εργαστήρι ζωγράφου.
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σελ. 125 σχολ. βιβλίου

3. Συνδέστε τις ίδιες προτάσεις με άλλο τρόπο, ώστε η έμφαση να δίνεται
στην αιτία. • Κάντε και όλες τις απαραίτητες αλλαγές.
• Ο Οδυσσέας δεν υποκύπτει στη γοητεία των Σειρήνων, επειδή είναι δεμένος στο
κατάρτι.
• Οι ναύτες απομακρύνονται γρήγορα, γιατί κωπηλατούν με όλη τους τη δύναμη.
• Η εποχή είναι απροσδιόριστη, επειδή ο ζωγράφος ανακατεύει στην εικόνα στοιχεία αρχαία και σύγχρονα.
• Η εικόνα παραξενεύει το θεατή, επειδή τα πρόσωπα λείπουν.
• Ο χώρος θυμίζει εργαστήρι ζωγράφου, επειδή είναι γεμάτος με όργανα και
γεωμετρικά σχήματα.
σελ. 125 σχολ. βιβλίου

4. Παρατηρήστε προσεκτικά τους δύο πίνακες (κείμενα 5 και 6) και διατυπώστε τις κρίσεις σας με τρόπους ανάλογους με αυτούς που χρησιμοποιήσατε
στις δύο προηγούμενες δραστηριότητες.
• Οι Σειρήνες πετούν πάνω από το καράβι, ώστε να γοητεύσουν το πλήρωμα με
το τραγούδι τους.
Οι Σειρήνες γοητεύουν το πλήρωμα, επειδή τραγουδούν πολύ όμορφα.
• Ο πίνακας του Γιάννη Γαΐτη μου αρέσει τόσο πολύ, που θα ήθελα να τον αποκτήσω.
Θα ήθελα να αποκτήσω τον πίνακα του Γιάννη Γαΐτη, επειδή μου αρέσει πολύ.
• Τα χρώματα του Εγγονόπουλου είναι τόσο ζωηρά, ώστε δημιουργούν ιδιαίτερη
αίσθηση στο θεατή.
Τα χρώματα του Εγγονόπουλου δημιουργούν ιδιαίτερη αίσθηση στο θεατή, επειδή
είναι τόσο ζωηρά.

Εναντιωματικές προτάσεις
σελ. 127 σχολ. βιβλίου

• Με αφορμή το κείμενο 7, σας δίνονται παρακάτω ορισμένες διαπιστώσεις,
οι οποίες μπορούν να συνδεθούν αντιθετικά:
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α. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση
κυριαρχούν στη ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου.

1. Το Θέατρο Σκιών επιβιώνει.

β. Η ζωή του Καραγκιόζη είναι πάντα
δύσκολη.

2. Οι παραστάσεις προκαλούν
το γέλιο του θεατή.
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γ. Στις μέρες μας το Θέατρο Σκιών δε
βρίσκεται στην ακμή του.

3. Πάντα εμφανίζονται νέοι
δημιουργοί-καραγκιοζοπαίχτες.

δ. Πρόκειται για θέατρο που βασίζεται
στο φως και στη σκιά.

4. Σήμερα η σκηνή του
Καραγκιόζη είναι γεμάτη
χρώματα.

ε. Ο Καραγκιόζης δεν ήταν γιατρός.

5. Κατάφερε να γιατρέψει τη
Βεζυροπούλα.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

α. Συνδέστε τες με διάφορους εναντιωματικούς συνδέσμους.
β. Αντιστρέψτε τις περιόδους που μόλις σχηματίσατε, κάνοντας τη δευτερεύουσα
πρόταση κύρια και το αντίστροφο.
γ. Τι παρατηρείτε;
α.
• Αν και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση κυριαρχούν στη ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου, το Θέατρο Σκιών επιβιώνει.
• Παρόλο που η ζωή του Καραγκιόζη είναι πάντα δύσκολη, οι παραστάσεις προκαλούν το γέλιο του θεατή.
• Αν και στις μέρες μας το Θέατρο Σκιών δε βρίσκεται στην ακμή του, πάντα εμφανίζονται νέοι δημιουργοί-καραγκιοζοπαίχτες.
• Μολονότι πρόκειται για θέατρο που βασίζεται στο φως και στη σκιά, σήμερα η
σκηνή του Καραγκιόζη είναι γεμάτη χρώματα.
• Παρόλο που ο Καραγκιόζης δεν ήταν γιατρός, κατάφερε να γιατρέψει τη Βεζυροπούλα.
β.

•

Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση κυριαρχούν στη ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου, αν και το θέατρο σκιών επιβιώνει.
• Η ζωή του Καραγκιόζη είναι πάντα δύσκολη, παρόλο που οι παραστάσεις προκαλούν το γέλιο του θεατή.
• Στις μέρες μας το Θέατρο Σκιών δε βρίσκεται στην ακμή του, αν και πάντα εμφανίζονται νέοι δημιουργοί-καραγκιοζοπαίχτες.
• Πρόκειται για θέατρο που βασίζεται στο φως και στη σκιά, μολονότι σήμερα η
σκηνή του Καραγκιόζη είναι γεμάτη χρώματα.
• Ο Καραγκιόζης δεν ήταν γιατρός, παρόλο που κατάφερε να γιατρέψει τη Βεζυροπούλα.
γ. Παρατηρούμε ότι οι όροι μιας αντιθετικής σχέσης μπορούν να αντιστραφούν
(η δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση και γίνει κύρια και η κύρια να γίνει δευτερεύουσα εναντιωματική)· από την αντιστροφή προκύπτει διαφορετικό αποτέλεσμα, δηλαδή κάποιες νοηματικές αποχρώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, οι
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περίοδοι που προκύπτουν από την αντιστροφή δεν μπορούν να σταθούν λογικά
(π.χ. «Η ζωή του Καραγκιόζη είναι πάντα δύσκολη, παρόλο που οι παραστάσεις
προκαλούν το γέλιο του θεατή»).

Μετωνυμία
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε τις μετωνυμίες στα παραπάνω σκίτσα.
Στα σκίτσα της σελ. 128 υπάρχουν οι εξής μετωνυμίες:
• Όλη νύχτα διάβαζα Όμηρο (χρησιμοποιείται το όνομα του δημιουργού αντί για
το δημιούργημα).
• Το Εθνικό ανεβάζει Αριστοφάνη στην Επίδαυρο (χρησιμοποιείται το όνομα του
δημιουργού αντί για το δημιούργημα).
• Όλο το θέατρο χειροκροτούσε για πέντε λεπτά (χρησιμοποιείται αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόμενο).
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

2. Διατυπώστε τα ίδια νοήματα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις μετωνυμίες.
• Όλη νύχτα διάβαζα ένα έργο του Ομήρου (την Οδύσσεια ή την Ιλιάδα).
• Το Εθνικό ανεβάζει μια κωμωδία του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.
• Όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν για πέντε λεπτά.
σελ. 128 σχολ. βιβλίου

3. Σκεφτείτε και γράψτε τρία δικά σας παραδείγματα χρήσης μετωνυμιών.
• Αυτή την εποχή διαβάζει Καβάφη (το όνομα του δημιουργού αντί για το δημιούργημα: ποιήματα του Καβάφη).
• Όλος ο κινηματογράφος ξέσπασε σε δυνατά γέλια (αυτό που περιέχει κάτι αντί
για το περιεχόμενο: όλοι οι θεατές που βρίσκονται στον κινηματογράφο).
• Ο υποψήφιος βουλευτής δήλωσε ότι, αν εκλεγεί, θα φροντίσει ιδιαίτερα τα γηρατειά (το αφηρημένο αντί για το συγκεκριμένο: τους ηλικιωμένους).

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 130 σχολ. βιβλίου
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1. Ο Ολλανδός ιμπρεσιονιστής Βίνσεντ Βαν Γκογκ θεωρείται σήμερα σε όλο
τον κόσμο ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών. Οι
πίνακές του κοσμούν τα σπουδαιότερα μουσεία και έχουν αμύθητη αξία.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο Βαν Γκογκ στη διάρκεια της ζωής του δεν κατάφερε να πουλήσει ούτε έναν πίνακά του. Έζησε και ζωγράφιζε μέσα στην
πιο σκληρή ανέχεια, βιώνοντας την απόρριψη.
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• Πώς μπορείτε να εξηγήσετε αυτό το παράδοξο;
• Ποια σχέση βλέπετε να υπάρχει ανάμεσα στην καλλιτεχνική αξία ενός

έργου και στην τιμή του στην αγορά έργων τέχνης; Οι παράγοντες που ορίζουν την αξία του είναι ίδιοι μ’ αυτούς που καθορίζουν την τιμή του;
• Συνδυάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες με το μήνυμα του κειμένου 4,
γράψτε τις σκέψεις σας για το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης της τέχνης.
• Τέλος, διαβάστε τα κείμενά σας στην τάξη και μοιραστείτε τον προβληματισμό σας με τους συμμαθητές σας.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Σε πολλές περιπτώσεις η αξία ενός καλλιτέχνη αναγνωρίζεται μετά το θάνατό
του. Aυτό συμβαίνει επειδή πολλοί καλλιτέχνες είναι πρωτοπόροι σε σχέση με την
εποχή τους και η σκέψη των συγχρόνων τους δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη δική τους. Έτσι, δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των έργων τους, η
οποία αναγνωρίζεται πολύ αργότερα. Άλλοτε πάλι, μπορεί να μην αναγνωριστεί
η αξία ενός καλλιτέχνη λόγω συγκυριών (π.χ. να μη βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα προωθήσουν το έργο του) αλλά και εξαιτίας των προσωπικών του
επιλογών (π.χ. να μην επιδιώξει ο ίδιος την προβολή του, λόγω του αντισυμβατικού τρόπου ζωής που ακολουθεί κ.λπ.)

• Η καλλιτεχνική αξία ενός έργου τέχνης είναι υποκειμενική κάποιες φορές. Κάθε δημιουργία που έχει κάτι καινούργιο να μας πει είναι αξιοπρόσεχτη και αξιοσέβαστη. Η τιμή, όμως, του έργου καθορίζεται από πολλούς άλλους παράγοντες,
όπως είναι η ζήτηση που έχει το συγκεκριμένο έργο, η σπανιότητά του, η εποχή
της δημιουργίας του (αν είναι πρωτόλειο ή αν ανήκει σε μια ώριμη περίοδο του
καλλιτέχνη), η σπουδαιότητα του καλλιτέχνη (αν είναι ήδη αναγνωρισμένος) κ.λπ.

• Είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας περισσότεροι είναι αυτοί που αγοράζουν έργα τέχνης ως επένδυση ή απλώς για να διακοσμήσουν το χώρο τους, παρά αυτοί
που αγαπούν πραγματικά την τέχνη. Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειμμα αισθητικής
και καλλιτεχνικής παιδείας, είναι φυσικό να μην αναγνωρίζεται πάντα η δημιουργική έμπνευση ενός καλλιτέχνη, αλλά να ακολουθεί η τέχνη τους νόμους της
αγοράς αναπαράγοντας πρότυπα που θεωρούνται επιτυχημένα. Mια άλλη ένδειξη εμπορευματοποίησης της τέχνης είναι η χρήση σημαντικών έργων σε κάθε είδους καταναλωτικά προϊόντα, όπως μπλουζάκια, σοκολατάκια κ.λπ., τα οποία
φέρνουν βέβαια την τέχνη στις μεγάλες μάζες, ταυτόχρονα όμως την καθιστούν
καταναλωτικό προϊόν.

• Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες, που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα έργα τους, γιατί κανείς δεν επενδύει σ’ αυτά και οι ίδιοι δεν μπορούν να αναλάβουν τα έξοδα. Έτσι μειώνεται ή διακόπτεται η δημιουργική τους
διάθεση. Από αυτούς, κάποιοι θα υποκύψουν και θα συμβιβαστούν δημιουργώντας
έργα που έχουν ζήτηση, είτε επειδή μιμούνται διάσημα πρότυπα είτε γιατί είναι
ανάλαφρα και δε γεννούν προβληματισμούς. Mε τον τρόπο αυτό, στόχος τους γίνε-
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ται η πώληση των έργων, το εμπόριο, και όχι η δημιουργία αυθεντικών έργων τέχνης.
Από την άλλη υπάρχουν και οι καλλιτέχνες, που συνεχίζουν να δημιουργούν
για να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, ανεξάρτητα από την ανταπόκριση
που θα βρουν τα έργα τους. Αυτοί είτε ασχολούνται με κάποια άλλη εργασία για
να εξασφαλίσουν τα προς το ζην είτε ζουν στην ανέχεια και βιώνουν την απόρριψη, όπως ο Βαν Γκογκ.
σελ. 130 σχολ. βιβλίου

2. Εμπνευστείτε από τη σχολική σας ζωή. Διαλέξτε ένα γνωστό ή έναν πρωτότυπο μουσικό ρυθμό. Πάνω σ’ αυτόν γράψτε στίχους που να αφηγούνται
γεγονότα ή που να εκφράζουν τα συναισθήματά σας από τη ζωή σας στο
σχολείο.
Φανταστική Γεωμετρία

Ο πίνακας-κλουβί κλείνει
χίλια παράξενα πουλιά:
το πουλί-σημείο
το πουλί-τρίγωνο
το πουλί-τετράγωνο
το πουλί- κύκλος.
Ξάφνου μια έκρηξη φωτός.
Ένας μαθητής ανοίγει το παράθυρο,
πετάνε στην ελευθερία τ’ ουρανού.
Περιφερόμενοι φάροι
φωτίζουνε πέλαγα στη νύχτα.
Δημήτρης Γαβαλάς, συλλογή
«Η του μυστικού ύδατος ποίησις», 1983
σελ. 130 σχολ. βιβλίου
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3. Περιηγηθείτε μόνοι σας ή σε μικρές συντροφιές στη γειτονιά του σχολείου
σας. • Παρατηρήστε προσεκτικά δρόμους, κτίρια, τα μαγαζιά, τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα) και αξιολογήστε την αισθητική τους.
• Προσπαθήστε να σκεφτείτε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα βελτίωναν αισθητικά το χώρο. Στη συνέχεια συντάξτε μια επιστολή προς το δήμο ή άλλον αρμόδιο φορέα που να περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις και τις
προτάσεις σας για παρεμβάσεις και αλλαγές στο χώρο.
Στη συνέχεια αξιολογήστε τα κείμενά σας, ελέγχοντας αν:
• οι παρατηρήσεις είναι οργανωμένες σε κατηγορίες,
• οι παρατηρήσεις είναι εύστοχες και η περιγραφή βοηθάει τον αναγνώστη
να κατανοήσει το πρόβλημα,
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• οι προτάσεις αντιστοιχούν στο πρόβλημα ή τα προβλήματα που επισημάνθηκαν και είναι συγκεκριμένες και εφικτές,

• αξιοποιείται το λεξιλόγιο που προέκυψε από τη διδασκαλία της ενότητας

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σχετικά με την τέχνη,
• έχουν μορφή και ύφος κατάλληλα για επίσημη επιστολή.
Αξιότιμε κύριε δήμαρχε,
Η επιστολή μας έχει σκοπό να στρέψει το ενδιαφέρον σας προς την αισθητική βελτίωση της περιοχής μας. Ο χώρος γύρω από το σχολείο μας παρουσιάζει πολλές λειτουργικές ελλείψεις. Ακόμη, χρειάζονται αρχτιτεκτονικές και
καλλιτεχνικές παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί η όψη του, να καλυφθούν τα κατασκευαστικά μειονεκτήματα και να αναδειχτούν τα αρχιτεκτονικά του πλεονεκτήματα.
Το σχολικό κτίριο είναι σχετικά καινούριο, όμως όλα τα γύρω κτίρια δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα λόγω της παλαιότητάς τους. Αρκεί μόνο να
σκεφτείτε ότι οι τοίχοι έχουν μαυρίσει από τα καυσαέρια. Το χειρότερο, όμως,
είναι ότι παντού υπάρχουν κολλημένα και σκισμένα διαφημιστικά έντυπα.
Όλοι γνωρίζουν ότι απαγορεύεται δια νόμου η τοιχοκόλληση, παρ’ όλα αυτά
όλοι γίνονται παραβάτες. Μήπως η έλλειψη κυρώσεων επιτρέπει και ίσως προκαλεί αυτή τη συμπεριφορά; Σίγουρα η δημοτική αρχή, αφού φροντίσει για τον
καθαρισμό και το βάψιμο όλων των παλαιών κτιρίων, θα πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα για όσους ρυπαίνουν την πόλη.
Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων κυρίως
στα πάρκα, που έχουν γεμίσει σκουπίδια από τους απρόσεκτους επισκέπτες.
Βέβαια, ο δήμος φροντίζει καθημερινά για την καθαριότητα του πάρκου, αλλά
αυτό δε φτάνει. Πρέπει όλοι να μάθουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και αυτούς με τους οποίους το μοιραζόμαστε.
Ελπίζουμε να μελετήσετε τις προτάσεις μας και να δραστηριοποιηθείτε για
την αισθητική βελτίωση του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
3ο Γυμνάσιο Περάματος
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δευτερεύουσες αποτελεσματικές
προτάσεις
• Δηλώνουν τις συνέπειες ή τα
τα αποτελέσματα ενός γεγονότος.

• Εισάγονται με: ώστε, που, ώστε να

Δευτερεύουσες εναντιωματικές
προτάσεις
• Δηλώνουν αντίθεση ή
εναντίωση προς ένα γεγονός
ή ένα ενδεχόμενο.
• Εισάγονται με: ενώ, μολονότι,
αν και, και ας, παρόλο που,
παρότι, παρά το ότι, μόλο που

• Όταν λέμε: «Στην Εθνική Πινακοθήκη εκτίθεται ένας Θεοτοκόπουλος» εννοούμε
ότι εκτίθεται ένας πίνακας του Θεοτοκόπουλου.

• Το σχήμα λόγου που χρησιμοποιήσαμε στην περίπτωση αυτή ονομάζεται μετωνυμία.

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Τέχνη: μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές
Κείμενο α: Ο Πικάσο για την τέχνη
«Η ζωγραφική», έλεγε [ο Πικάσο], «είναι ένα πολεμικό εργαλείο για την επίθεση
και την άμυνα ενάντια στον εχθρό». Δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε τη δήλωσή
του πάνω σ’ αυτό το θέμα [...]:
«Τι νομίζετε πως είναι ένας καλλιτέχνης; Μήπως ένας ηλίθιος που έχει μόνο μάτια
αν είναι ζωγράφος ή μόνο αυτιά αν είναι μουσικός, μια λύρα σε κάθε επίπεδο της
καρδιάς του αν είναι ποιητής ή ακόμη μόνο τα μπράτσα του αν είναι μποξέρ;
Αντίθετα, είναι την ίδια στιγμή ένα ον πολιτικό, πάντοτε ευαίσθητο σε σπαρακτικά,
καυτά ή ευτυχή γεγονότα, στα οποία αντιδρά με κάθε τρόπο. Πώς θα ήταν δυνατό να
μην αισθάνεσαι ενδιαφέρον για τους άλλους και, χάρη ενός ελεφάντινου πύργου, να
αποσυνδέεις τον εαυτό σου από τη ζωή που σου φέρνουν εκείνοι με τόση αφθονία;
Όχι, η ζωγραφική δεν είναι για να στολίζει διαμερίσματα. Είναι ένα πολεμικό
εργαλείο για επίθεση και άμυνα ενάντια στον εχθρό».
Χέρμπερτ Ρηντ, Ιστορία της μοντέρνας ζωγραφικής,
Εκδόσεις Υποδομή, 1978
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Κείμενο β: Ο Λεωνής ζωγραφίζει
Το εργαστήριο ζωγραφικής ήταν άδειο. Ο Λεωνής ετοίμασε το καβαλέτο του
χωρίς μεγάλη προθυμία, πασπάτεψε τα κάρβουνά του και τα σφοντύλια του κι άρχισε να ζυμώνει με τα δάχτυλα την ψίχα ψωμιού που είχε φέρει μαζί του. Μηχανικά
έφαγε λίγη ψίχα. Αυτό ήταν κακό σημάδι. Όταν έτρωγε την ψίχα, ήταν σίγουρο
πως η δουλειά δε θα πήγαινε καλά. Μα πώς να πάει καλά; Όλο φρούτα και κανάτια, ο Λεωνής είχε βαρεθεί. Για ποικιλία, ο κ. Μοντεφρεντίνι τον έβαζε πότε πότε
να ιχνογραφεί κανένα γύψινο ομοίωμα του Απόλλωνα του Μπελβεντέρε ή της
Αρτέμιδας του Βατικανού ή της Αφροδίτης της Μήλου, άψυχα πράματα, κρύα και
ανέκφραστα. Ύστερα ήταν εκείνη η τυραννία των αναλογιών, τα τετραγωνάκια
και τα μετρήματα από μακριά με το ένα μάτι κλειστό. Ο Λεωνής αισθανότανε φυλακισμένος μέσα σ’ όλα αυτά τα τεχνάσματα, δεμένος απάνω στο χαρτί με αόρατες κλωστές. Η μεγάλη του χαρά ήτανε να το σκάσει με τις μπογιές του στα περιβόλια ή στις καμένες συνοικίες ή στην κορφή κανενός λόφου με ωραία θέα και εκεί
να αφεθεί ολότελα στη γοητεία των χρωμάτων, να κολυμπήσει μες στα χρώματα
στην τύχη και ό,τι βγει. Έβγαιναν πράματα που δεν είχανε μεγάλη ομοιότητα μ’
αυτά που έβλεπε, μα τι πείραζε; Το ζήτημα δεν ήτανε να αντιγράφει κανείς τα πράματα όπως είναι. Γι’ αυτή τη δουλειά υπάρχουν οι φωτογραφικές μηχανές. Το ζήτημα ήτανε να ανακατωθούν καλά καλά τα χρώματα, να χορέψουν, να ρεμπελέψουν και να εναρμονιστούν, να γίνει μια χρωματική σύνθεση, κατιτί σαν μια
ωραία μουσική όπου τα χρώματα θα ήταν οι νότες, ένα παιχνίδι του ματιού τέλος
πάντων, που να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Το τι παρασταίνουν τα χρώματα
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί και να μην παρασταίνουν τίποτα, όπως κι η
μουσική δεν παρασταίνει τίποτα. Τα χρώματα είναι για να παίζουμε κι όχι για να
διδάσκουμε και να σοβαρολογούμε. Έτσι ένιωθε το ζήτημα ο Λεωνής.
Γ. Θεοτοκάς, Λεωνής (απόσπασμα)

Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις
1. Συμπληρώστε τα παρακάτω αποσπάσματα με αποτελεσματικούς συνδέσμους ή
εκφράσεις που δηλώνουν αποτέλεσμα:
α. Ο κ. Μοντεφρεντίνι έβαζε πότε πότε το Λεωνή να ιχνογραφεί κανένα γύψινο
ομοίωμα του Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, .............. να υπάρχει ποικιλία.
β. Ο Λεωνής αισθανότανε φυλακισμένος μέσα σ’ όλα αυτά τα τεχνάσματα .............. θέλει να το σκάσει με τις μπογιές του στα περιβόλια.
γ. Το ζήτημα ήτανε να ανακατωθούν καλά καλά τα χρώματα .............. γίνει μια
χρωματική σύνθεση, ένα παιχνίδι του ματιού τέλος πάντων, που να το βλέπεις και
να το χαίρεσαι.
2. Με αφορμή το κείμενο α σας δίνονται κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες μπορούν
να συνδεθούν αντιθετικά:
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α. Η ζωγραφική είναι ένα πολεμικό
εργαλείο για την επίθεση και την
άμυνα ενάντια στον εχθρό.

1. Η ζωγραφική δημιουργεί
ευχαρίστηση.

β. Ένας καλλιτέχνης αισθάνεται
ενδιαφέρον για τους άλλους.

2. Η ζωγραφική είναι μια
μοναχική δημιουργία.

γ. Πολλοί πιστεύουν πως
η ζωγραφική είναι για να
στολίζει διαμερίσματα.

3. Ο Πικάσο θεωρούσε τη
ζωγραφική πολεμικό εργαλείο για
την επίθεση και την άμυνα ενάντια
στον εχθρό.

α. Συνδέστε τις φράσεις με διάφορους εναντιωματικούς συνδέσμους.
β. Αντιστρέψτε τις περιόδους που μόλις σχηματίσατε, κάνοντας τη δευτερεύουσα
πρόταση κύρια και το αντίστροφο.
3. Συμπληρώστε τις δευτερεύουσες εναντιωματικές προτάσεις με στοιχεία από το
κείμενο α:
α. Η ζωγραφική είναι μια μοναχική διαδικασία μολονότι ο καλλιτέχνης είναι
............................................................................................................................................
β. Η ζωγραφική είναι μια μοναχική διαδικασία αν και ο καλλιτέχνης είναι
............................................................................................................................................
γ. Η ζωγραφική είναι μια μοναχική διαδικασία παρόλο που ο καλλιτέχνης είναι
...........................................................................................................................................

Μετωνυμία
1. Βρείτε τη μετωνυμία στις παρακάτω φράσεις:
α. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε Πικάσο στην Εθνική Πινακοθήκη.
β. Όλο το αμφιθέατρο ξεσηκώθηκε.
2. Σκεφτείτε και γράψτε τρία δικά σας παραδείγματα μετωνυμιών.
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ÂÓﬁÙËÙ· 8Ë
Mπροστά στο μέλλον

Ι . Θ Ε Ω ΡΙ Α
Μόρια
❏ Στη γραμματική, μόρια ονομάζονται οι άκλιτες μονοσύλλαβες λέξεις τις οποί-

ες χρησιμοποιούμε κυρίως για να σχηματίζουμε χρόνους και εγκλίσεις ρημάτων
(θα, να, ας, για, μα).
✔ Τα μόρια αυτά, ανάλογα με τη σημασία τους, έχουν και κάποιο όνομα:
θα
μελλοντικό
θα φύγω
δυνητικό
θα έτρωγα,
αν πεινούσα
πιθανολογικό
θα κοιμάται
τώρα

να

ας

για

βουλητικό
προτρεπτικό προτρεπτικό
να γυρίσεις
ας φύγουμε για έλα εδώ
δεικτικό
να ο Γιώργος

μα
ορκωτικό
μα την αλήθεια

❏ Στο συντακτικό, μόρια θεωρούνται όλες οι άκλιτες λέξεις όταν έχουν περισσότερες από μία χρήσεις (και χρησιμοποιούνται διαφορετικά από την κανονική
τους σημασία) ή δεν μπορούμε να τις εντάξουμε σε κάποιο από τα άκλιτα μέρη
του λόγου (επιρρήματα, προθέσεις, συνδέσμους, επιφωνήματα).
✔ Μερικά από τα μόρια της νεοελληνικής γλώσσας είναι τα ακόλουθα:
άντε/άιντε, ακόμα/ακόμη, αλλά, αλλιώς, αμέ, άμα, αν, άραγε, ας, αφότου, αφού,
για, γιατί, δα, δε(ν), δήθεν, δίχως, ε, εάν, εδώ, είθε, είτε, εκεί που, εκτός, εμ, εν,
έτσι, ή, θα, θες, κάθε, καθώς, και, καν, κι αν, κι ας, κιόλας, λοιπόν, μα, μακάρι,
μάλιστα, μη(ν), μήπως, μια, μόλις, μπα, μπας και, να, ναι, ντε, όμως, όποτε, όπου,
όπως, όσο, όταν, ότι, ούτε, πάλι(ν), παρά, πια, πιο, πότε, ποτέ, που, πού, πριν,
προτού, πως, πώς, σαν, σάμπως, τάχα, τίποτε, τότε, τώρα, ως, ωσάν
✔ Τα μόρια έχουν πολλές σημασιολογικές αποχρώσεις που δεν προβλέπονται συνήθως από τους κανόνες της γλώσσας. Έτσι, συχνά αλλάζουν ρόλο μέσα στο λόγο, ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (το ίδιο μόριο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεσμος, πρόθεση, επίρρημα κ.λπ.),
π.χ. Για ελάτε εδώ μιλήσουμε. (προτρεπτικό μόριο)
Θα έρθει τώρα για αργότερα; (διαζευκτικός σύνδεσμος = ή)
Διαβάζει για τις εξετάσεις (πρόθεση)
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Τα κυριότερα μόρια
μόριο

σημασία/χρήση

παράδειγμα

ας

• προτροπή

Ας αρχίσει η γιορτή.

για

παράκληση,
προσταγή
• συγκατάθεση
• παραχώρηση,
εναντίωση
• ευχή, απευχή
• υπόθεση

• προτροπή
• ειρωνεία
• απειλή
• πρόθεση
(αιτία, σκοπός,
κατεύθυνση κ.λπ.)
• διαζευκτικό
(= ή)
• εισάγει ερώτηση
(= για πιο λόγο)

δα

• δεικτικό
• βεβαιωτικό
• ειρωνικό,
προτρεπτικό,
θαυμαστικό

θα

• μελλοντικό
• πιθανολογικό
• ευγένεια

Ας έρθει κι αυτός.
Ας θυμώσει, δε με ενδιαφέρει καθόλου.
Ας κερδίσει η ομάδα μας!
Ας είχα λίγο χρόνο και θα σε βοηθούσα.
Για έλα λίγο εδώ.
Για φαντάσου!
Για ξαναπές το!
Αύριο φεύγουμε για το χωριό.
Για σήμερα για αύριο θα έρθει.
Για δε θέλεις να πας μαζί του;
Είναι τόσο δα μικρό.
Θέλω να έρθεις· ξέρεις δα πόσο σε αγαπώ!
Όχι δα!
Σώπα δα!
Θα μιλήσουμε αύριο.
Θα ζούσαν δύσκολα τότε.
Θα ήθελα μια πληροφορία.

(παράκληση)
μα

• ορκωτικό
• αντιθετικό
(= αλλά)
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Να το σπίτι μου!
Να έχει γυρίσει άραγε ο Μανόλης;
Να είχα χρόνο και θα σε βοηθούσα.
Να είχα λίγο παραπάνω χρόνο!
Να φύγεις αμέσως από ’δω!

π. £ÂˆÚ›·

παράκληση

• παραχώρηση,

Καλά, να προσπαθήσουμε άλλη μία φορά.

υποχώρηση

• άδεια για να
γίνει κάτι
• επιφωνηματικό
(αποδοκιμασία,
δυσφορία,
κατάκριση)
• δυνητικό
(= μπορώ να,
μπορούσα να)
• βουλητικό
• τελικό
(= για να)
• αποτελεσματικό
(= ώστε να)
• αναφορικό
(= που να)
παρά

που

– Να πιω λίγο νερό;
– Και βέβαια να πιεις.
Να παίρνει τα λεφτά του παιδιού του!

Ποιος να το ήξερε!
Θέλω να φάω κάτι.
Έσκυψε, να μη φανούν τα δάκρυά του
Δεν είναι αφελής, να τα πει σε όλους.
Υπάρχει γονιός να θέλει το κακό του παιδιού
του;

• πρόθεση
• ποσοτικό

Το έκανε παρά τη θέλησή του.
Πήγαινε παρά ’κει.

επίρρημα (= πιο,
λίγο πιο,
ακόμα πιο)
• με περιοριστική
σημασία
(= παρά μόνο)
• συγκριτικό

Δεν άκουσα παρά μια κραυγή πόνου.

• αναφορικό
επίρρημα (= όπου)
• αναφορική
αντωνυμία
(= ο οποίος)

Προτιμώ την κόκκινη μπλούζα παρά τη μοβ.
Θα πάω στην πλατεία, που με περιμένει η
παρέα μου.
Συνάντησα μια φίλη που είχα χρόνια να δω.
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• χρονικό
(= όταν)
• αιτιολογικό
(= επειδή)
• αποτελεσματικό
(= ώστε)
• ειδικό
(= ότι)
• ευχετικό
(= που μακάρι)
• επιφωνηματικό
πού

σαν

• ερωτηματικό
τοπικό επίρρημα
• έκπληξη
(= δεν ξέρω πώς)
• ισχυρή άρνηση
(= δεν υπάρχει...)

• παρομοίωση
(= όπως)
• αιτιολογικό
(= επειδή)
• υποθετικό (= αν)
• χρονικό (= όταν)
• με τη σημασία
«νομίζω,
μου φαίνεται»

Το πρωί, που ξεκίνησα για τη δουλειά, δεν
αισθανόμουν καλά.
Θύμωσε που του μίλησες απότομα.
Θύμωσε τόσο, που δε θέλει να σε ξαναδεί.
Άκουσα που μιλούσαν μεταξύ τους αγγλικά.
Τον είδα, που να μην τον έβλεπα!
Μέρα που βρήκες κι εσύ να έρθεις!
Όμορφο που είναι αυτό σπίτι!
Πού θα πάμε το βράδυ;
Πού το κατάλαβες!
Πού καιρός για διασκέδαση...
Τρέχει σαν λαγός.
Σαν καλό παιδί που είσαι, θα με βοηθήσεις.
Σαν θέλεις, έλα από το σπίτι.
Σαν έρθεις, θα συζητήσουμε.
Σαν καλό να είναι το φαγητό...

Προσοχή: το σαν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις και όχι σε φράσεις όπως Διορίστηκε σαν δάσκαλος (γιατί σημαίνει ότι δεν είναι πράγματι δάσκαλος)
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• πρόθεση Ως αύριο θα δούμε τι θα γίνει.

π. £ÂˆÚ›·

(= μέχρι)

• προθετικό επίρρημα που συντάσσεται συνήθως με άναρθρο
ουσιαστικό και σπανιότερα με επίθετο, και μπορεί να είναι:
α. κατηγορούμενο του υποκειμένου ή του αντικειμένου και φανερώνει
ιδιότητα (πραγματική ή μη), π.χ. Παρουσιάστηκε ως
πρόεδρος του οργανισμού (χωρίς να είναι στην πραγματικότητα)
Όταν δηλώνεται πραγματική ιδιότητα ή κατάσταση, είναι προτιμότερο
να παραλείπεται το ως, δηλαδή: Αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ανεξάρτητο
κράτος. (αντί: Αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος).
Διορίστηκε καθηγητής (και όχι διορίστηκε ως καθηγητής).
β. κατηγορηματικός προσδιορισμός ουσιαστικού ή αντωνυμίας δεικτικής ή
προσωπικής. Στην περίπτωση αυτή το ως είναι απαραίτητο, γιατί αποδίδει
μια πραγματική ιδιότητα ή κατάσταση στον όρο που προσδιορίζει, κάτω
όμως από ορισμένους περιορισμούς (αιτία, χρόνο, προϋπόθεση) και ονομάζεται περιοριστικό ως, π.χ. Ως ξένος υπήκοος δεν πληρώνει φόρους.
(αιτία: Επειδή είναι –πράγματι– ξένος υπήκοος...)
Ως δήμαρχος έκανε πολλά έργα στην πόλη.
(χρόνος: Τότε που ήταν –πράγματι– δήμαρχος...)
Δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά ως καθηγητής είναι πολύ καλός.
(προϋπόθεση: αν τον εξετάσουμε ως καθηγητή...)
Προσοχή: Το όνομα που συνοδεύεται από το ως μπαίνει στην πτώση της
λέξης που προσδιορίζει. Δηλαδή, αν το ουσιαστικό που προσδιορίζεται
είναι σε γενική πτώση, τότε και το ουσιαστικό που συνοδεύει το ως θα
μπει στη γενική, π.χ Οι ευθύνες του Νίκου ως διευθυντή είναι μεγάλες
(και όχι: ως διευθυντής)

Στίξη
❏ Σημεία στίξης ονομάζονται τα ειδικά σημάδια που χρησιμοποιούμε στο γραπτό λόγο, τα οποία μας δείχνουν πού πρέπει να σταματήσουμε, πώς να χρωματίσουμε τη φωνή μας κ.λπ.
✔ Τα κυριότερα σημεία στίξης της ελληνικής γλώσσας είναι: η τελεία (.), η άνω τελεία (·), το κόμμα (,), η διπλή τελεία (ή άνω-κάτω τελεία/στιγμή ή δίστιγμο) (:), το
ερωτηματικό (;), το θαυμαστικό (!), τα αποσιωπητικά (...), η διπλή παύλα (– –), η
παρένθεση ( ), τα εισαγωγικά (« » ή “ ”), η παύλα ή κεραία (–).
✔ Στα σημεία στίξης ανήκουν επίσης: η πλάγια γραμμή (/), οι τετράγωνες αγκύλες
[ ], οι αγκιστροειδείς αγκύλες { }, οι γωνιώδεις αγκύλες < > και το ενωτικό (-).
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Σημασία και χρήση και των κυριότερων σημείων στίξης
σημείο ονομασία
στίξης

;

292
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χρήση

• για να δηλώσουμε το τέλος μιας περιόδου

.

τελεία

·

άνω τελεία

• για να δηλώσουμε το τέλος μιας ημιπεριόδου:

:

διπλή τελεία

• για να διασαφηνίσουμε κάτι που γράψαμε προηγουμένως:

ερωτηματικό

με ολοκληρωμένο νόημα: Θα έρθω μεθαύριο.
• για τη σύντμηση λέξεων: Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.
• στους αριθμούς για τη διάκριση των
χιλιάδων κ.λπ.: 1.000, 567.987, 3.098.459
– ώστε να φανεί ότι δύο προτάσεις συνδέονται
μεταξύ τους νοηματικά εφόσον δε συνδέονται
παρατακτικά ή υποτακτικά:
Οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν αύριο· στόχος
είναι να γίνουν αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο.
– για να τονίσουμε την αντίθεση ανάμεσα στα
μέρη μιας περιόδου, κυρίως όταν το δεύτερο
επεξηγεί ή συμπληρώνει το νόημα του πρώτου
μέρους: Αυτός δεν ήταν άνθρωπος· ήταν θεριό.

Pεαλισμός: τεχνοτροπία κατά την οποία οι μορφές απεικονίζονται όπως πραγματικά είναι.
• για να απαριθμήσουμε τα μέρη ενός συνόλου:
Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
α. αστυνομική ταυτότητα
β. εκλογικό βιβλιάριο
• για να παραθέσουμε κατά λέξη τα λόγια
κάποιου (πριν από τα εισαγωγικά):
Τότε ο αστυνομικός φώναξε: «Ψηλά τα χέρια!»
• για να διακρίνουμε το θέμα από το σχόλιο
(π.χ. σε ένα άρθρο, σε έναν κατάλογο κ.λπ.):
Ασφαλιστικό: Συγχώνευση ταμείων

• στο τέλος ευθείας ερωτηματικής πρότασης:

Θέλεις να πάμε μια βόλτα;
• στο τέλος πλάγιας ερωτηματικής πρότασης,
μόνο όταν αυτή εξαρτάται από ευθεία ερώτηση:
Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η λέξη στα γερμανικά;
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• σε ρητορικές ερωτήσεις:

π. £ÂˆÚ›·

Ποιος δε νιώθει υπερήφανος μια τέτοια στιγμή;
!

θαυμαστικό

• στο τέλος επιφωνηματικών προτάσεων, για
να εκφράσει ένα έντονο συναίσθημα (απορία,
θαυμασμό κ.λπ.): Τι ωραία που περάσαμε!
• στο τέλος προστακτικών προτάσεων:
Φέρε μου γρήγορα αυτό που κρατάς!
• κατά την προσφώνηση προσώπων (σε
ελλειπτική πρόταση): Κατερίνα!

...

αποσιωπητικά

• για να κάνουμε κάποιο υπονοούμενο:

– – διπλή παύλα

()

παρένθεση

Ο υπουργός δεν έκανε καμιά δήλωση για το θέμα
αυτό...
• για να δηλώσουμε ότι αποσιωπούμε κάτι:
Η πρόταση «ότι... εποχή» είναι δευτερεύουσα
ειδική, κατηγορούμενο του ρήματος «είπε».
• για να δείξουμε ότι μια φράση έμεινε
ατελείωτη από συγκίνηση, ντροπή ή άλλο λόγο
ή για να δηλώσουμε την απότομη διακοπή μιας
συνομιλίας, παύση, σιωπή, περιφρόνηση,
απειλή: Αν σε πιάσω...
• για να δηλώσουμε την παύση της ομιλίας
πριν από ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να
εστιαστεί: Στο κεφάλι φορούσε ένα... τηγάνι.

• για να απομονώσουμε μια επεξήγηση ή ένα
σχόλιο, ώστε να το αναδείξουμε ως σημαντικό:
Ο πατέρας μου –ας είναι καλά όπου βρίσκεται–
ήθελε να με κάνει ναυτικό.

• για να παραθέσουμε στοιχεία που θεωρούνται
δευτερεύον, πρόσθετο υλικό:
Τον παρουσιάζει σαν σωτήρα (αντίθετα με την
πραγματικότητα).
• για να επεξηγήσουμε κάτι:
Η αντανάκλαση του ηλιακού φωτός προκαλεί τα
χρώματα της Ίριδας (μοβ, βαθύ μπλε, ανοιχτό
μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο).
293

8Ë(287-330)NEO KA™E

∂ÓﬁÙËÙ·
8Ë
MÚÔÛÙ¿
ÛÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ

«»

,

294

14-01-04

03:53

™ÂÏ›‰·294

εισαγωγικά

• για να παραθέσουμε τα λόγια κάποιου όπως

κόμμα

• μεταξύ στοιχείων στο ασύνδετο σχήμα:

ακριβώς ειπώθηκαν, κατά λέξη:
«Σηκωθείτε» φώναξε και όλοι υπάκουσαν.
• για να παραθέσουμε τίτλους έργων, ονόματα
περιοδικών, επιγραφές κ.λπ. (επωνυμίες):
Επανακυκλοφορεί το περιοδικό «Οικολογία».
• για να παραθέσουμε παροιμίες και ρητά:
«Όποιος βιάζεται σκοντάφτει» λέει μια παροιμία.
• για να δώσουμε τη σημασία μιας λέξης:
Προορατικός σημαίνει «αυτός που έχει την
ικανότητα να προβλέπει».
• για να δείξουμε ότι μια λέξη χρησιμοποιείται
με μεταφορική σημασία ή ειρωνικά:
Είναι «άγιος» άνθρωπος.

Γύρω ήταν σκορπισμένα βιβλία, περιοδικά,
παλιές εφημερίδες, κάθε είδους χαρτιά.
• για να διακρίνουμε την κλητική προσφώνηση
μέσα στην πρόταση:
Πες μου, παιδί μου, τι σε απασχολεί.
• στην παρατακτική σύνδεση πριν από το αλλά:
Θέλω να έρθω, αλλά έχω πολλή δουλειά.
• στην παράθεση και στην επεξήγηση:
Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γ. Αναγνώστου,
υποψήφιος βουλευτής. (παράθεση)
Ο συμμαθητής μου, ο Γιάννης, παίζει
ποδόσφαιρο στον Πανιώνιο. (επεξήγηση)
• στις μη περιοριστικές (προσθετικές)
αναφορικές προτάσεις: Ο θείος μου, που τον
αγαπώ πολύ, μου έμαθε να παίζω πιάνο.
• μετά από ένα μόριο ή από ένα βεβαιωτικό ή
αρνητικό επίρρημα στην αρχή της περιόδου, το
οποίο συνδέει το νόημά της με τα προηγούμενα:
Πράγματι, η καταστροφή ήταν μεγάλη.
• για να χωρίσουμε τις μετοχικές προτάσεις,
όταν μπαίνουν ως επεξήγηση ή όταν είναι
μεγάλες: Πέρασε τη ζωή του έτσι, μελετώντας την
τέχνη σε κάθε της μορφή.
• για να χωρίσουμε λέξεις ή φράσεις
παρενθετικές: Είναι δύσκολο, έλεγε ο Τσαρούχης,
να μιλήσει ένας ζωγράφος για τη ζωγραφική.
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• για να χωρίσουμε μια δευτερεύουσα

π. £ÂˆÚ›·

επιρρηματική πρόταση (χρονική, αιτιολογική,
αποτελεσματική, υποθετική κ.λπ.) από την
πρόταση που προσδιορίζει:
Έφυγε θυμωμένος, επειδή του μίλησαν απότομα.
Προσοχή: Δε χωρίζονται με κόμμα:
– οι κύριοι όροι μιας πρότασης (υποκείμενο,
αντικείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο):
Ο Παύλος φαίνεται κουρασμένος.
– οι όμοιοι όροι μιας πρότασης που συνδέονται
με συμπλεκτικό ή με διαχωριστικό σύνδεσμο:
Πάρε χαρτί και μολύβι.
– μια σειρά επιθετικών προσδιορισμών, όταν το
τελευταίο επίθετο μαζί με το ουσιαστικό
αποτελούν μια έννοια που προσδιορίζεται από
τα προηγούμενα επίθετα:
Η Ιφιγένεια είναι παλιά οικογενειακή φίλη.
– οι περιοριστικές (προσδιοριστικές)
αναφορικές προτάσεις:
Το βιβλίο που διαβάζω είναι πολύ ενδιαφέρον.
– οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
(ειδικές, πλάγιες ερωτηματικές, βουλητικές,
ενδοιαστικές, αναφορικές ονοματικές):
Είπε ότι θα γυρίσει νωρίς.
–

παύλα

• στο διάλογο, για να δηλώσουμε την αλλαγή
του προσώπου που μιλάει:
– Μην αργείς!
– Θα έρθω όσο γρηγορότερα μπορώ.
• για να δηλώσουμε απότομη αλλαγή ή ανακολουθία στο λόγο
ή μεγάλη αντίθεση: Πέρασε πολύ καιρός – όλα έχουν αλλάξει.
• κατά την απαρίθμηση στοιχείων σε ξεχωριστές σειρές:
Τομείς ειδικοτήτων:
– Παιδιατρική
– Ορθοπαιδική
– Οφθαλμιατρική
– Νευρολογία
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Σχήματα λόγου
Κάθε λέξη δημιουργείται με μία μόνο σημασία, που λέγεται αρχική ή κύρια,
αλλά με τον καιρό αποκτά διάφορες σημασιολογικές αποχρώσεις, οι οποίες ονομάζονται δευτερεύουσες ή μεταφορικές σημασίες. Στον καθημερινό λόγο ελάχιστες
λέξεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με μία σημασία.

❏ Σχήματα λόγου ονομάζονται οι αποκλίσεις από την κύρια σημασία και οι διάφορες ιδιόρρυθμες χρήσεις των λέξεων ή των φράσεων μέσα σε ένα ορισμένο περιβάλλον επικοινωνίας.

✔ Κάποια από τα σχήματα λόγου που σχετίζονται με τη σημασία των λέξεων ή
των φράσεων είναι τα εξής: μεταφορά (βλ. Eνότητα 3, Ι. Θεωρία: Σχήματα λόγου.
Kυριολεξία και μεταφορά), μετωνυμία (βλ. Eνότητα 7, Ι. Θεωρία: Μετωνυμία),
παρομοίωση, υπερβολή, λιτότητα, ειρωνεία, συνεκδοχή.
Παρομοίωση
Παρομοίωση έχουμε όταν, για να τονίσουμε μια ιδιότητα ενός προσώπου ή
μιας ιδέας ή ενός πράγματος, το συσχετίζουμε με κάτι άλλο πολύ γνωστό, που
έχει αυτή την ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό, π.χ. Ο αδερφός του είναι όμορφος
σαν αρχαίος θεός.
• Παρομοίωση γίνεται και ανάμεσα σε καταστάσεις, καθώς και ανάμεσα σε ενέργειες.
• Στην παρομοίωση υπάρχουν δύο όροι: ο πρώτος, ο οποίος συγκρίνεται, και ο
δεύτερος, προς τον οποίο γίνεται η σύγκριση
• Η σύγκριση γίνεται με τις παρομοιαστικές λέξεις σαν, όπως, καθώς, λες και κ.λπ.
Υπερβολή
Υπερβολή έχουμε όταν λέμε κάτι που ξεπερνά το πραγματικό και το συνηθισμένο,
για να προκαλέσουμε ισχυρή εντύπωση, π.χ. Σε πήρα τηλέφωνο χίλιες φορές, αλλά δεν απαντούσες.
• Η υπερβολή χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα δημοτικά τραγούδια,
π.χ. (το άλογο) Του Κώστα τρώει τα σίδερα, τ’ Αλέξη τα λιθάρια,
και του μικρού Βλαχόπουλου τα δέντρα ξεριζώνει.
Λιτότητα
Στο σχήμα λιτότητας αντί για μια λέξη χρησιμοποιούμε την αντίθετή της με
άρνηση, π.χ. Τα βάσανα που τον βρήκαν δεν ήταν λίγα (= ήταν πολλά).
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Ειρωνεία
Στην ειρωνεία χρησιμοποιούμε με προσποίηση λέξεις ή φράσεις, για να δείξουμε το εντελώς αντίθετο από αυτό που λέμε, π.χ. Τελικά, είσαι πανέξυπνος!
(= είσαι πολύ ανόητος)
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• Στον προφορικό λόγο η ειρωνεία διακρίνεται και από τον επιτονισμό της φωνής.

π. £ÂˆÚ›·

Συνεκδοχή
Συνεκδοχή έχουμε όταν χρησιμοποιούμε στο λόγο:
α. το ένα αντί για πολλά ομοειδή: Ο βάτραχος είναι αμφίβιο ζώο. (= οι βάτραχοι)
β. το μέρος ενός συνόλου αντί για το σύνολο ή αντίστροφα: Κάθε κλαδί και κλέφτης. (= κάθε δέντρο)
γ. την ύλη αντί για το πράγμα που έχει γίνει από αυτή την ύλη: Να τρώει η σκουριά το σίδερο κι η γη τον αντρειωμένο. (= τα σιδερένια όπλα)
δ. το όργανο αντί για μια σχετική ενέργεια που γίνεται ή παράγεται με αυτό το
όργανο: Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν. (= τουφεκιές)
ε. το όργανο μιας ενέργειας αντί για το πρόσωπο που χειρίζεται το όργανο αυτό
ή που έχει σχέση με αυτό: Ο φούρνος αυτός φτιάχνει παραδοσιακό ψωμί. (= ο
φούρναρης)
στ. τη λέξη που φανερώνει ένα φαινόμενο που παράγεται καθώς γίνεται μια
ενέργεια, αντί για τη λέξη που φανερώνει την ίδια την ενέργεια: Έμεινε ο Διάκος
στη φωτιά με δεκαοχτώ λεβέντες. (= στη μάχη)
ζ. τη λέξη που φανερώνει ένα εικονιζόμενο πρόσωπο, ενώ πρόκειται για την εικόνα αυτού του προσώπου: Κρεμάσαμε τον παππού πάνω από το κρεβάτι. (= τη
φωτογραφία του παππού)

Περίληψη
❏ Η περίληψη είναι σύντομο κείμενο που προκύπτει από ένα εκτενέστερο, από

το οποίο διατηρεί μόνο τα βασικά του στοιχεία, παραλείποντας τις λεπτομέρειες.
✔ Περίληψη είναι και η σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός προφορικού
λόγου.
✔ Οι περιλήψεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες και έχουν πολλές εφαρμογές:
– καλύπτουν πρακτικές ανάγκες (π.χ. σύντομες ειδήσεις στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, μικρές αγγελίες, ανακοινώσεις, οπισθόφυλλα βιβλίων)
– βοηθούν να κατανοήσουμε εύκολα και γρήγορα ένα σύντομο κείμενο ή μήνυμα
– βοηθούν να αποκτήσει ο λόγος (προφορικός ή γραπτός) συνοχή, ακρίβεια και
σαφήνεια.
✔ Μερικά βασικά είδη περίληψης είναι τα παρακάτω:
α. Απλή πύκνωση: είναι το κείμενο που θα μπορούσε να συντάξει ο συγγραφέας
και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες πληροφορίες του αρχικού κειμένου.
β. Πληροφοριακή-περιγραφική περίληψη: είναι γραμμένη με τρόπο που δείχνει ότι
έχει συνταχθεί από κάποιον τρίτο, καθώς περιέχει φράσεις όπως «ο συγγραφέας
υποστηρίζει», «στη συνέχεια αναφέρει» κ.λπ. Οι φράσεις αυτές φανερώνουν και
τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το αρχικό κείμενο.
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γ. Αξιολογική περίληψη: περιλαμβάνει κρίσεις και σχόλια για το αρχικό κείμενο.
✔ Στα διάφορα μαθήματα του σχολείου οι μαθητές συναντούν περιλήψεις όλων
των ειδών. Όταν όμως ζητείται να γράψουν την περίληψη ενός κειμένου, εννοείται
ότι πρέπει να συντάξουν μια πληροφοριακή-περιγραφική περίληψη, χωρίς προσωπικές κρίσεις και σχόλια (εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο).
✔ Το ύφος της περίληψης εξαρτάται ως ένα βαθμό από το ύφος του αρχικού κειμένου (αν είναι κωμικό, ειρωνικό, στοχαστικό κ.λπ.), αλλά και από το κοινό στο
οποίο απευθύνεται (γνωστό/άγνωστο, ευρύ/περιορισμένο κ.λπ.). Συνήθως η περίληψη έχει τυπικό ύφος, το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση του γ΄προσώπου ή
του γενικευτικού α΄πληθυντικού.
Τα στάδια στη γραφή περίληψης
1. Διαβάζουμε τον τίτλο του κειμένου.
2. Κάνουμε προσεκτική ανάγνωση όλου του κειμένου.
3. Εντοπίζουμε το θεματικό κέντρο (θέμα, κεντρικό νόημα) του κειμένου.
4. Διαβάζουμε το κείμενο δεύτερη φορά, παρακολουθώντας τη σειρά των γεγονότων ή των ιδεών.
5. Μελετούμε κάθε παράγραφο χωριστά, για να διαπιστώσουμε τα επιμέρους θέματα που αναπτύσσονται.
6. Σημειώνουμε τις λέξεις-κλειδιά κάθε παραγράφου.
7. Γράφουμε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο, στηριζόμενοι στις λέξειςκλειδιά.
8. Γράφουμε την περίληψη, προσέχοντας:

• να ξεκινήσουμε είτε με αναφορά στο κείμενο και το συγγραφέα είτε απευθείας
• να καταγράψουμε μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες (θέματα, νοήματα), αναπτύσσοντάς τις αναλογικά με το αρχικό κείμενο
• να χρησιμοποιήσουμε πληροφοριακό ύφος χωρίς να σχολιάζουμε το κείμενο
• τη συνοχή του κειμένου μας και την ομαλή ροή των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις και φράσεις
• να εφαρμόζουμε τους γλωσσικούς κανόνες (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη, λεξιλόγιο)
• να τηρήσουμε το όριο των λέξεων που έχει δοθεί.
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Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη

π. £ÂˆÚ›·

• Πρόλογος: Στην αρχή, Στον πρόλογο, Στο αρχικό επεισόδιο, Στην πρώτη εικόνα,

Η ιστορία του αρχίζει, Το κείμενο μας ενημερώνει (για), αναφέρεται (σε), αρχίζει (με), Ο συγγραφέας ασχολείται (με), αναφέρεται (σε), πραγματεύεται, εξετάζει
• Κύριο μέρος: Στη συνέχεια, Ύστερα, Έπειτα, Μετά από αυτά, Στο κύριο μέρος,
Στην πρώτη ενότητα, Στην πρώτη παράγραφο, Στη συνέχεια του κειμένου / της
ιστορίας, Σε αντίθεση με τα παραπάνω / με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως
• Επίλογος: Τέλος, Τελικά, Συμπερασματικά, Εν κατακλείδι, Κλείνοντας, Ολοκληρώνοντας, Στην τελευταία εικόνα, Στο τέλος του κειμένου, Η περιγραφή
κλείνει (με), Η ιστορία τελειώνει, Η αφήγηση ολοκληρώνεται
Κριτήρια αξιολόγησης της περίληψης
α. Ως προς τη μορφή της περίληψης
• γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη
• χρήση σωστών σημείων στίξης
• κατάλληλο ύφος και γλώσσα ανάλογα με το αρχικό κείμενο, το σκοπό και τον
αποδέκτη της περίληψης
• ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση
• τήρηση του ορίου λέξεων που έχει δοθεί
β. Ως προς τη δομή της περίληψης
• ακολουθία του σχήματος: πρόλογος – κύριο θέμα – επίλογος του αρχικού κειμένου
• χρήση διαρθρωτικών (συνδετικών) λέξεων και φράσεων
γ. Ως προς το περιεχόμενο της περίληψης
• επιλογή των βασικών σημείων του αρχικού κειμένου (χωρίς δευτερεύουσες λεπτομέρειες)
• αναδιατύπωση του αρχικού κειμένου – όχι αντιγραφή
• αποφυγή προσωπικών κρίσεων για το αρχικό κείμενο
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Ι Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κείμενο 1: Η εργασία στο μέλλον
σελ. 134 σχολ. βιβλίου

1. Γιατί είναι πρακτικά αδύνατη η ακριβής πρόγνωση των μελλοντικών όρων
της εργασίας και της παραγωγής;
Οι εξελίξεις στους τομείς αυτούς είναι τόσο ραγδαίες, ώστε κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει τους όρους εργασίας και παραγωγής τους οποίους θα αντιμετωπίσει
ένα παιδί που γεννιέται τώρα, όταν αποφοιτήσει από το κολέγιο. Μέχρι τότε θα
έχουν εμπλουτιστεί οι γνώσεις μας, νέα επαγγέλματα θα έχουν δημιουργηθεί ενώ
άλλα θα έχουν καταργηθεί, θα έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας κ.λπ.
σελ. 134 σχολ. βιβλίου

2. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών οδηγεί στην
αύξηση της ανεργίας. Το κείμενο που διαβάσατε επιβεβαιώνει την άποψη
αυτή;
Αντίθετα προς αυτή την άποψη πως η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών οδηγεί
στην αύξηση της ανεργίας, το κείμενο υποστηρίζει ότι, παρόλο που κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα καταργούνται, εμφανίζονται νέα σε άλλους τομείς (υπολογιστές, γενετική, επικοινωνία, πληροφόρηση, οικολογία, ιατρική κ.α.). Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν καταργεί την ανθρώπινη εργασία, αλλά προσφέρει
κάποιες διευκολύνσεις, αλλάζει τον τρόπο ζωής και συγχρόνως δημιουργεί νέα
επαγγέλματα και ανοίγει νέους ορίζοντες.

Κείμενο 2: Οικοδομώντας το μέλλον
σελ. 135 σχολ. βιβλίου

• Ποιες είναι οι δύο φυλετικές κοινότητες στις οποίες αναφέρεται το κείμενο και
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ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ τους στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το μέλλον;
Το κείμενο παρουσιάζει την αντίθεση ανάμεσα στη νοοτροπία των Ινδών και
των Νέγρων. Και οι δύο αυτές φυλετικές κοινότητες ζουν στη φτώχεια, όμως οι
Ινδοί καταφέρνουν να προοδεύσουν. Όντας φορείς μιας μακραίωνης παράδοσης
που πηγάζει από τη θρησκεία και τη φιλοσοφία αυτού του λαού, γνωρίζουν τι είναι
σημαντικό στη ζωή και προσπαθούν με την εργασία να οικοδομήσουν για το μέλλον και να βοηθήσουν τα παιδιά τους στις προσπάθειές τους. Αντίθετα, οι Νέγροι
δεν προοδεύουν, γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια τόσο μακρόχρονη, ισχυρή παράδοση ή, κι αν είχε γίνει κάποτε αυτό, την έχασαν κατά τη
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διάρκεια της κατάκτησης και της σκλαβιάς τους. Ενώ λοιπόν θέλουν ένα καλύτερο μέλλον, δεν ξέρουν πώς να το διεκδικήσουν. Βασίζονται πολύ πιο εύκολα στην
τύχη παρά στην εργασία που απαιτεί τη δική τους προσπάθεια. Όμως η τύχη δεν
μπορεί να αποτελέσει γερό θεμέλιο για το μέλλον.

ππ.
∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

Κείμενο 3: Η μάντισσα
σελ. 137 σχολ. βιβλίου

1. Ποια είναι τα συναισθήματα της Φροσύνης καθώς ακούει τις προφητείες
της μάντισσας; Ποιες αντιδράσεις της τα φανερώνουν;
Μόλις η Φροσύνη κατάλαβε ότι η γριά μπορούσε να μαντέψει αληθινά πράγματα, «πάγωσε», τρόμαξε, έμεινε έκπληκτη («Με τούτην την ύστερην λέξιν επάγωσε η Φροσύνη»). Φοβούμενη λοιπόν ότι θα προφητεύσει βάσανα και δυστυχίες,
προσπάθησε να τη διώξει με ευγενικό τρόπο, δίνοντάς της μάλιστα και μια χούφτα ελιές για να την καλοπιάσει ώστε να σηκωθεί να φύγει. Στη συνέχεια όμως
και αφού η μάντισσα τη διαβεβαίωσε ότι οι προφητείες θα ήταν καλές, ανυπομονούσε να τις ακούσει, γι’ αυτό και άρχισε να την παρακινεί να μιλήσει γρήγορα
(«Κάμε γρήγορα! Μίλησε!»). Κάποια στιγμή που το πρόσωπο της γριάς συννέφιασε, η Φροσύνη ανησύχησε και τη ρώτησε διστακτικά τι παράξενο έβλεπε («Κάτι αλλότριο βλέπεις»). Όταν η μάντισσα την καθησύχασε λέγοντάς της ότι θα έχει
καλή μοίρα και ότι βλέπει έναν γαμπρό από τη μεγάλη πολιτεία, η κοπέλα δεν
μπορούσε να βγάλει από το μυαλό της την προφητεία και ανυπομονούσε να γίνει
πραγματικότητα («Από εκείνην την ημέραν... έμελλε να γίνει ταίρι της»).
σελ. 137 σχολ. βιβλίου

2. «Κάτι αλλότριο βλέπεις»: Βρείτε τη σημασία της λέξης «αλλότριο» στο Λεξικό. • Με ποια σημασία τη χρησιμοποιεί η Φροσύνη; • Από ποια στοιχεία
του κειμένου το συμπεραίνετε;
• αλλότριος = αυτός που ανήκει σε άλλον, ξένος, παράδοξος, εχθρικός.
• Η Φροσύνη πρόσεξε τη συννεφιασμένη έκφραση της γριάς και υπέθεσε ότι είδε
κάτι κακό, διαφορετικό από τις προηγούμενες καλές προφητείες της γριάς, που
δεν ήθελε να της το φανερώσει. Χρησιμοποιώντας τη λέξη αλλότριο εννοεί «κακό,
διαφορετικό από τα προηγούμενα, παράξενο, αλλόκοτο». Συμπεραίνουμε λοιπόν
την έννοια αυτή από το απόσπασμα «σύγνεφο μαύρο, ωσάν πίσσα, εσκέπασε τον
ήλιον και το πρόσωπο της γραίας εκατήφιασε».
σελ. 137 σχολ. βιβλίου

3. Σε ποια εποχή και σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο νομίζετε ότι διαδραματίζεται η
σκηνή που διαβάσατε; • Ποιο νομίζετε ότι είναι το κοινωνικό και το μορφωτικό επίπεδο των προσώπων που συνομιλούν; (Προσπαθήστε να στηρίξετε τις υποθέσεις σας στα στοιχεία του κειμένου.)
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• Τόσο από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, όσο και από επιμέρους
λεπτομέρειες (π.χ. η μάντισσα μιλάει με ενθουσιασμό για τη μεγάλη πολιτεία), καταλαβαίνουμε ότι η σκηνή διαδραματίζεται σε κάποιο μικρό μέρος της ελληνικής
επαρχίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Για παράδειγμα, η κίνηση της Φροσύνης να
δώσει στη μάντισσα ψωμί και ελιές και όχι χρήματα, ώστε να απαλλαγεί από αυτή,
αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, που επικρατεί μεγαλύτερη φτώχεια από τη σημερινή. Τον τόπο και το χρόνο φανερώνει επίσης το γεγονός ότι ο
γάμος με έναν καλό γαμπρό (το ιδανικό των κοριτσιών σε παλαιότερες εποχές)
γίνεται το όνειρο της Φροσύνης.
• Το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των δύο προσώπων φαίνεται πως είναι
χαμηλό. Η γριά μάντισσα είναι φτωχή, όπως δείχνουν τα κουρελιασμένα ρούχα
της, και πιθανότατα αμόρφωτη, αφού ασχολείται με μαντείες και προφητείες.
Επίσης και η Φροσύνη πρέπει να ανήκει σε χαμηλή κοινωνική τάξη, εφόσον προσφέρει στη μάντισσα μια φτωχή «αμοιβή»: ψωμί κι ελιές. Tέλος, η κοπέλα δεν
πρέπει να είναι αρκετά μορφωμένη, αφού πιστεύει τις προφητείες της γριάς.

Κείμενο 4: Η νέα γενιά
σελ. 137 σχολ. βιβλίου

1. Ποια επίδραση ασκεί στους νέους η υπερπροσφορά «πληροφορίας» στην
εποχή μας;
Οι σημερινοί νέοι βρίσκουν έτοιμες όλες τις πληροφορίες που θα έπρεπε να
αναζητήσουν μόνοι τους. Κατά συνέπεια δεν προλαβαίνουν να επεξεργαστούν τις
πληροφορίες, αλλά μόνο να τις αποδεχτούν. Δηλαδή περνούν κατευθείαν στην
πράξη, πριν προλάβουν να κρίνουν.
σελ. 137 σχολ. βιβλίου

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που θα διαμορφώσει στο άμεσο
μέλλον η σημερινή γενιά, σύμφωνα με τη συγγραφέα του χρονογραφήματος;
Η κοινωνία που ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται από τους σύγχρονους νέους
είναι πλουραλιστική, ανοιχτή σε νέες ιδέες αλλά και επιφυλακτική, με στάση αμφισβήτησης σε καθετί καινούριο. Οι νέοι σήμερα υιοθετούν διάφορα στυλ και διάφορους τρόπους ζωής. Φορούν τα πάντα, χωρίς να ακολουθούν αυστηρά όλοι
μία μόδα, ακούν διάφορες μουσικές, εκφράζουν την αντίδρασή τους διαδηλώνοντας στους δρόμους, ενώ στην ίδια παρέα συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές
πολιτικές ιδεολογίες. Oι νέοι δε δέχονται τα ινδάλματα και τα πρότυπα που προσπαθούν να τους επιβάλουν, αλλά κάνουν τις επιλογές τους ύστερα από αυστηρή
κριτική.
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Ι Ι Ι . Α ΚΟΥΩ Κ Α Ι Μ Ι Λ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Μόρια
σελ. 138 σχολ. βιβλίου

1. «Έχεις καλήν μοίραν»: Η φράση περιέχεται δύο φορές στο κείμενο 3. Εντοπίστε τις δύο φράσεις. • Ποια μικρή διαφορά βλέπετε μεταξύ τους; • Ποιος
είναι ο γραμματικός χρόνος κάθε πρότασης;

• «Έχεις καλήν μοίρα»: γραμματικός χρόνος είναι ο ενεστώτας
«θα έχεις καλήν μοίρα»: γραμματικός χρόνος είναι ο μέλλοντας
• Η διαφορά των δύο φράσεων είναι ότι η δεύτερη περιέχει το μελλοντικό μόριο θα.
σελ. 138 σχολ. βιβλίου

2. «Κοιτάζουμε λίγο περισσότερη ώρα στα μάτια αυτούς τους πιτσιρικάδες,
που έγιναν απότομα έφηβοι» (κείμενο 4)
«Καλόχεις εκείνον τον Καβαλάρη» (κείμενο 3)
Οι παραπάνω φράσεις είναι παραλλαγμένες φράσεις των κειμένων 3 και 4.
Εντοπίστε μέσα στα κείμενα τις αυθεντικές και βρείτε τις λεξούλες που
έχουν παραλειφθεί. • Τι αφαιρέθηκε από το νόημα των φράσεων με την παράλειψή τους; • Με ποια λέξη της κάθε φράσης έχει πιο στενή σχέση η λέξη που παραλείφθηκε;
• Οι αυθεντικές φράσεις των κειμένων 3 και 4:
– «Ας κοιτάξουμε λίγο περισσότερη ώρα στα μάτια αυτούς τους πιτσιρικάδες,
που έγιναν απότομα έφηβοι»
– «να καλόχεις εκείνον τον Καβαλάρη»
• Στην πρώτη πρόταση έχει παραλειφθεί το μόριο ας και στη δεύτερη το μόριο να.
• Με την παράλειψη των μορίων αφαιρέθηκε από το νόημα των φράσεων η έννοια
της προτροπής.
• Το κάθε μόριο που παραλείφθηκε έχει στενή σχέση με το αντίστοιχο ρήμα της
φράσης στην οποία βρίσκεται (το ας με το κοιτάξουμε και το να με το καλόχεις)
και σχηματίζουν την υποτακτική έγκλιση.
σελ. 138 σχολ. βιβλίου

3. «Μοναχά να καλόχεις εκείνον τον Καβαλάρη» (κείμενο 3)
«να, εκείνος ο άντρας έχει στείλει το γιο του στο κολέγιο»
(κείμενο 2)
Συγκρίνετε τις σημασίες που έχει το να στα δύο αυτά αποσπάσματα.
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• να καλόχεις: το μόριο να δηλώνει προτροπή (υποτακτική έγκλιση)
• να, εκείνος ο άντρας: το μόριο να είναι δεικτικό (χρησιμοποιείται για να δεί-

ξουμε κάποιον)

σελ. 138 σχολ. βιβλίου

4. «Για τα ζητήματα αυτά τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια»
(κείμενο 1)
«Για άνοιξέ μου πάλιν το χεράκι σου» (κείμενο 3)
Συγκρίνετε τις σημασίες που έχει το για στα δύο αποσπάσματα. • Σε ποιο
από τα δύο αποσπάσματα το για συνδέεται στενά με ένα ουσιαστικό και
δημιουργεί προθετικό σύνολο; • Με τι μέρος του λόγου συνδέεται στενά το
για στο άλλο απόσπασμα και ποια σημασία τού προσθέτει;
• Για τα ζητήματα αυτά: το για συνδέεται στενά και δημιουργεί προθετικό σύνολο
(που δηλώνει αναφορά) με το ουσιαστικό ζητήματα (εδώ το για είναι πρόθεση).
• Για άνοιξέ μου: το για συνδέεται στενά με το ρήμα άνοιξε και δηλώνει προτροπή
(εδώ το για είναι μόριο).

Στίξη
σελ. 140 σχολ. βιβλίου

1. «Με τούτην την ύστερην λέξιν... θα στραβώσει» και «Εις εκείνην την στιγμήν... καλήν μοίραν» (κείμενο 3): Εντοπίστε όλα τα σημεία στίξης στα αποσπάσματα. • Συζητήστε στην τάξη ποιο σκοπό εξυπηρετεί η χρήση καθενός
από αυτά.
Πρώτο απόσπασμα («Με τούτην την ύστερην λέξιν... θα στραβώσει»)

• Με τούτην την ύστερην λέξιν επάγωσε η Φροσύνη.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• Πώς τάχα εγνώριζε αυτό το απόκρυφο η γραία, ξένη γυναίκα;

– Το κόμμα χωρίζει τους ασύνδετους όμοιους όρους γραία και ξένη.
– Το ερωτηματικό χρησιμοποιείται στο τέλος ευθείας ερώτησης και δηλώνει το
ανέβασμα της φωνής.

• Τότε πλέον εσυμπέρανεν ότι με το προνοητικό που είχε θα της έλεγε καθαρά την
μοίραν της και ετρόμαξε η δύστυχη κόρη μη της προφητεύσει άλλα δυστυχήματα και
άλλες αμαρτίες, όμοιες με όλες εκείνες τες προγονικές συμφορές ή και χειρότερες.
– Το κόμμα χωρίζει την παράθεση όμοιες με όλες εκείνες τες προγονικές συμφορές ή και χειρότερες από τη λέξη αμαρτίες την οποία προσδιορίζει.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.
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• Εσηκώθηκε, επήγε κι έκοψε ένα μεγάλο φελί μπαρμπαρέλα, επήρε και μια χού-

φτα ελιές, τα έδωκε της γύφτισσας και της είπε:
– Τα κόμματα χωρίζουν τις όμοιες (κύριες) προτάσεις που παρατίθενται ασύνδετα (ασύνδετο σχήμα).
– Η διπλή τελεία (άνω κάτω τελεία) σημειώνεται πριν παραθέσουμε τα λόγια
κάποιου όπως ακριβώς ειπώθηκαν (εδώ τα λόγια της Φροσύνης, που ακολουθούν).

•

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

– Γριά μου, πήγαινε τώρα με την ευχήν του Θεού.
– Η παύλα σημειώνεται πριν από τα λόγια κάποιου στο διάλογο, για να δηλωθεί η αλλαγή του προσώπου που μιλάει κάθε φορά.
– Το κόμμα χωρίζει την κλητική προσφώνηση Γριά μου από την υπόλοιπη
πρόταση.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• Δεν θέλω ν’ ακούσω τίποτε άλλο.

– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• Μου φανερώσεις ή δεν μου φανερώσεις την μοίραν μου, αυτή δεν αλλάζει.

– Το κόμμα χωρίζει τις δευτερεύουσες παραχωρητικές προτάσεις (παραλείπεται ο σύνδεσμος και αν) Μου φανερώσεις ή δεν μου φανερώσεις την μοίραν μου
από την κύρια αυτή δεν αλλάζει.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• Την περιμένω και εγώ όπως θα μου την στείλει ο Παντοδύναμος.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• – Άγια ομιλείς, κοπέλα μου, αλλ’ αφουγκράσου με!

– Η παύλα σημειώνεται πριν από τα λόγια κάποιου στο διάλογο, για να δηλωθεί η αλλαγή του προσώπου που μιλάει κάθε φορά.
– Το πρώτο κόμμα χωρίζει την κλητική προσφώνηση κοπέλα μου από την υπόλοιπη πρόταση. Tο δεύτερο κόμμα χωρίζει τη δεύτερη κύρια πρόταση (μπαίνει
πριν από τον αντιθετικό σύνδεσμο αλλά).
– Το θαυμαστικό χρησιμοποιείται στο τέλος της προστακτικής πρότασης
αφουγκράσου με, και δηλώνει το ανέβασμα του τόνου της φωνής.

• Έχεις καλήν μοίραν, αν κάμεις ό,τι σου ειπώ, μα τούτο το ψωμί.

– Τα κόμματα χωρίζουν την υποθετική πρόταση αν κάμεις ό,τι σου ειπώ από
την κύρια Έχεις καλήν μοίραν μα τούτο το ψωμί.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• Διαφορετικά θα στραβώσει.

– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.
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Δεύτερο απόσπασμα («Εις εκείνην την στιγμήν... καλήν μοίραν»)

• Εις εκείνην την στιγμήν σύγνεφο μαύρο, ωσάν πίσσα, εσκέπασε τον ήλιον και

το πρόσωπο της γραίας εκατήφιασε.
– Τα δύο κόμματα περικλείουν τον επιρρηματικό προσδιορισμό (που δηλώνει τρόπο: παρομοίωση) ωσάν πίσσα ώστε να δοθεί έμφαση σ’ αυτόν.
– H τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• – Κάτι αλλότριον βλέπεις, της είπε η Φροσύνη.

– Η παύλα σημειώνεται πριν από τα λόγια κάποιου στο διάλογο, για να δηλωθεί η αλλαγή του προσώπου που μιλάει κάθε φορά.
– Το κόμμα χωρίζει τις δύο κύριες ασύνδετες προτάσεις.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.

• – Τίποτε, κοπέλα μου · είναι γραμμένο· θα έχεις καλήν μοίραν.

– Η παύλα σημειώνεται πριν από τα λόγια κάποιου στο διάλογο, για να δηλωθεί η αλλαγή του προσώπου που μιλάει κάθε φορά.
– Το κόμμα χωρίζει την κλητική προσφώνηση κοπέλα μου.
– Η άνω τελεία (και στις δύο περιπτώσεις) δηλώνει παύση της φωνής μικρότερη από της τελείας και μεγαλύτερη από του κόμματος.
– Η τελεία δηλώνει το τέλος της περιόδου.
σελ. 140 σχολ. βιβλίου

2. «Κάμε γρήγορα! Μίλησε!» (κείμενο 3): Τι δείχνει η στίξη που υπάρχει στη
φράση του κειμένου; • Σε τι είδους εκφώνηση σας οδηγεί;

•

Τα θαυμαστικά στη φράση Κάμε γρήγορα! Μίλησε! δηλώνουν έντονο συναίσθημα (ανυπομονησία ή αγωνία).
• Η εκφώνηση πρέπει να είναι γρήγορη και ζωηρή.
σελ. 140 σχολ. βιβλίου

3. Μπορείτε να φανταστείτε τη φράση «Μίλησε» ειπωμένη σε διαφορετικές
περιστάσεις επικοινωνίας; • Πώς θα μπορούσε να εκφωνηθεί; • Με ποια
σημεία στίξης θα έπρεπε να αποδοθεί στο γραπτό λόγο η κάθε διαφορετική
εκφώνηση;
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Η φράση μπορεί να εκφωνηθεί με διαφορετικούς τρόπους (με ανεβοκατέβασμα
του τόνου και διαφορετικό χρωματισμό της φωνής), ανάλογα με την περίσταση
της επικοινωνίας. Στο γραπτό λόγο οι τρόποι αυτοί αποδίδονται με τα σημεία
στίξης:
– Μίλησε. (τελεία: δίνουμε μια πληροφορία)
– Μίλησε; (ερωτηματικό: ζητάμε μια πληροφορία ή εκφράζει απορία, έκπληξη)
– Μίλησε! (θαυμαστικό: εκφράζουμε θαυμασμό, έκπληξη, ειρωνεία, προσταγή)
– Μίλησε... (αποσιωπητικά: εκφράζουμε συγκίνηση, φόβο, ντροπή, περιφρόνηση)
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σελ. 141 σχολ. βιβλίου

1. Αναζητήστε στο κείμενο 3 τις άνω τελείες και τις παύλες. • Εξηγήστε το ρόλο αυτών των σημείων στίξης.
• Άνω τελείες υπάρχουν στα εξής αποσπάσματα του κειμένου 3:
α. Έλα, παλικάρι και ομορφονιέ, και από μεγάλο γένος, έλα πάρε πρώτα το μάλαμα, πάρε και τη νύφη, οπού είναι καλύτερη από το μάλαμα · εδώ παρέκει η εκκλησία...
β. Τίποτε, κοπέλα μου · είναι γραμμένο · θα έχεις καλήν μοίραν.
• Η άνω τελεία δηλώνει παύση της φωνής μικρότερη από της τελείας και μεγαλύτερη από του κόμματος. Χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε το τέλος μιας ημιπεριόδου:
– ώστε να φανεί ότι δύο προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους νοηματικά εφόσον δε
συνδέονται παρατακτικά ή υποτακτικά
– για να τονίσουμε την αντίθεση ανάμεσα στα μέρη μιας περιόδου, κυρίως όταν
το δεύτερο επεξηγεί ή συμπληρώνει το νόημα του πρώτου μέρους.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

• Παύλες υπάρχουν στα εξής αποσπάσματα του κειμένου 3:

α. – Γριά μου, πήγαινε τώρα με την ευχήν του Θεού. Δεν θέλω ν’ ακούσω τίποτε
άλλο. Μου φανερώσεις ή δεν μου φανερώσεις την μοίραν μου, αυτή δεν αλλάζει.
Την περιμένω και εγώ όπως θα μου την στείλει ο Παντοδύναμος.
– Άγια ομιλείς κοπέλα μου, αλλ’ αφουγκράσου με! Έχεις καλήν μοίραν, αν κάμεις ό,τι σου ειπώ, μα τούτο το ψωμί. Διαφορετικά θα στραβώσει.
Η γύφτισσα την εκοίταξε με κάτι μάτια που την εγήτεψαν.
– Κάμε γρήγορα! Μίλησε! της είπε η Φροσύνη.
– Για άνοιξέ μου πάλιν το χεράκι σου. [...]
– Κάτι αλλότριο βλέπεις, της είπε η Φροσύνη.
– Τίποτε, κοπέλα μου· είναι γραμμένο· θα έχεις καλήν μοίραν.
β. Καθώς ετελείωσε τον λόγον, ο ήλιος έσχισε το σύγνεφο, και η γραία με νεανικό τίναγμα επετάχθη από χάμου, τα μάγουλά της εξεζάρωσαν, άστραφτε η θωριά
της, ένα αέρινο στεφάνι εκύκλωσε τα μαλλιά της, απλωμένα, χρυσόξανθες πλεξίδες, το λερό κουρελιασμένο φουστάνι της έλαμψε, ωσάν βασιλική πορφύρα – κι
εχάθη.
• Στο απόσπασμα α οι παύλες δηλώνουν την αλλαγή του προσώπου που μιλάει
στο διάλογο. Στο απόσπασμα β η παύλα δηλώνει απότομη αλλαγή στο λόγο.
σελ. 141 σχολ. βιβλίου

2. Αναζητήστε στα βιβλία σας άλλα κείμενα που περιέχουν παύλες και παρουσιάστε τα στην τάξη. • Μπορείτε να διατυπώσετε έναν κανόνα για το
πότε χρησιμοποιούνται οι παύλες;
Η παύλα χρησιμοποιείται:
• για να δηλώσουμε απότομη αλλαγή ή ανακολουθία στο λόγο ή μεγάλη αντίθεση
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• στο διάλογο, για να δηλώσουμε την αλλαγή του προσώπου που μιλάει.
Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται για να απομονώσουμε μια επεξήγηση ή ένα σχόλιο, ώστε να το αναδείξουμε ως σημαντικό.
σελ. 141 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 5 αναζητήστε τα ακόλουθα σημεία στίξης: εισαγωγικά, παύλες, άνω κάτω τελεία. • Εξηγήστε το ρόλο τους.
Εισαγωγικά
«Το μέλλον του ανθρώπου και της ανθρωπότητας... και στους τομείς των χημικών, βακτηριολογικών και πυρηνικών εξοπλισμών»

• Τα εισαγωγικά περικλείουν τα λόγια κάποιου (του Πάπα Ιωάννη του 2ου) όπως
ακριβώς ειπώθηκαν.
Παύλες (διπλή παύλα)
Οι ανακαλύψεις τους έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης –εις βάρος των ηθικών κανόνων– για σκοπούς καταστροφής και θανάτου
σε βαθμό που ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε επιτευχθεί.
• Οι παύλες (διπλή παύλα) περικλείουν ένα μέρος της φράσης το οποίο ο ομιλητής θέλει να τονίσει.
Άνω κάτω τελεία (διπλή τελεία)
Για παράδειγμα, ο Πάπας Ιωάννης ο 2ος, σε ομιλία του προς την UNESCO, διατύπωσε την εξής άποψη:
• Η άνω κάτω (διπλή) τελεία δείχνει ότι θα ακολουθήσουν τα λόγια κάποιου (του
Πάπα Ιωάννη του 2ου) όπως ακριβώς ειπώθηκαν.
σελ. 141 σχολ. βιβλίου

2. Αναζητήστε στα βιβλία σας άλλα κείμενα τα οποία περιέχουν άνω κάτω τελεία και εισαγωγικά και παρουσιάστε τα στην τάξη.
• Μπορείτε να διατυπώσετε έναν κανόνα για το πότε χρησιμοποιούνται αυτά τα σημεία στίξης;
Η διπλή (άνω κάτω) τελεία χρησιμοποιείται:
• για να διασαφηνίσουμε κάτι που γράψαμε προηγουμένως
• για να απαριθμήσουμε τα μέρη ενός συνόλου
• για να παραθέσουμε κατά λέξη τα λόγια κάποιου (πριν από τα εισαγωγικά)
• για να διακρίνουμε το θέμα από το σχόλιο (π.χ. σε ένα άρθρο, σε έναν κατάλογο
κ.λπ.).
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Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται:
• για να παραθέσουμε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς ειπώθηκαν, κατά λέξη
• για να παραθέσουμε τίτλους έργων, ονόματα περιοδικών, επιγραφές κ.λπ. (επωνυμίες)
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• για να παραθέσουμε παροιμίες και ρητά
• για να δώσουμε τη σημασία μιας λέξης
• για να δείξουμε ότι μια λέξη χρησιμοποιείται με μεταφορική σημασία ή ειρωνικά

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 141 σχολ. βιβλίου

3. Ποια είναι η απειλή για το μέλλον του ανθρώπου και της ανθρωπότητας,
στην οποία αναφέρεται ο Πάπας στο κείμενο 5; • Έχετε ακούσει ή διαβάσει άλλες τέτοιες παρόμοιες σκέψεις;
• Η απειλή για το μέλλον του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, στην οποία αναφέρεται ο Πάπας στο κείμενο 5, είναι η εκμετάλλευση των επιτευγμάτων των θετικών επιστημών για σκοπούς καταστροφής και θανάτου, εις βάρος των ηθικών
κανόνων. Για να στηρίξει τη θέση του, αναφέρει ως παραδείγματα τις γενετικές
μετατροπές και τα βιολογικά πειράματα, καθώς και τους χημικούς, βακτηριολογικούς και πυρηνικούς εξοπλισμούς.

• Σκέψεις και απόψεις για το ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία:
Φαίνεται ότι όσο περισσότερο υποτάσσουμε τη φύση με την οργάνωση της εργασίας
και τις μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, τόσο η ύπαρξή μας γίνεται πιο αβέβαιη.
Έχουμε την εντύπωση ότι, αντί να κυριαρχούμε πάνω στα πράγματα, βρισκόμαστε κάτω
από την κυριαρχία τους. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιώντας τα
αντικείμενα κυριαρχούν πάνω στους άλλους ανθρώπους. Δεν θ’ απελευθερωθούμε από
τις φυσικές δυνάμεις, αν πριν δεν απελευθερωθούμε από τη βία των ανθρώπων. Αν θέλουμε να επωφεληθούμε ως ανθρώπινο είδος από τη γνώση της φύσης, πρέπει να προσθέσουμε σ’ αυτή τη γνώση και τη γνώση της κοινωνίας.
Μπέρτολτ Μπρεχτ, Η αγορά του χαλκού, 1939-40

Μερικοί επιστήμονες, κυρίως μετά τη Χιροσίμα και τη δίκη της Νυρεμβέργης, αναγνώρισαν ότι σε μια τεχνολογική κοινωνία η επιστήμη δεν είναι ούτε μπορεί να είναι πολιτικά ουδέτερη. Άλλοι, όμως, συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η επιστήμη θα ’πρεπε να
είναι μια ασταμάτητη αναζήτηση της αλήθειας, αναζήτηση που δεν είναι δυνατό να υποβληθεί σε πολιτική ή ηθική κριτική. Ο Ρόμπερτ Οππενχάιμερ, ο άνθρωπος που ευθύνεται
για το σχέδιο Λος Άλαμος της κατασκευής και της δοκιμής της πρώτης ατομικής βόμβας,
δήλωσε το 1967: «Η δουλειά μας άλλαξε τις ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Η χρησιμοποίηση που της έγινε είναι υπόθεση των κυβερνήσεων και όχι των επιστημόνων»
(Αυτο)κριτική της επιστήμης, εκδ. Βέργος, 1973

Οι γενικόλογες διακηρύξεις κατά του κλωνισμού [κλωνοποίησης] του ανθρώπου του
τύπου «είναι έξω από τη φύση», «ο άνθρωπος δικαιούται να γεννιέται με ανθρώπινο τρόπο και όχι στα εργαστήρια», «προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», «θα δημιουργηθούν Χίτλερ και στρατιές ανδραπόδων που θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα» είναι
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τουλάχιστον επιπόλαιες και προδίδουν άγνοια και αδικαιολόγητο πανικό. Ανήκουν στη
μυθιστοριοποίηση της επιστήμης.
Έξω από τη φύση είναι και καταστροφή των δασών για να αυξηθεί η καλλιεργήσιμη
γη, το πέταγμα του ανθρώπου στο φεγγάρι, όλοι οι σύγχρονοι τρόποι τεχνητής γονιμοποίησης, ο τρόπος που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος. [...]
Οι αστειότητες για υπέρτερη φυλή, για στρατιές δούλων, για κλωνοποιημένα αντίγραφα του Χίτλερ δε θέλουν μεγάλη συζήτηση. Ο οποιοσδήποτε μανιακός τύραννος, και
έχουμε γνωρίσει αρκετούς, δεν έχει κανένα λόγο να προσφύγει στην κλωνοποίηση, που
έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο να ικανοποιήσει τις βλέψεις του. Η σύγχρονη τεχνολογία
τού παρέχει όλα τα μέσα για να προκαλέσει μαζικές καταστροφές. Καλό ή κακό είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος, όχι αυτό που μπορεί να κάνει.
Ν. Ματσανιώτης, «Κλωνοποίηση: Τα υπέρ και τα
κατά για τον άνθρωπο», εφημ. H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η θεραπευτική λοιπόν κλωνοποίηση ως γεγονός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μετά
βδελυγμίας. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει, όταν θα είναι ώριμη η κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να υπάρξει πρόοδος στην αποκάλυψη των μηχανισμών ρύθμισης και έκφρασης των γονιδίων και ταυτόχρονα να μορφοποιηθεί το κατάλληλο βιοηθικό, δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ολίσθησης από τη θεραπευτική στην αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της
οικονομίας οι ισχυροί του πλανήτη θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και στην παγκοσμιοποίηση της πειραματικής δεοντολογίας όσον αφορά το χειρισμό των γονιδίων»
Στ. Ν. Αλαχιώτης
σελ. 141 σχολ. βιβλίου
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4. Ποιες από τις σύγχρονες επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις νομίζετε ότι
προκαλούν τις μεγαλύτερες φοβίες στους ανθρώπους; • Εσείς τις συμμερίζεστε;
Ορισμένες από τις σύγχρονες επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις που προκαλούν άγχος και φοβία στους ανθρώπους:
• η πυρηνική ενέργεια, τόσο στις πολεμικές της εφαρμογές (ατομικά όπλα) όσο
και στις ειρηνικές εφαρμογές της (ατυχήματα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, πυρηνικά απόβλητα)
• η γενετική παρέμβαση σε φυτικά και ζωικά είδη, π.χ. για τη δημιουργία μεταλλαγμένων προϊόντων
• οι βιομηχανικές χημικές ουσίες, όπως για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα και τα
συντηρητικά τροφίμων
• οι τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων των πολιτών: η πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας τεράστιων βάσεων δεδομένων, η εξέλιξη των μεθόδων παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών.
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σελ. 142 σχολ. βιβλίου

• Τι παρατηρείτε σε ό,τι αφορά τη στίξη στο κείμενο 6; • Αν ο ποιητής ακολουθούσε τους τυπικούς κανόνες της γραμματικής, πού και ποια σημεία στίξης θα έπρεπε να προσθέσει; • Γιατί, κατά τη γνώμη σας, δεν το έκανε;

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

• Παρατηρούμε ότι στο κείμενο 6 (ποίημα) χρησιμοποιούνται ελάχιστα σημεία
στίξης, και έτσι το ποίημα αποκτά ιδιαίτερο ύφος. Η χρήση ελάχιστων ή καθόλου
σημείων στίξης (αστιξία) είναι ένα φαινόμενο που συναντάται συχνά στη μοντέρνα ποίηση.
• Αν ο ποιητής ακολουθούσε τους τυπικούς κανόνες της γραμματικής, θα έπρεπε
να προσθέσει τα εξής σημεία στίξης:
Παρά τα γεγονότα, δεν άλλαξα πεποιθήσεις·
παραμένω ο αυτός, με τις ίδιες ιδέες,
που τρυπούν σαν αγκάθια το μυαλό μου. Είναι
τα πράγματα που αλλάζουν γύρω·
το ύψος των οικοδομών, οι τιμές των αυτοκινήτων,
οι απόψεις των φίλων. Παραμένω ο αυτός,
με ιδέες που μ’ έχουν για καλά σημαδέψει,
με ιδέες που περπατούν στο κρανίο μου σα μυρμήγκια.
[Σημ.: Στον τέταρτο στίχο του αποσπάσματος («τα πράγματα που αλλάζουν γύρω»), εκτός από άνω τελεία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διπλή τελεία (:) ή
κόμμα (,) επειδή όσα ακολουθούν («το ύψος των οικοδομών, οι τιμές των αυτοκινήτων, οι απόψεις των φίλων») είναι επεξήγηση του περιεχομένου του στίχου].

Σχήματα λόγου
σελ. 142 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 6 υπάρχουν οι λέξεις αγκάθια και μυρμήγκια. Γιατί χρησιμοποιούνται από τον ποιητή; • Η σχέση τους με το θέμα του ποιήματος είναι
έμμεση ή άμεση;
Ο ποιητής χρησιμοποιεί τις λέξεις αγκάθια και μυρμήγκια για να παρομοιάσει
με αυτά τις ιδέες του («με τις ίδιες ιδέες που τρυπούν σαν αγκάθια το μυαλό
μου», «με ιδέες που περπατούν στο κρανίο μου σα μυρμήγκια»). Η σχέση των λέξεων αυτών με το θέμα του ποιήματος είναι έμμεση· δηλώνουν με ιδιαίτερα εκφραστικό τρόπο πόσο επίμονες είναι αυτές οι ιδέες, που μοιάζουν σαν να έχουν
τη δική τους θέληση.
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σελ. 142 σχολ. βιβλίου

2. Ο πολιτικός στο σκίτσο της σελ. 139 αναφέρει το λεκτικό σύνολο «χρυσά
κουτάλια». Νομίζετε ότι εννοεί κυριολεκτικά κουτάλια από χρυσάφι;
• Ποιο σχήμα λόγου αναγνωρίζετε;
Ο πολιτικός δε χρησιμοποιεί κυριολεκτικά τη φράση (θα τρώτε με) χρυσά κουτάλια, αλλά μεταφορικά, εννοώντας «θα ζείτε πολύ πλούσια». Το σχήμα λόγου
που υπάρχει εδώ είναι η μεταφορά.
σελ. 142 σχολ. βιβλίου

3. Στο κείμενο 4 η αρθρογράφος κάνει λόγο για νέους που «μπαίνουν από νωρίς στο λούκι». Ποια είναι η κύρια/αρχική σημασία της λέξης λούκι; • Με
ποια σημασία χρησιμοποιείται εδώ; • Ποιο σχήμα λόγου αναγνωρίζετε;
• Σε ποια σχήματα λόγου έχουμε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες του βιβλίου; (βλ. ενότητες 3 και 7)

• Η κύρια/αρχική σημασία της λέξης λούκι είναι «σωλήνας από τον οποίο περνάει νερό, υδροσωλήνας / αυλάκι».

• Η φράση μπαίνω στο λούκι σημαίνει «αναγκάζομαι να προσαρμοστώ σε κάποιες συνθήκες, μεταβάλλοντας τον τρόπο ζωής μου, συνήθως εντασσόμενος στο
σύστημα».
• Το σχήμα λόγου είναι η μεταφορά.
• Στην ενότητα 3 έγινε λόγος για τη μεταφορά και στην ενότητα 7 για τη μετωνυμία.
σελ. 143 σχολ. βιβλίου

4. Ποια σχήματα λόγου αναγνωρίζετε στα παραδείγματα των προηγούμενων
δραστηριοτήτων 1 και 2;
Στο παράδειγμα της δραστηριότητας 1 το σχήμα λόγου είναι η παρομοίωση
(«με τις ίδιες ιδέες που τρυπούν σαν αγκάθια το μυαλό μου», «με ιδέες που περπατούν στο κρανίο μου σα μυρμήγκια»).
Στο παράδειγμα της δραστηριότητας 2 το σχήμα λόγου είναι η μεταφορά («θα τρώτε
με χρυσά κουτάλια»).
σελ. 143 σχολ. βιβλίου

5. Ποια σχήματα λόγου αναγνωρίζετε στα παρακάτω παραδείγματα;
α. «το λερό κουρελιασμένο φουστάνι της έλαμψε, ωσάν βασιλική πορφύρα», «σύγνεφο μαύρο, ωσάν πίσσα» (κείμενο 3)
β. «τη νύφη, οπού είναι καλύτερη από το μάλαμα» (κείμενο 3)
γ. – Άμπρα ούμπλα τσουφφ πρλα μπουμ!
– Τώρα με φώτισες! (σκίτσο)
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α. το λερό κουρελιασμένο φουστάνι της έλαμψε: υπερβολή
ωσάν βασιλική πορφύρα: παρομοίωση
σύγνεφο μαύρο, ωσάν πίσσα: παρομοίωση
β. τη νύφη, οπού είναι καλύτερη από το μάλαμα: υπερβολή και συνεκδοχή
γ. Τώρα με φώτισες: μεταφορά και ειρωνεία

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

σελ. 144 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε ένα σχήμα συνεκδοχής στην πρώτη παράγραφο του κειμένου 7.
Σχήμα συνεκδοχής υπάρχει στη φράση δεν έχουν καρδιά, γιατί χρησιμοποιεί
αυτό που παράγει (καρδιά) αντί για εκείνο που παράγεται (συναισθήματα).
σελ. 144 σχολ. βιβλίου

2. Αναζητήστε το σχήμα λιτότητας στην αρχή του ίδιου κειμένου.
Σχήμα λιτότητας υπάρχει στη φράση Δεν είναι λίγες οι επικρίσεις (= είναι πολλές).
σελ. 144 σχολ. βιβλίου

3. Σε ποιο από τα προηγούμενα κείμενα της ενότητας μπορεί να αποτελεί
νοητή απάντηση το κείμενο 7; • Γιατί;
Το κείμενο 7 αποτελεί νοητή απάντηση στο κείμενο 5, στο οποίο αναφέρεται η
άποψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του 2ου ότι το μέλλον του ανθρώπου και της
ανθρωπότητας απειλείται από τις ανακαλύψεις των θετικών επιστημών, που έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, για σκοπούς καταστροφής και θανάτου, εις βάρος των ηθικών κανόνων. Στο κείμενο 7 υποστηρίζεται η άποψη ότι δεν είναι η επιστήμη και οι επιστήμονες που προκαλούν καταστροφές, αλλά τα πάθη που γεννιούνται από το δογματισμό και το φανατισμό
στην πολιτική και στη θρησκεία. Η επιστήμη είναι εξ ορισμού ο πρεσβευτής της
αντικειμενικότητας και της ψυχραιμίας. Δε γεννά η ίδια πάθη και μίσος, συχνά
όμως τα επιτεύγματά της χρησιμοποιούνται από τους πολιτικούς και τους ιερείς
για να υποστηριχθούν οι σκοποί τους, που έχουν οδηγήσει πολλές φορές ως τώρα σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγμα σε σφαγές και γενοκτονίες.
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Περίληψη
σελ. 145 σχολ. βιβλίου

1. Το κείμενο 8 αποτελεί το οπισθόφυλλο ενός βιβλίου. Τα οπισθόφυλλα συνήθως περιλαμβάνουν μια σύντομη περίληψη του περιεχομένου του βιβλίου ή μερικά αξιολογικά σχόλια για το βιβλίο ή και τα δύο. • Σε ποια από
τις παραπάνω περιπτώσεις ανήκει το συγκεκριμένο κείμενο;
Το κείμενο 8 είναι οπισθόφυλλο ενός βιβλίου και περιλαμβάνει μια σύντομη
περίληψη του περιεχομένου και μερικά αξιολογικά σχόλια για το βιβλίο.
σελ. 145 σχολ. βιβλίου

2. Μέχρι ποιο σημείο του κειμένου φτάνει η περίληψη και από ποιο σημείο
αρχίζουν τα σχόλια;
Η περίληψη: «Ο γήινος Άρθουρ Ντεντ... στο μυθικό πλανήτη Μαγραθέα».
Τα σχόλια: «Ως ραδιοφωνική εκπομπή... Το κρατάτε στα χέρια σας».
σελ. 145 σχολ. βιβλίου

3. Ποιον πρακτικό σκοπό εξυπηρετούν τα οπισθόφυλλα των βιβλίων κατά τη
γνώμη σας;
Τα οπισθόφυλλα των βιβλίων έχουν σκοπό να πληροφορήσουν τον αναγνώστη
για το περιεχόμενο του βιβλίου και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του, ώστε να το
αγοράσει. Γι’ αυτόν το λόγο προβάλλονται τα στοιχεία που κάνουν το βιβλίο πιο
ελκυστικό.
σελ. 145 σχολ. βιβλίου

4. Με βάση τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο 8 σε ποια περίπτωση θα
διαλέγατε να διαβάσετε αυτό το βιβλίο;
α. Αν θέλατε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για το γαλαξία μας.
β. Αν αγαπάτε τα μυστήρια.
γ. Αν προτιμάτε τις ρομαντικές ιστορίες.
δ. Αν σας αρέσει η επιστημονική φαντασία.
• Σε ποιες περιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή ακούμε ή διαβάζουμε περιληπτικά κείμενα;

• Με βάση τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο 8, θα επιλέξουμε το συγκεκριμένο βιβλίο αν μας αρέσει η επιστημονική φαντασία (δ).

• Στην καθημερινή μας ζωή ακούμε ή διαβάζουμε περιληπτικά κείμενα στις εξής
314

περιπτώσεις:
– σύντομες ειδήσεις στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση
– μικρές αγγελίες

8Ë(287-330)NEO KA™E

14-01-04

03:58

™ÂÏ›‰·315

– ανακοινώσεις
– οπισθόφυλλα βιβλίων
– στην παρουσίαση και κριτική βιβλίων, θεατρικών και κινηματογραφικών έργων

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 148 σχολ. βιβλίου

1. Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να ξεφυλλίζουν την εφημερίδα ή το περιοδικό
τους από τη σελίδα που περιέχει τα ζώδια (τα ωροσκόπια). Εσείς έχετε αυτή τη συνήθεια; • Συζητήστε στην τάξη και επιχειρήστε να εξηγήσετε αυτή τη συμπεριφορά. • Πιστεύετε ότι η ανάγνωση του ωροσκοπίου μπορεί
να βοηθήσει κάποιον να πάρει τις σωστές αποφάσεις, για να αποφύγει κινδύνους και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της ζωής; • Ναι; • Όχι; • Γιατί;
Οι προβλέψεις που προέρχονται από την παρατήρηση των άστρων δεν μπορεί
να είναι έγκυρες ή αξιόπιστες, αφού δε βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά στην ανθρώπινη προκατάληψη ότι μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Ακόμη κι αν κάποιες φορές οι προβλέψεις βγαίνουν αληθινές, αυτό οφείλεται σε σύμπτωση και δεν μπορούμε να βασίζουμε τη ζωή μας σε δεισιδαιμονίες. Οι αποφάσεις μας πρέπει να στηρίζονται στη λογική και στις επιθυμίες μας, γιατί έτσι
δρούμε σαν ώριμοι άνθρωποι, ικανοί να κατευθύνουμε τη ζωή μας και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας. Eίναι τουλάχιστον αφελές στον 21ο
αιώνα να πιστεύουμε ότι η θέση και οι κινήσεις των άστρων επηρεάζουν τη ζωή
μας ή ότι προδιαγράφουν το μέλλον μας.
σελ. 148 σχολ. βιβλίου

2. Συζητήστε το μήνυμα των κειμένων 10 και 11. • Ποια σχέση εντοπίζετε μεταξύ τους ως προς το θέμα που θέτουν και τον τρόπο που το προσεγγίζουν;
• Θεωρείτε υπαρκτό τον κίνδυνο που επισημαίνουν τα δύο κείμενα; Από
πού πιστεύετε ότι προέρχεται;
Και τα δύο κείμενα προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης επέμβασης στο περιβάλλον, παραπέμποντας στο θέμα της «μετάλλαξης» του ανθρώπου με χιούμορ, σατιρική διάθεση και ειρωνεία. Το κείμενο 10 προειδοποιεί για
τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην εποχή μας, ο οποίος μπορεί
να συνδεθεί με την εκβιομηχάνιση της παραγωγής προϊόντων. Το φαινόμενο «μετάλλαξης» που περιγράφεται προκύπτει από την υπερβολική χρήση χημικών ουσιών (π.χ. οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης
των πουλερικών).
Στο κείμενο 11 παρουσιάζεται μια αντιστροφή της φυσικής κατάστασης· βλέπουμε μια φάλαινα να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, στο πίσω μέρος του οποίου υπάρ-
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χει η επιγραφή «Save the humans», που παραπέμπει στα αυτοκόλλητα «Save the
wheals» (= σώστε τις φάλαινες).
Οι κίνδυνοι που επισημαίνουν τα δύο κείμενα είναι υπαρκτοί και προέρχονται
από τη συνεχή επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, την εκβιομηχάνιση και την αλόγιστη χρήση ουσιών όπως είναι οι ορμόνες, τα φυτοφάρμακα κ.λπ.
Παρόλο που στο πρώτο κείμενο αναφέρεται η λέξη μετάλλαξη, στην πραγματικότητα δεν πρέπει να συγχέουμε τους προφανείς κινδύνους από τη χρήση χημικών
στις καλλιέργειες ή στη βιομηχανία τροφίμων με τον κινδύνους από τους γενετικά
τροποποιημένους (μεταλλαγμένους) οργανισμούς, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη
προσδιοριστεί με ακρίβεια και χρειάζεται να μελετηθούν περισσότερο.
Εφόσον άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα,
όσο καταστρέφουμε τη φύση και επεμβαίνουμε στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες της, θα αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές συνέπειες της επέμβασής μας.
σελ. 148 σχολ. βιβλίου

3. Οργανώστε στην τάξη σας έναν αγώνα λόγου (ντιμπέιτ) με τους κανόνες
που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 5, σελ. 102. • Η ομάδα Α αναλαμβάνει να υποστηρίξει την άποψη ότι η πρόοδος της επιστήμης και της
τεχνολογίας αποτελεί απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας. • Η ομάδα
Β, αντίθετα θα υποστηρίξει ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται από την ανάπτυξη της επιστήμης αλλά από την κακή της χρήση και επιπλέον ότι η επιστήμη παρέχει τη μόνη ελπίδα για την αντιμετώπιση των ζωτικών προβλημάτων της ανθρωπότητας. • Για να προετοιμάσετε τα επιχειρήματά
σας, ανατρέξτε στα κείμενα 1, 5, 7 και 9 αυτής της ενότητας. • Επίσης,
σκεφτείτε παραδείγματα από την ιστορία και την επικαιρότητα.
Ομάδα Α
Επιχειρήματα για την άποψη ότι η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας
αποτελεί απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας:
• Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να καταστραφούν ανθρώπινα δημιουργήματα, ακόμη και ανθρώπινες ζωές, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα μόνο.
• Η ανθρώπινη εργασία μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από τις μηχανές, καταστρέφοντας έτσι την ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα και προκαλώντας τεράστια ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, απαξίωση των
ικανοτήτων του ανθρώπου κ.λπ.).
• Η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται όλο και πιο «περιττή». Πολλές συναλλαγές και συνεννοήσεις γίνονται μέσω μηχανημάτων.
• Παρά τις αγαθές προθέσεις των επιστημόνων, πάντα θα υπάρχουν επικίνδυνοι
άνθρωποι, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη για ανήθικους και καταστροφικούς σκοπούς.
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Ομάδα Β
Eπιχειρήματα για την άποψη ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται από την ανάπτυξη
της επιστήμης αλλά από την κακή της χρήση και επιπλέον ότι η επιστήμη παρέχει
τη μόνη ελπίδα για την αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων:
• Η τεχνολογία σώζει ζωές και διευρύνει τη σκέψη του ανθρώπου.
• Μια εποχή χάνεται, αλλά ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται. Άλλα επαγγέλματα εξαφανίζονται και νέα δημιουργούνται.
• Το μέλλον και η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι απρόβλεπτα. Δεν μπορούμε να
ξέρουμε ποιες εξελίξεις θα έχουν θετικά αποτελέσματα και ποιες αρνητικά.
• Είναι ευθύνη της παιδείας να δημιουργήσει ηθικούς και συνετούς ανθρώπους,
που θα χρησιμοποιούν σωστά την επιστήμη.

πππ.
∞ÎÔ‡ˆ
Î·È ÌÈÏÒ
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Ι V . Δ Ι Α Β Α Ζ Ω Κ Α Ι Γ ΡΑΦ Ω
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Μόρια
σελ. 138 σχολ. βιβλίου

1. «Έχεις καλήν μοίραν... μα τούτο το ψωμί» (κείμενο 3)
«ένας νέος, μα τι νέος!» (κείμενο 3)
Σκεφτείτε ποιες είναι οι διαφορετικές σημασίες τού μα στα δύο αποσπάσματα. • Γράψτε και εσείς δύο προτάσεις, στις οποίες να φαίνονται οι διαφορετικές σημασίες τού μα.
• μα τούτο το ψωμί: το μα είναι ορκωτικό (χρησιμοποιείται σε όρκους)
ένας νέος, μα τι νέος!: το μα είναι αντιθετικός σύνδεσμος (= αλλά) και χρησιμοποιείται για να εκφράσει θαυμασμό.

• Προτάσεις

– Μα την Παναγία, δεν τον χτύπησα εγώ.
– Είδαμε μια ταινία, μα τι ταινία!

σελ. 138 σχολ. βιβλίου

318

2. Σε όλα τα παρακάτω σκίτσα το θα συνοδεύει διάφορους ρηματικούς τύπους.
Σε ποια περίπτωση δηλώνεται:
α. αυτό που πρόκειται να γίνει
β. αυτό που θα μπορούσε να γίνει
γ. αυτό που είναι πιθανό να συμβαίνει.
• Γράψτε και εσείς τρεις προτάσεις ή κάντε τρία σκίτσα που να περιέχουν
φράσεις με θα και να δηλώνουν τις τρεις αυτές διαφορετικές σημασίες.
• Το μόριο θα δηλώνει:
α. αυτό που πρόκειται να γίνει: «Θα σου δείξω όλα τα ωραία μέρη», «Θα αυξήσουμε την απασχόληση, θα διπλασιάσουμε τους μισθούς, θα τρώτε με χρυσά κουτάλια, θα..»
β. αυτό που θα μπορούσε να γίνει: «Θα πεταγόμαστε ως Άρη, αν μας έφταναν τα
καύσιμα»
γ. αυτό που είναι πιθανό να συμβαίνει: «Θα τους κούρασα μάλλον»
• Προτάσεις
– Θα σου τηλεφωνήσω το απόγευμα.
(το θα δηλώνει αυτό που πρόκειται να γίνει – μελλοντικό)
– Θα ερχόμουν μαζί σου, αλλά έχω πολύ διάβασμα.
(το θα δηλώνει αυτό που θα μπορούσε να γίνει – δυνητικό)
– Η ώρα είναι 9 μ.μ., άρα θα έχει επιστρέψει από το φροντιστήριο.
(το θα δηλώνει αυτό που είναι πιθανό να συμβαίνει – πιθανολογικό)
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σελ. 139 σχολ. βιβλίου

3. Μελετήστε τις φράσεις που ακολουθούν και πείτε τες φωναχτά:
– Σαν να δρόσισε λιγάκι!
– Δεν αλλάζω γνώμη, που να με χρυσώσεις!
– Ας κρατούσε για πάντα το όνειρο αυτό!
– Μπας και σου περισσεύει κάνα ευρώ;
– Θα ’ρθεις αύριο; – Αμέ!
– Έτσι μου ’ρχεται να τα παρατήσω κι ό,τι θέλει ας γίνει.
– Τον ξέρω εδώ και είκοσι χρόνια!
– Να μην πάω, θα του κακοφανεί!
– Δε γύρισε καν να με κοιτάξει!
α. Εντοπίστε και υπογραμμίστε όσες λέξεις θεωρείτε μόρια στις παραπάνω φράσεις, σύμφωνα με τη θεωρία που προηγήθηκε.
β. Μετασχηματίστε τις φράσεις αυτές. Κάντε όσες αλλαγές χρειάζονται,
για να αποδώσετε μεγαλύτερη τυπικότητα και επισημότητα στο λόγο.
γ. Τι συνέβη με τα μόρια στις δικές σας φράσεις;
δ. Ποια εκδοχή από τις δύο σας φαίνεται ότι εκφράζει εντονότερα τα συναισθήματα των ομιλητών;
α. Μόρια είναι οι λέξεις που υπογραμμίζονται:
– Σαν να δρόσισε λιγάκι!
– Δεν αλλάζω γνώμη, που να με χρυσώσεις!
– Ας κρατούσε για πάντα το όνειρο αυτό!
– Μπας και σου περισσεύει κάνα ευρώ;
– Θα ’ρθεις αύριο; – Αμέ!
– Έτσι μου ’ρχεται να τα παρατήσω κι ό,τι θέλει ας γίνει.
– Τον ξέρω εδώ και είκοσι χρόνια!
– Να μην πάω, θα του κακοφανεί!
– Δε γύρισε καν να με κοιτάξει!
β. Μετασχηματισμός των φράσεων:
– Μάλλον δρόσισε λιγάκι!
Μου φαίνεται ότι δρόσισε λιγάκι!
Νομίζω ότι δρόσισε λιγάκι!
– Δεν αλλάζω γνώμη, ακόμη κι αν με χρυσώσεις!
– Μακάρι να κρατούσε για πάντα το όνειρο αυτό!
Είθε να κρατήσει για πάντα το όνειρο αυτό!
Εύχομαι να κρατήσει για πάντα το όνειρο αυτό!
– Μήπως σου περισσεύουν λίγα ευρώ;
– Θα έρθεις αύριο; – Βέβαια! (ή βεβαίως)
– Σκέφτομαι να τα παρατήσω και αδιαφορώ τι θα γίνει.
– Τον γνωρίζω μια εικοσαετία!
– Αν δεν πάω, θα ενοχληθεί!

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ
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– Δε γύρισε ούτε να με κοιτάξει!
Δε γύρισε καθόλου να με κοιτάξει!
γ. Στις νέες φράσεις τα περισσότερα μόρια παραλείπονται και αντικαθίστανται
από άλλες λέξεις ή φράσεις, γιατί ο λόγος είναι πιο επίσημος και τυπικός (τα μόρια χρησιμοποιούνται περισσότερο στον προφορικό λόγο ή σε κείμενα με απλό,
καθημερινό και οικείο ύφος).
δ. Τα συναισθήματα των ομιλητών εκφράζονται εντονότερα στις φράσεις που περιέχουν μόρια (στην εκδοχή του σχολικού βιβλίου).

Στίξη
σελ. 140 σχολ. βιβλίου

1. Πολλοί νέοι...: Συνεχίστε την περίοδο προσθέτοντας μία ή περισσότερες
από τις παρακάτω φράσεις με διάφορους συνδυασμούς:
– αν και διαθέτουν πολλά εφόδια
– αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία
– νιώθουν άγχος αγωνία και φόβο
– επειδή δεν ξέρουν αν θα βρουν δουλειά
– ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών
Στις περιόδους που θα φτιάξετε, βάλτε κόμματα όπου νομίζετε ότι είναι
απαραίτητα. • Παρατηρήστε σε ποιες περιπτώσεις βάλατε κόμμα.

• Με τις παραπάνω φράσεις μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί:
– Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία, αν και διαθέτουν
πολλά εφόδια.
– Πολλοί νέοι, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια, αντιμετωπίζουν το μέλλον τους
με ανησυχία.
– Πολλοί νέοι, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια, νιώθουν άγχος, αγωνία και φόβο.
– Πολλοί νέοι νιώθουν άγχος, αγωνία και φόβο, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια.
– Πολλοί νέοι, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια, νιώθουν άγχος, αγωνία και φόβο.
– Πολλοί νέοι νιώθουν άγχος, αγωνία και φόβο, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια.
– Πολλοί νέοι, επειδή δεν ξέρουν αν θα βρουν δουλειά, αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία.
– Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία, επειδή δεν ξέρουν αν
θα βρουν δουλειά.
– Πολλοί νέοι, επειδή δεν ξέρουν αν θα βρουν δουλειά, νιώθουν άγχος, αγωνία
και φόβο.
– Πολλοί νέοι νιώθουν άγχος, αγωνία και φόβο, επειδή δεν ξέρουν αν θα βρουν
δουλειά.
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– Πολλοί νέοι, ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών, αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία.
– Πολλοί νέοι, ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών, αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια
– Πολλοί νέοι, ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών, νιώθουν
άγχος, αγωνία και φόβο.
– Πολλοί νέοι, ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών, νιώθουν
άγχος, αγωνία και φόβο, αν και διαθέτουν πολλά εφόδια.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

• Χρησιμοποιήσαμε κόμμα:
– για να χωρίσουμε τη δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση (που εισάγεται με
το αν και) από την κύρια πρόταση
(κύριες προτάσεις είναι: α. αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με ανησυχία, β. νιώθουν άγχος αγωνία και φόβο)
– για να χωρίσουμε τη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση (που εισάγεται με το
επειδή) από την κύρια πρόταση
– για να χωρίσουμε τους όμοιους όρους άγχος, αγωνία (αντικείμενα του ρ. νιώθουν) που παρατίθενται ασύνδετοι μεταξύ τους
– για να οριοθετήσουμε και να δώσουμε έμφαση στην παρενθετική πρόταση ακόμα και αυτοί που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών.
σελ. 140 σχολ. βιβλίου

2. Προσπαθήστε να συνοψίσετε σε έναν κανόνα τα συμπεράσματά σας.
Το κόμμα χρησιμοποιείται:
• για να χωρίσουμε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις από την κύρια
από την οποία εξαρτώνται
• για να χωρίσουμε τους όμοιους όρους που παρατίθενται ασύνδετοι μεταξύ τους
• για να οριοθετήσουμε και να δώσουμε έμφαση σε μια παρενθετική πρόταση.
[Σημ.: Για τη χρήση του κόμματος, βλ. Eνότητα 8 I. Θεωρία: Στίξη].
σελ. 140 σχολ. βιβλίου

3. Ανατρέξτε στις προηγούμενες ενότητες, όπου διδαχτήκατε τις δευτερεύουσες προτάσεις, και βρείτε ποιες από αυτές χωρίζονται με κόμμα από τις κύριες και ποιες δε χωρίζονται. • Συμπληρώστε τον κανόνα που ακολουθεί.

• Οι ειδικές, βουλητικές, πλάγιες ερωτηματικές, ενδοιαστικές δευτερεύουσες
προτάσεις δε χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση.
• Οι χρονικές, αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, υποθετικές, εναντιωματικές, μη περιοριστικές (προσθετικές) επιθετικές αναφορικές δευτερεύουσες
προτάσεις συνήθως χωρίζονται με κόμμα.
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σελ. 141 σχολ. βιβλίου

4. Συμπληρώστε τα κενά στο επόμενο πλαίσιο τοποθετώντας τις λέξεις ονοματικές, επιρρηματικές, όπου ταιριάζει η καθεμιά.

• Κατά κανόνα οι ονοματικές δευτερεύουσες δε χωρίζονται με κόμμα από την
κύρια πρόταση, ενώ οι επιρρηματικές χωρίζονται.
Σχήματα λόγου
σελ. 144 σχολ. βιβλίου

1. Ποια θέση θα παίρνατε εσείς ανάμεσα στις απόψεις που παρουσιάζονται στο
κείμενο 7 και σε εκείνο που εντοπίσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα
(Ακούω και μιλώ 3); • Υποστηρίξτε την άποψή σας σε μια παράγραφο.
Συχνά οι επιστήμονες αλλά και η ίδια η επιστήμη δέχονται επικρίσεις, καθώς
θεωρούνται υπεύθυνοι για πολλά δεινά της ανθρωπότητας, όπως είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, οι πόλεμοι και οι αφανισμοί πληθυσμών,
διάφορες ασθένειες κ.ά. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι οι τεχνολογικές ή
οι βιολογικές ανακαλύψεις που προκαλούν αυτές τις καταστροφές, αλλά η διαχείρισή τους από όσους έχουν την εξουσία. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα από
την ιστορία, όπου οι πολιτικοί και οι εκπρόσωποι της θρησκείας εκμεταλλεύτηκαν
–και συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται– τα επιστημονικά επιτεύγματα δημιουργώντας πάθη και μίση με ολέθριες συνέπειες, για να στηρίξουν τους σκοπούς τους: να
ενισχύσουν την οικονομική τους δύναμη ή την επιρροή που ακούν στις μάζες. Επομένως, δεν πρέπει να στρεφόμαστε κατά της επιστήμης, αλλά να απαιτούμε να χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματά της προς όφελος του ανθρώπου. Εξάλλου, κανείς
δεν μπορεί να ανακόψει την εξέλιξη και την πρόοδο της ανθρώπινης σκέψης και
δραστηριότητας, που αποτελούν πάντοτε θετικό βήμα για τον πολιτισμό.
[Σημ.: Η άσκηση αναφέρεται στα κείμενα 5 και 7 του σχολικού βιβλίου].
σελ. 144 σχολ. βιβλίου
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2. Μετασχηματίστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου 7, απαλείφοντας τα
σχήματα λόγου. • Τι παρατηρήσεις κάνετε;
• Η πρώτη παράγραφος του κειμένου 7 χωρίς τα σχήματα λόγου:
Είναι πολλές οι επικρίσεις που δέχονται οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια.
Τους κατηγορούμε ότι δεν έχουν αισθήματα και συνείδηση και δε νοιάζονται για
την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Τους καταμαρτυρούμε πως είναι επικίνδυνα άτομα
που δε διστάζουν να ανακαλύπτουν και να χρησιμοποιούν μεθόδους φοβερών καταστροφών και καταναγκασμών. Με αυτόν τον τρόπο τούς τιμούμε πάρα πολύ. Η
αναλογία ηλιθίων και κακοποιών έχει σταθερή τιμή που τη βρίσκουμε σε όλα τα
δείγματα ενός πληθυσμού, στους επιστήμονες αλλά και στους ασφαλιστικούς
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υπαλλήλους, στους συγγραφείς αλλά και στους χωρικούς, στους ιερείς αλλά και
στους πολιτικούς. Και παρά το Δρ. Φρανκεστάιν και το Δρ. Φολαμούρ, οι ιστορικές καταστροφές οφείλονται λιγότερο στους επιστήμονες απ’ ό,τι στους ιερείς
ή στους πολιτικούς.
• Παρατηρούμε ότι χωρίς τα σχήματα λόγου το κείμενο δεν είναι τόσο εκφραστικό και ζωηρό.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 144 σχολ. βιβλίου

3. Μιλήστε για τα συναισθήματα που σας γεννά η προοπτική της αποφοίτησης από το Γυμνάσιο και η επιλογή νέων δρόμων για το μέλλον σας. •
Γράψτε μια παράγραφο χρησιμοποιώντας όσο περισσότερα σχήματα λόγου μπορείτε.
Καθώς η φετινή χρονιά πλησιάζει προς το τέλος της, δεν είναι λίγες οι φορές
που σκέφτομαι τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μου και τις σημαντικές για
το μέλλον μου αποφάσεις που θα πρέπει να πάρω. Σε ένα-δύο χρόνια θα πρέπει να
έχω ήδη κατασταλάξει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσω, κι αυτό μου δημιουργεί
μεγάλο άγχος, γιατί δεν έχω ακόμη αποφασίσει ποια σχολή μού αρέσει ούτε ποιο
επάγγελμα θέλω να εξασκήσω. Μερικές φορές τρέμει η ψυχή μου γιατί νιώθω σαν
να βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι που δεν ξέρω πού θα με βγάλει, κι άλλοτε πάλι αισθάνομαι σαν βασιλιάς, γιατί ξέρω ότι το μέλλον μού ανήκει και ότι θα κάνω χίλια
διαφορετικά επαγγέλματα στη διάρκεια της ζωής μου.
• Σχήματα λόγου:
– δεν είναι λίγες οι φορές: σχήμα λιτότητας (= είναι πολλές)
– προοπτικές που ανοίγονται: μεταφορά
– να πάρω αποφάσεις: μεταφορά
– να έχω ήδη κατασταλάξει: μεταφορά
– ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσω: μεταφορά
– τρέμει η ψυχή μου: μεταφορά
– σαν να βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι: παρομοίωση
– πού θα με βγάλει: μεταφορά
– σαν βασιλιάς: παρομοίωση
– χίλια διαφορετικά επαγγέλματα: υπερβολή

Περίληψη
σελ. 147 σχολ. βιβλίου

1. Αφού μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο 9, προσπαθήστε:
α. να το χωρίσετε σε ενότητες
β. να κάνετε το σχεδιάγραμμά του
γ. να γράψετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφό του
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α. Το κείμενο 9 μπορεί να χωριστεί στις εξής ενότητες:
Α. «Το μέλλον είναι ήδη... οι σημερινοί» (1η παράγραφος)
Β. «Το μέλλον μας... τα επόμενά της βήματα» (2η, 3η, 4η παράγραφος)
Γ. «Από την άλλη... εξουσίας των ισχυρών» (5η, 6η παράγραφος)
Δ. «Αν όμως υποτεθεί ότι... ανθρώπινο πρόσωπο» (7η παράγραφος)
β. Σχεδιάγραμμα του κειμένου 9:
Ενότητες Παράγραφοι

Περιεχόμενο
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α

1η

Το θέμα του κειμένου:
Το μέλλον θα είναι διαφορετικό από αυτό
που προβλέπουν οι άνθρωποι.
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Β

Γ

2η, 3η, 4η

5η, 6η

Η πρώτη θέση του συγγραφέα:
Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των φαινομένων
αποδεικνύεται τόσο από τα μεγάλα ιστορικά
γεγονότα όσο και από την καθημερινή ζωή
Η δεύτερη θέση του συγγραφέα:
Αν και ο άνθρωπος εξακολουθεί να
αντιστέκεται και να δημιουργεί πολιτισμό,
εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να
μεταβάλουν αυτόν και την κοινωνία.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δ

324

7η

Η τελική θέση του συγγραφέα:
Ο άνθρωπος μπορεί να επαναφέρει στο
κέντρο του πολιτισμού το ανθρώπινο
πρόσωπο.

γ. Πλαγιότιτλοι των παραγράφων του κειμένου 9:
1η παράγραφος: “Το μέλλον είναι απρόβλεπτο”
2η παράγραφος: “Τα μεγάλα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα αποδεικνύουν ότι
η πορεία προς το μέλλον έχει χαοτική μορφή”
3η παράγραφος: “Παραδείγματα αναπάντεχων εξελίξεων του 20ού αιώνα”
4η παράγραφος: “Το απρόβλεπτο του μέλλοντος εντοπίζεται και στην καθημερινή ζωή και οφείλεται στην αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας”
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5η παράγραφος: “Ο άνθρωπος εξακολουθεί να δημιουργεί πολιτισμό”
6η παράγραφος: “Εξωγενείς παράγοντες μπορεί να μεταβάλουν απρόβλεπτα τον
άνθρωπο και την κοινωνία”
7η παράγραφος: “Ο νέος κύκλος του πολιτισμού θα έχει στο κέντρο του το ανθρώπινο πρόσωπο”

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

σελ. 147 σχολ. βιβλίου

2. Συντάξτε τώρα μια περίληψη του κειμένου 9, που θα δημοσιευτεί στη μαθητική εφημερίδα του σχολείου σας, με σκοπό να συμβάλει στη διεύρυνση
του προβληματισμού των συμμαθητών σας. Το κείμενό σας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 200 λέξεις, γιατί δεν υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χώρος στην εφημερίδα.
Περίληψη του κειμένου 9
Το μέλλον είναι απρόβλεπτο, γι’ αυτό και θα είναι διαφορετικό από ό,τι υποθέτουν οι ειδικοί και από όσα οι άνθρωποι φοβούνται ή ελπίζουν. Η άποψη αυτή
αποδεικνύεται από τα μεγάλα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που ακολούθησαν αναπάντεχη εξέλιξη, φανερώνοντας τη χαοτική μορφή που έχει η πορεία
προς το μέλλον. Για παράδειγμα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την ανάπτυξη του Διαδικτύου και γενικά της επιστήμης ή την έξαρση του θρησκευτικού φανατισμού και του μυστικισμού κατά τον 20ό αιώνα. Το αναπάντεχο όμως του μέλλοντος γίνεται φανερό και στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η άνθιση του κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια, που ήρθε σε σύγκρουση με τις προβλέψεις ότι η διάδοση της τηλεόρασης θα έφερνε το τέλος του.
Η πορεία, λοιπόν, προς το μέλλον κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η ανεξέλεγκτη επιτάχυνση της τεχνολογίας και ο δεύτερος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος,
που συνεχίζει ακόμη να οραματίζεται και να δημιουργεί πολιτισμό. Αν η ανθρωπότητα ακολουθήσει τον πρώτο άξονα, οι εξωγενείς παράγοντες πιθανόν θα ισοπεδώσουν τον πολιτισμό και δημιουργηθεί ένας μετα-άνθρωπος και μια κοινωνία
που δεν μπορούν να περιγραφούν. Αν, όμως, επικρατήσουν οι ανθρώπινες αξίες,
θα κλείσει ο σημερινός κύκλος βαρβαρότητας και θα δημιουργηθεί ένας νέος, ο
οποίος θα έχει στο κέντρο του το ανθρώπινο πρόσωπο.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
σελ. 149 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάστε το κείμενο 12. • Εσείς έχετε βρεθεί σε θέση ανάλογη με αυτήν
του ήρωα του κειμένου; • Αποτυπώστε σε μία παράγραφο τις σκέψεις και
τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η επιλογή μιας επαγγελματικής προοπτικής.
Για κάθε νέο είναι δύσκολη η στιγμή της επιλογής επαγγέλματος, γιατί καλείται
να πάρει μια σημαντική απόφαση χωρίς να διαθέτει πάντα την ωριμότητα και τις
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πληροφορίες που απαιτούνται. Στην εποχή μας έχουν δημιουργηθεί πολλά νέα
επαγγέλματα, τα οποία όμως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, αφού στη χώρα μας
δεν υπάρχει σοβαρός επαγγελματικός προσανατολισμός. Υπάρχουν λοιπόν, πολλές επαγγελματικές επιλογές αλλά συνήθως ακολουθούμε μία, η οποία καθορίζει
το μέλλον μας. Πρέπει να επιλέξουμε προσεκτικά το επάγγελμα που θα εξασκήσουμε, γιατί θα μας συνοδεύει στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, θα διαμορφώσει πολλές πτυχές της σκέψης και του χαρακτήρα μας, και ίσως τον κοινωνικό μας περίγυρο. Επομένως, πρέπει να αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες μας, να
ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις κλίσεις που διαθέτουμε, να προκαλεί το
ενδιαφέρον και τη δημιουργική μας διάθεση, αλλά συγχρόνως να εξασφαλίζει τα
αναγκαία οικονομικά μέσα για την επιβίωση και την κάλυψη των αναγκών μας.
σελ. 149 σχολ. βιβλίου

2. Ανατρέξτε στο κείμενο 2. • Θυμηθείτε τα δύο πρόσωπα και την αντίληψη
του καθενός απέναντι στην οικοδόμηση του μέλλοντος. Αν ο καθηγητής είχε διάθεση να απαντήσει σε όσα του λέει ο ταξιτζής στο τέλος της συνομιλίας τους, με σκοπό να του αποδείξει ότι κάνει λάθος, τι θα του έλεγε; • Συνεχίστε το διάλογο. • Στο κείμενό σας προσπαθήστε να περιλάβετε όσο
μπορείτε περισσότερες από τις παρακάτω λέξεις ή κάποιες συγγενικές προς
αυτές: μοιρολατρία, αγωνιστικότητα, πρωτοβουλία, αισιοδοξία, ανάπτυξη,
προσδοκία, ελπίδα, ανασφάλεια, πεπρωμένο.

Οδηγός: Σχεδιάζω κι εγώ να οικοδομήσω το μέλλον μου, γι’ αυτό και παίζω στον
ιππόδρομο. Αν κερδίσω, θα μπορέσω να αγοράσω δικό μου ταξί και να πάω
πραγματικά μπροστά.
Καθηγητής: Είναι πολύ καλό να έχεις φιλοδοξίες και να επιθυμείς την πρόοδο.
Πρέπει, όμως, να τις κυνηγάς με το σωστό τρόπο· κι αυτός δεν είναι τύχη.
Οδηγός: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλες μου οι ελπίδες βασίζονται στην τύχη.
Καθηγητής: Με τη μοιρολατρία κανείς δεν προόδευσε πραγματικά, αντίθετα πολλοί άφησαν να τους ξεφύγουν οι πραγματικές ευκαιρίες της ζωής ή ακόμη και καταστράφηκαν. Βλέπεις, άλλωστε, ότι οι Ινδοί προοδεύουν, γιατί διαθέτουν αγωνιστικότητα. Για να κερδίσεις, πρέπει να κάνεις προσπάθειες και θυσίες.
Οδηγός: Αν είναι η μοίρα σου να πας μπροστά, θα πας.
Καθηγητής: Αυτή η αντίληψη μόνο ανασφάλεια μπορεί να σου δημιουργήσει. Αν
οι προσδοκίες σου βασίζονται στο πεπρωμένο, τότε όλα θα τα αντιμετωπίζεις
απαισιόδοξα· γιατί η αισιοδοξία πηγάζει από την προσπάθεια.
Οδηγός: Τι προτείνεις λοιπόν να κάνω, για να προοδεύσω;
Καθηγητής: Να αναλάβεις πρωτοβουλίες· να πάρεις την τύχη στα χέρια σου· να
θέσεις στόχους που θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις τις ικανότητές σου και να ξεφύγεις από τη φτώχεια και τη μιζέρια.
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σελ. 149 σχολ. βιβλίου

3. Από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.visto.gr/guide/242. html στο
Διαδίκτυο, επιλέξτε το ΤΕΕ που νομίζετε ότι παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας. • Γράψτε μια επιστολή ή στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
(e-mail) στη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας όσες πληροφορίες θέλετε να
μάθετε σχετικά:
α. με τις προϋποθέσεις εγγραφής
β. το πρόγραμμα σπουδών και
γ. τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο να ξέρετε, για να πάρετε τις αποφάσεις σας.
Στη συνέχεια μπορείτε να αξιολογήσετε τα κείμενά σας, ελέγχοντας αν:
• ακολουθούν την τυπική μορφή της επιστολής,
• διαθέτουν το κατάλληλο ύφος,
• έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά τα σημεία στίξης,
• διατυπώνονται σαφείς ερωτήσεις που ζητούν πραγματικά χρήσιμες, νέες
πληροφορίες.

IV.
¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ

Αξιότιμε κύριε διευθυντή,
Είμαι μαθητής της Γ΄γυμνασίου και ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω τα
μαθήματα του σχολείου σας, που αφορούν τον τομέα Πληροφορικής. Θα ήθελα,
λοιπόν, να με ενημερώσετε σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για
την εισαγωγή στο σχολείο, για τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά, καθώς και για τις ημερομηνίες εγγραφών.
Επίσης, θα με ενδιέφερε να μάθω το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος. Θα με εξυπηρετούσατε ιδιαιτέρως, αν μπορούσατε να με
ενημερώσετε για τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα;
Παρακαλώ, ενημερώστε με σχετικώς ή πείτε μου αν και πότε θα μπορούσα να
απευθυνθώ στη γραμματεία του σχολείου, ώστε να πάρω από εκεί τις σχετικές
πληροφορίες. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
Γ. Σ.
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Σημειώστε ένα ✔ στο σωστό:
α. Τα μόρια είναι

❏
✔
❏
❏
✔
❏

κλιτά μέρη του λόγου
άκλιτα μέρη του λόγου
β. Η σημασία τους
είναι σταθερή
εξαρτάται από τα συμφραζόμενα
• Για παράδειγμα, μόρια είναι οι λέξεις να, ας, θα, μα κ.λπ.

• Αντιστοιχίστε:
Προφορικός λόγος
Σημεία στίξης
Γραπτός λόγος
Επιτονισμός
• Όταν στο λόγο χρησιμοποιούμε τις λέξεις/φράσεις, όχι με την κύρια σημασία τους,
αλλά με κάποια διαφορετική, τότε χρησιμοποιούμε σχήματα λόγου.
Έτσι, για παράδειγμα, όταν λέμε σε κάποιον: «Τι έξυπνος που είσαι!», μπορεί είτε να μιλάμε κυριολεκτικά είτε να χρησιμοποιούμε την ειρωνεία. Τι από τα δύο συμβαίνει, εξαρτάται από το περιβάλλον επικοινωνίας.
• Για να κάνω την περίληψη ενός κειμένου, πρέπει να:
α. να κατανοήσω το αρχικό κείμενο
β. να μελετήσω τη δομή του
γ. να εντοπίσω τα βασικά στοιχεία κάθε ενότητας (π.χ. παραγράφων, κεφαλαίων
κ.λπ. ανάλογα με το είδος του κειμένου)
δ. να τα αποδώσω σε ένα νέο κείμενο που να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο παράγεται.

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μπροστά στο μέλλον
Κείμενο α: Ένας προφήτης των «μέσων»
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Την τελευταία μέρα του χρόνου που πέρασε, έφυγε ένας απ’ τους πιο ονομαστούς
σύγχρονους «προφήτες», ο Marshall Mac Luhan, ο κορυφαίος ανατόμος του αναμφισβήτητου κοσμοκράτορα της εποχής μας: των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Η καίρια συμβολή του Καναδού συγγραφέα δεν είναι ότι επισήμανε την τεράστια
–τρομαχτική, συχνά– εμβέλεια των «μέσων» αυτών, πράγμα που το ξέρει πια ο καθένας. Αλλά ότι διέγνωσε κι ανέλυσε την ιστορική σημασία τους για τον τρόπο σκέψης
και δράσης του ανθρώπου, για την ίδια την ανέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. [...]
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Η βασική –και «κλασική» πια– θέση του Μακ Λούαν είναι πως το μέσο, ο τρόπος
επικοινωνίας δεν αποτελεί απλό «μεταφορέα» νοημάτων και μηνυμάτων. Αντίθετα,
αυτός καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενο του μηνύματος. Περιλάλητος είναι πια ο αφορισμός του Καναδού διανοητή: «Το μέσο αποτελεί
το μήνυμα». [...]
M. Πλωρίτης, «Ένας προφήτης των “μέσων”.
O Mάρσαλ Mακ Λούαν και η επικοινωνία», εφημ. TO BHMA

Κείμενο β: Το μέλλον της Ευρώπης
Η Ευρώπη φοβάται για το μέλλον της. Η ανεργία που μαστίζει τις χώρες της γηραιάς ηπείρου –ιδίως τη Γαλλία– είναι η χειρότερη από τη δεκαετία του ’30. Η κρίση
αυτή, καθώς πολλαπλασιάζει τις περιπτώσεις αβεβαιότητας και αποκλεισμού, υπονομεύει το θεμέλιο των κοινωνιών μας: την κοινωνική ένταξη μέσω της εργασίας. Λένε
ότι για να βγούμε απ’ αυτή την κρίση πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτική που
εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια. Όμως, πώς να χαρακτηρίσουμε
μια πολιτική που δεν πετυχαίνει ποτέ τους στόχους της; Η ανεργία είναι μεγαλύτερη
από ποτέ και τα δημοσιονομικά ελλείμματα τεράστια. [...]
Το βιβλίο αυτό, η πρώτη μεγάλη κριτική μελέτη στο ζήτημα, θέλει να δείξει ότι συζήτηση είναι απαραίτητη και επείγουσα. Χωρίς διάθεση για πολεμική, παραθέτει στο
ευρύ κοινό τα βασικά δεδομένα, τις αντιλήψεις-κλειδιά της οικονομικής σκέψης τα
οποία συνήθως παραγνωρίζονται ή αγνοούνται.
Ζαν Πωλ Φιτουσσί, Η απαγορευμένη συζήτηση.
Nόμισμα – Ευρώπη – Φτώχεια, Πόλις, 1997

Μόρια
1. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε όσες λέξεις είναι μόρια και γράψτε τη σημασία τους:
α. Την τελευταία μέρα του χρόνου που πέρασε, έφυγε ένας απ’ τους πιο ονομαστούς
σύγχρονους «προφήτες».
β. Η βασική θέση του Μακ Λούαν είναι πως το μέσο δεν αποτελεί απλό «μεταφορέα»
νοημάτων και μηνυμάτων.
γ. Η Ευρώπη φοβάται για το μέλλον της.
2. Στις παρακάτω φράσεις βρείτε τη σημασία των μορίων που υπογραμμίζονται. Στη
συνέχεια μετασχηματίστε τις φράσεις κάνοντας όσες αλλαγές χρειάζονται ώστε να δώσετε μεγαλύτερη τυπικότητα και επισημότητα στο λόγο:
α. Να μην έρθω το βράδυ, θα του χτυπήσει άσχημα.
β. Μπας και είναι τσατισμένος μαζί μου;
γ. Ας έβγαινε αληθινό αυτό το όνειρο!
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3. Να συμπληρώσετε με το σαν ή με το ως όσα από τα παρακάτω κενά χρειάζεται:
α. Τελικά αυτή η απόφασή σου αποδείχτηκε .... λανθασμένη.
β. Δουλεύει μέρα νύχτα .... σκλάβος.
γ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο .... ηθοποιός, τελικά όμως ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη σκηνοθεσία.
δ. Έχει πολλές υποχρεώσεις .... διευθυντής που είναι.
ε. Ο θείος μου δικαιούται επίδομα .... πολύτεκνος.
στ. Διορίστηκε .... καθηγητής στην Έδεσσα.

Στίξη

• Στο παρακάτω κείμενο προσθέστε τα σημεία στίξης που χρειάζονται, κάνοντας όλες
τις απαραίτητες αλλαγές:
Φαίνεται πως η ορθή στίξη είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα της τέχνης του
γραπτού λόγου είχε πολύ μεγάλο δίκιο ο γραμματικός εκείνος που είπε η στίξις είναι
φιλοσοφία όταν ήμουν στο γυμνάσιο ένας καθηγητής μάς θύμιζε συχνά αυτό το ρητό
και για να μας δείξει πόση σημασία είχε κι ένα κόμμα βαλμένο στη θέση του μας έγραφε στον πίνακα αυτή τη φράση άγαλμα χρυσούν δόρυ φέρον όταν δε βάλεις κανένα
κόμμα σ’ αυτή τη φράση ο άλλος δε θα ξέρει ποιο είναι το χρυσούν το άγαλμα ή το δόρυ αν βάλεις το κόμμα μετά τη λέξη άγαλμα ο άλλος θα καταλάβει πως εννοείς άγαλμα απ’ οτιδήποτε πέτρινο ξύλινο μαρμαρένιο χάλκινο γύψινο που κρατεί χρυσό δόρυ
αν τέλος βάλεις το κόμμα μετά τη λέξη χρυσούν εννοείς ότι το άγαλμα είναι χρυσό και
το δόρυ του απ’ οτιδήποτε μεγάλη βλέπετε διαφορά από τη μια περίπτωση στην άλλη!
Γρ. Ξενόπουλος, Αθηναϊκές επιστολές (διασκευή)

Σχήματα λόγου

• Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα σχήματα λόγου που υπάρχουν:
α. Μετά από αυτά, τι να πει; Κατάπιε τη γλώσσα του.
β. Διάβασα εκατό φορές αυτό το άρθρο, και πάλι δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει ο συντάκτης!
γ. Τα θέματα των εξετάσεων δεν ήταν δύσκολα.
δ. Η γάτα ανήκει στα αιλουροειδή.
Περίληψη
1. Να γράψετε πλαγιότιτλους για κάθε παράγραφο του κειμένου α.
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1ο Kριτήριο Aξιολόγησης
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2
Α. Κείμενο

Η ομιλία στη Στοκχόλμη
Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη
γλώσσα μου, και να εκφράζω τώρα τις ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα. Σας παρακαλώ
να μου δώσετε τη συγγνώμη που ζητώ πρώτα-πρώτα από τον εαυτό μου.
Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας,
αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας δόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά· κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. [...]
Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας, η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση. Είναι για μένα σημαντικό το γεγονός ότι
η Σουηδία θέλησε να τιμήσει και τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόμη και
όταν αναβρύζει ανάμεσα σ’ ένα λαό περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος που ζούμε, ο τυραννισμένος από το φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την
ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα – και τι θα γινόμασταν αν η
πνοή μας λιγόστευε; [...]
Σ’ αυτό τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν’ αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται. Όταν, στο δρόμο της
Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το αίνιγμά της, η απόκρισή
του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε1 το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Οιδίποδα.
(από την ομιλία του Γ. Σεφέρη στη Στοκχόλμη, την ημέρα
που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας)
Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές 2, 1963
1. χάλασε: κατέστρεψε, σκότωσε

Β. Ερώτηση κατανόησης
Σε ποια στοιχεία της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού αναφέρεται ο ποιητής; Εντοπίστε τα αποσπάσματα στο παραπάνω κείμενο.
(2,5 μονάδες)
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Γ. Ασκήσεις
1. Αφού μελετήσετε στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου το απόσπασμα «Η ελληνική
γλώσσα δεν έπαψε… είναι η δικαιοσύνη») εντοπίστε: α. τις περιόδους του αποσπάσματος, β. τις προτάσεις από τις οποίες αποτελείται κάθε περίοδος, γ. τις συνδετικές λέξεις
και το είδος της σύνδεσης.
(2,5 μονάδες)

2. Βρείτε τις προτάσεις του παρακάτω αποσπάσματος και α. χωρίστε τις σε κύριες και
δευτερεύουσες, β. Βρείτε ποια από τις δευτερεύουσες ονοματικές είναι βουλητική:
«Σ’ αυτό τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους.
Πρέπει ν’ αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται»
(2,5 μονάδες)

3. α. Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου εντοπίστε τις λέξεις και φράσεις που ταιριάζουν σε ένα πιο ποιητικό ύφος.
β. «σε ένα λαό περιορισμένο»: Ποια σημασία έχει η λέξη περιορισμένο; Γράψτε μία πρόταση στην οποία να περιέχεται η λέξη αυτή.
(2,5 μονάδες)

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου
Υποθέστε ότι μιλάτε για την Ελλάδα σε μια επίσημη εκδήλωση στην οποία το ακροατήριο
αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων εθνοτήτων. Παρουσιάστε τη χώρα σας (τον τόπο,
τους ανθρώπους, τον πολιτισμό) σε ένα κείμενο τριών παραγράφων (το λεξιλόγιο που θα
χρησιμοποιήσετε και το ύφος του κειμένου πρέπει να ανταποκρίνονται στην περίσταση
της επικοινωνίας).
(10 μονάδες)
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2ο Kριτήριο Aξιολόγησης
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4
Α. Κείμενο

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα
Στην πορεία της ιστορίας και του πολιτισμού ως πανανθρώπινου δημιουργήματος,
κάθε λαός προσθέτει και συμβάλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του και τις δυνατότητες του. Αυτό δείχνει ότι η αξία τού κάθε πολιτισμού είναι αδιαμφισβήτητη και κανένας
λαός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που με τον πολιτισμό του σώζει όλους τους άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της
και την πρόοδό της. Με αφετηρία την εθνική του ταυτότητα και γνωρίζοντας τα στοιχεία
που τη συνθέτουν στη διαδρομή των αιώνων, κάθε λαός μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει,
να εμπλουτίζει και να βελτιώνει τα στοιχεία της μέσα από επαφές με άλλους πολιτισμούς,
π.χ. η ελληνική πολιτιστική προσφορά (κλασική και σύγχρονη) ασκεί επίδραση και
εμπλουτίζει τους άλλους πολιτισμούς, γειτονικούς (Βαλκάνια, Μεσόγειος) ή μη (Ασία,
Ρωσία, Αμερική κτλ.). Κατά την ίδια λογική και οι άλλοι πολιτισμοί επιδρούν στον ελληνικό με τις δικές τους αρετές και τα δικά τους χαρακτηριστικά. Με αυτήν την έννοια ο
Παρθενώνας μπορεί να διατηρεί το στοιχείο της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς,
αλλά ταυτόχρονα να είναι τμήμα τόσο του ευρωπαϊκού πολιτισμού όσο και του οικουμενικού. Το αυτό ισχύει και για τις πυραμίδες ή για άλλα έργα του πολιτισμού, όπως π.χ.
για τα λογοτεχνικά (Ομηρικά Έπη κ.λπ.).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στον τόπο διαμονής, αποβλέπει σε μια προσπάθεια
δημιουργίας μιας κοινής συνείδησης και ενός κοινού αισθήματος, ότι όλοι οι πολίτες των
κρατών-μελών της ανήκουμε στην ίδια κοινότητα και μοιραζόμαστε την ίδια κοινή ιστορική πορεία στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή Γ΄Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002

Β. Ερώτηση κατανόησης
Στο παραπάνω κείμενο εντοπίστε επιχειρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος
κατά της ρατσιστικής άποψης ότι υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι λαοί και πολιτισμοί.

Γ. Ασκήσεις

(2,5 μονάδες)

1. Σκεφτείτε και διατυπώστε ευθείες ερωτήσεις στις απαντούν οι παρακάτω προτάσεις:
α. Κανένας λαός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που με
τον πολιτισμό του σώζει όλους τους άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την
ύπαρξή της και την πρόοδό της.
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β. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στον τόπο διαμονής, αποβλέπει σε μια προσπάθεια
δημιουργίας μιας κοινής συνείδησης και ενός κοινού αισθήματος.
• Οι ερωτήσεις που διατυπώσατε είναι α. γνήσιες ή ρητορικές; β. ολικής ή μερικής άγνοιας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(2,5 μονάδες)

2. Ξαναγράψτε το απόσπασμα «Στην πορεία της ιστορίας… με άλλους πολιτισμούς» σε
πλάγιο λόγο ξεκινώντας ως εξής: «Σε ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα ο συγγραφέας
υποστηρίζει...»
(2,5 μονάδες)

3. Στα παρακάτω αποσπάσματα εντοπίστε τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις και
τη λέξη την οποία προσδιορίζουν:
α. Αυτό δείχνει ότι η αξία τού κάθε πολιτισμού είναι αδιαμφισβήτητη και κανένας λαός
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που με τον πολιτισμό του
σώζει όλους τους άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της και την
πρόοδό της.
β. Με αφετηρία την εθνική του ταυτότητα και γνωρίζοντας τα στοιχεία που τη συνθέτουν
στη διαδρομή των αιώνων, κάθε λαός μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει, να εμπλουτίζει και
να βελτιώνει τα στοιχεία της μέσα από επαφές με άλλους πολιτισμούς.
(2,5 μονάδες)

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου
Γράψτε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα (3-4 παραγράφων) με θέμα: «Υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός στο πλαίσιο του σχολείου;». Στο κείμενό σας πρέπει να καταγράψετε
το πρόβλημα χρησιμοποιώντας παραδείγματα και να προτείνετε λύσεις για την αντιμετώπισή του.
(10 μονάδες)
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3ο Kριτήριο Aξιολόγησης
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5-6
Α. Κείμενο

Γιατί πρέπει να καταργηθεί η θανατική ποινή
Ήρθε η ώρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Η ανάγκη για την κατάργηση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Παντού η εμπειρία δείχνει ότι η εκτέλεση της θανατικής ποινής αποκτηνώνει αυτούς που εμπλέκονται στη διαδικασία της. Πουθενά δεν έχει αποδειχτεί ότι η θανατική ποινή αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταστολή του εγκλήματος ή της πολιτικής βίας. Στη μία χώρα μετά την άλλη, η θανατική ποινή επιβάλλεται δυσανάλογα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες· εφαρμόζεται κυρίως σε βάρος των φτωχών ή των φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων. Συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής καταπίεσης. Εφαρμόζεται και επιβάλλεται με αυθαίρετο τρόπο. Είναι μια αμετάκλητη ποινή που αναπόφευκτα καταλήγει στην
εκτέλεση αθώων. Αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. […]
Η θανατική ποινή είναι ένας «εν ψυχρώ» και «εκ προμελέτης» φόνος που διαπράττει
η πολιτεία. Η στέρηση της ζωής αποτελεί το μέγιστο της εξουσίας που μπορεί να ασκήσει
η πολιτεία πάνω σ’ ένα άτομο. Επομένως, το θέμα της κατάργησης της θανατικής ποινής
συνδέεται άμεσα με το ερώτημα εάν η πολιτεία έχει το δικαίωμα να την επιβάλει.
Όταν, πριν από 40 χρόνια, χώρες από όλον τον κόσμο συνήλθαν για να ιδρύσουν τα
Ενωμένα Έθνη, γνώριζαν καλά τι μπορεί να συμβεί, όταν μια πολιτεία πιστέψει ότι έχει
δικαίωμα να ασκήσει απεριόριστη εξουσία στους πολίτες της. Η συγκλονιστική έκταση
της θηριωδίας και της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και
οι συνέπειές της σε όλο τον κόσμο ήταν ακόμη νωπές το Δεκέμβριο του 1948, όταν η Γενική Συνέλευση των Ενωμένων Εθνών υιοθέτησε χωρίς αντίρρηση τη Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Παγκόσμια Διακήρυξη είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα έθνη με σκοπό την προαγωγή των βασικών δικαιωμάτων και την εδραίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και
της ειρήνης. Διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή σε κάθε ανθρώπινη
ύπαρξη. Δεν είναι προνόμια που μπορεί μια κυβέρνηση να τα δώσει σε κάποιον ή να του
τα αφαιρέσει-χαρίσει, γιατί έδειξε καλή ή κακή διαγωγή αντίστοιχα.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζουν την εξουσία που μπορεί να ασκήσει η πολιτεία σ’ έναν άνδρα, σε μια γυναίκα, σ’ ένα παιδί. Από αυτήν την άποψη το κίνημα για την
κατάργηση της θανατικής ποινής δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όταν η πολιτεία σκοτώνει… Η θανατική ποινή
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα,
Έκδοση της Διεθνούς Αμνηστίας, Λονδίνο 1989

Β. Ερώτηση κατανόησης

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω κείμενο, σημειώστε ένα Σ (σωστό) ή ένα Λ (λάθος) σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
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α. Στο κείμενο υποστηρίζεται η άποψη ότι η θανατική ποινή πρέπει να συνεχίσει να επιβάλλεται σε ανθρώπους που διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα.
β. Η ανάγκη για κατάργηση της θανατικής ποινής είναι επιβεβλημένη.
γ. Η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί, γιατί σε κάποιες χώρες χρησιμοποιείται ως
μέσο άσκησης πίεσης των πολιτών ώστε να επιβάλλει το επίσημο κράτος τη θέλησή του.
δ. Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογράφτηκε μετά τη λήξη του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι μνήμες της φρίκης ήταν ακόμη νωπές.
ε. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα
δικαιώματα υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξής του.
στ. Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν όλοι οι άνθρωποι, μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους.

Γ. Ασκήσεις

(2,5 μονάδες)

1. Στα παρακάτω αποσπάσματα βρείτε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις,
προσδιορίστε το είδος και τη συντακτική τους λειτουργία:
α. Όταν, πριν από 40 χρόνια, χώρες από όλον τον κόσμο συνήλθαν για να ιδρύσουν τα
Ενωμένα Έθνη, γνώριζαν καλά τι μπορεί να συμβεί, όταν μια πολιτεία πιστέψει ότι έχει
δικαίωμα να ασκήσει απεριόριστη εξουσία στους πολίτες της.
β. Δεν είναι προνόμια που μπορεί μια κυβέρνηση να τα δώσει σε κάποιον ή να του τα
αφαιρέσει, γιατί έδειξε καλή ή κακή διαγωγή αντίστοιχα.
(2 μονάδες)

2. α. Μετασχηματίστε το παρακάτω απόσπασμα, ώστε να περιλαμβάνει μία κύρια πρόταση και δύο δευτερεύουσες τελικές (ξεκινώντας ως εξής: Η Παγκόσμια Διακήρυξη υπογράφτηκε ανάμεσα στα έθνη...):
«Η Παγκόσμια Διακήρυξη είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα έθνη με σκοπό την προαγωγή των
βασικών δικαιωμάτων και την εδραίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης».
β. Στην παρακάτω περίοδο λόγου βρείτε τον υποθετικό λόγο, την υπόθεση και την απόδοσή του, και σημειώστε το είδος στο οποίο ανήκει:
«Αν τα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζουν την εξουσία που μπορεί να ασκήσει η πολιτεία σ’ έναν άνδρα, σε μια γυναίκα ή σ’ ένα παιδί, το κίνημα για την κατάργηση της θανατικής ποινής δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα».
3. Γράψτε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.

(2 μονάδες)
(2 μονάδες)

4. α. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις βρείτε ομώνυμα ή παρώνυμα (ή τονικά παρώνυμα): μετά, μέσο, πάνω, ασκήσει.
β. Βρείτε όσο περισσότερα υπώνυμα μπορείτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου

(1,5 μονάδα)

Γράψτε μια επιστολή δύο παραγράφων σε ένα φίλο σας, για να τον πείσετε να συμμετάσχει
σε κάποια εθελοντική οργάνωση (για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).
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4ο Kριτήριο Aξιολόγησης
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8
Α. Κείμενο

Φουτουρισμός (1909-1915)
Παράλληλα με τον Κυβισμό στη Γαλλία, αναπτύχθηκε στην Ιταλία ένα καλλιτεχνικό
κίνημα με ανάλογα λίγο-πολύ χαρακτηριστικά: ο Φουτουρισμός. Οι φουτουριστές επίσης
«διέσπασαν» την επιφάνεια του πίνακα. Παράλληλα, με τα έργα τους εξέφραζαν έντονο
ενθουσιασμό και –όπως και ο όρος Φουτουρισμός φανερώνει– μεγάλες ελπίδες για το
μέλλον. Εμπνευσμένος από τον κόσμο της ταχύτητας, ο Φιλίπο Τομάζο Μαρινέτι (Filippo
Tommaso Marinetti) υποστήριζε με σθένος, στο Φουτουριστικό Μανιφέστο του 1909, ότι
«ένα γρήγορο αυτοκίνητο που επιταχύνει είναι πιο όμορφο από τη Νίκη της Σαμοθράκης», άγαλμα που θεωρούνταν η επιτομή της ομορφιάς στο Δυτικό κόσμο. [...]
Οι φουτουριστές ζωγράφοι προσπάθησαν να απεικονίσουν τις φευγαλέες εικόνες που
μέσα σε δευτερόλεπτα περνούν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, αποδίδοντας περισσότερες εικόνες και εντυπώσεις στον ίδιο πίνακα. Έτσι, στα έργα τους ένας σκύλος μοιάζει να έχει δώδεκα πόδια και ένας βιολιστής πολλά δάχτυλα. Πίσω από αυτό το είδος
απεικόνισης, που ορισμένες φορές θυμίζει κόμικ, κρύβεται η προσπάθεια να προστεθεί
μια ακόμη διάσταση στον στατικό ζωγραφικό χρόνο ή μάλλον στην εξέλιξη μιας πράξης
σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως πριν από ορισμένα χρόνια η ανακάλυψη της
φωτογραφίας είχε εμπνεύσει και επηρεάσει τους ιμπρεσιονιστές, τώρα ο κινηματογράφος
–η «κινούμενη» διαδοχή στατικών εικόνων– παρακίνησε τους καλλιτέχνες να αναζητήσουν νέες μορφές εικαστικής έκφρασης. Στην επιθυμία τους να καινοτομήσουν, οι φουτουριστές δεν ανακάλυψαν μόνο καλλιτεχνικές φόρμες για να αποδώσουν το χρόνο και
την κίνηση, αλλά προσπάθησαν να εντάξουν και ήχους στα έργα τους. Στον πίνακα του
Μποτσόνι «Ο θόρυβος του δρόμου εισβάλλει στο σπίτι» το διαπεραστικό πανδαιμόνιο
ήχων αποτυπώνεται στην κατακερματισμένη ζωγραφική δομή. Η λατρεία των φουτουριστών για τους θορύβους της μοντέρνας πόλης αποτυπωνόταν επίσης στις συναυλίες τους
με συνθέσεις στις οποίες σημαντική θέση κατέχουν απλοί ήχοι της καθημερινότητας
(μπρουτουισμός/θορυβισμός).
Επηρεασμένοι από τους κυβιστές και τους φουτουριστές, ο Ρομπέρ Ντελωνέ (Robert
Delaunay) και η σύζυγός του Σόνια επιχείρησαν επίσης να αποδώσουν εικαστικά την κίνηση. Οι λαμπεροί χρωματικοί τους κύκλοι δημιουργούν την αίσθηση του φωτός και της
κίνησης, χωρίς να απεικονίζουν άμεσα κάτι συγκεκριμένο. [...]
Και ενώ ο Ντελωνέ θα πρέπει να θεωρηθεί ο πρώτος Γάλλος αφηρημένος ζωγράφος,
η Σόνια Ντελωνέ-Τρεκ (Sonia Delaunay-Trek), γνωστή κυρίως από το έργο της στο πεδίο
των εφαρμοσμένων τεχνών, πίστευε επίσης στην αναζωογονητική δύναμη της τέχνης. Αν
«έβγαινε» από τους φιλντισένιους πύργους, όπου την είχε εξορίσει η αστική κοινωνία, και
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επέστρεφε στην καθημερινή ζωή, η τέχνη θα μπορούσε, κατά τη Σόνια Ντελωνέ, να γίνει
και πάλι αναπόσπαστο στοιχείο ζωής.
Anna C. Krausse, Ιστορία της Ζωγραφικής
Από την Αναγέννηση έως σήμερα,
Könemann, 2006

Β. Ερώτηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ι. Ο Φουτουρισμός είναι:
α. πολιτικό κίνημα του 19ου αιώνα
β. καλλιτεχνικό κίνημα του 20ού αιώνα
γ. οικολογικό κίνημα του 21ου αιώνα
ΙΙ. Οι φουτουριστές με τα έργα τους εξέφραζαν:
α. έντονο ενθουσιασμό και μεγάλες ελπίδες για το μέλλον, όπως φανερώνει και το όνομα
του κινήματος (φουτουρισμός < ιταλ. futuro, γαλλ. future = μέλλον)
β. την αντίθεσή τους ενάντια στον Κυβισμό
γ. την εναντίωσή τους στον πόλεμο
ΙΙΙ. Οι φουτουριστές στα έργα τους προσπάθησαν:
α. να αποδώσουν ρεαλιστικά ό,τι έβλεπαν γύρω τους
β. να αποδώσουν το χρόνο και την κίνηση, αλλά να εντάξουν και ήχους
γ. να ξαναζωντανέψουν την αρχαία τέχνη
(2,5 μονάδες)

Γ. Ασκήσεις
1. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, βρείτε μια εναντιωματική πρόταση, γράψτε
πώς εισάγεται και ποιος είναι ο συντακτικός της ρόλος.
(2 μονάδες)

2. Συμπληρώστε την παρακάτω περίοδο λόγου με μια αποτελεσματική πρόταση:
Oι φουτουριστές ζωγράφοι ανακάλυψαν καλλιτεχνικές φόρμες…
(2 μονάδες)

3. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των σημείων στίξης στο απόσπασμα Οι φουτουριστές επίσης «διέσπασαν»... στο Δυτικό κόσμο.
4. Στο παραπάνω κείμενο βρείτε ένα σχήμα λόγου και ονομάστε το.
(2 μονάδες)

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου
Γράψτε ένα κείμενο τριών παραγράφων το οποίο θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας, για το πώς βλέπετε το μέλλον σας μετά την αποφοίτησή σας από το γυμνάσιο.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων

∂ÓﬁÙËÙ· 1Ë

1. Η πρώτη περίοδος «Μπορεί να γίνομαι... της Κίρφης» αποτελείται από δύο κύριες προτάσεις:
1. «Μπορεί να γίνομαι συμβουλάτορας αιρέσεων»
2. «δεν μπορώ να χωρίσω το ναό του Δελφικού Απόλλωνα από τις Φαιδριάδες ή την κορυφογραμμή της Κίρφης»
• Οι προτάσεις αυτές συνδέονται παρατακτικά με τον παρατακτικό αντιθετικό σύνδεσμο όμως.
Η δεύτερη περίοδος «Ευτυχώς η γη μας... βουνά και πελάγη» αποτελείται από τρεις κύριες προτάσεις:
1. «Ευτυχώς η γη μας είναι σκληρή»
2. «οι πρασινάδες της δε σε πλαντάζουν»
3. «τα χαρακτηριστικά της είναι βράχια, βουνά και πελάγη»
• Οι προτάσεις αυτές παρατίθενται ασύνδετα (ασύνδετο σχήμα) και χωρίζονται μεταξύ τους με
κόμματα.
3. Τούτες τις μέρες, καθώς βρισκόμουν σε μια μουντή αίθουσα αναμονής, βρέθηκε τυχαία στα
χέρια μου αμερικανικό εικονογραφημένο πλατιάς κυκλοφορίας. Σκόνταψα σε μια έγχρωμη
ολοσέλιδη διαφήμισή του, η οποία παράσταινε τη δυτική όψη του Παρθενώνα. Στη δεξιά γωνιά
της ζωγραφιάς, παράμερα, δυο νεαροί τουρίστες, που έμοιαζαν με αφηρημένη οπτασία, ακουμπούσαν, μπροστά σε δυο ποτήρια τα οποία ήταν γεμάτα, σ’ ένα σπόνδυλο κολόνας που τους
χρησίμευε για τραπεζάκι. Τούτη η ρεκλάμα διατυμπάνιζε ότι όσο περισσότερα ξέρει κανείς για
την αρχαία αρχιτεκτονική, τόσο περισσότερο του αρέσει η Ακρόπολη («The more you know
about ancient architecture the more you like the Acropolis»). Αυτή η σκηνοθεσία είχε γίνει με
σκοπό να διαδοθεί ένα αγγλοσαξονικό ποτό.

Σύνθεση ερευνητικών εργασιών

• Ο συγγραφέας του κειμένου α έχει αντλήσει πληροφορίες από τις εξής πηγές: α. από τον Ελβε-

τό ιστορικό Jacob Burckhardt και β. από το Ρωμαίο ποιητή Οράτιο. Και στις δύο περιπτώσεις
ενσωματώνει στο κύριο σώμα της εργασίας του αυτούσια αποσπάσματα από κάποιο έργο τους,
τα οποία κλείνει σε εισαγωγικά («βλέπουμε με τα μάτια των Ελλήνων και μιλούμε με τις εκφράσεις τους», «Η ηττημένη Ελλάδα νίκησε τον άγριο κατακτητή και έφερε τις τέχνες μέσα στο
αγροίκο Λάτιο». Στην πρώτη περίπτωση αναφέρει κάποια στοιχεία του ιστορικού [«ο Ελβετός
Jacob Burckhardt (1818-1897)»] ενώ στη δεύτερη παραθέτει την ακριβή πηγή [όνομα του συγγραφέα, έργο, κεφάλαιο: (Οράτιος, Επιστολές, 1.156)].

Λεξιλόγιο
Η επιλογή της λέξης
1. λέξη
έβαψε

σημασία
ρ. βάφω:
χρωματίζω με χρωστική ύλη
(μπογιά, βερνίκι, βαφή κ.λπ.)

σημασία στο κείμενο
επηρέασε
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ρ. χρωματίζω:
επαλείφω κάτι με χρώμα

έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα

™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜

∞ÛÎ‹ÛÂÈ˜

2. Λέξεις και εκφράσεις του κειμένου β που ταιριάζουν σε ποιητικό ύφος: Τούτες τις μέρες, μουντή αίθουσα αναμονής, παράσταινε, σαν αφηρημένη οπτασία, θαμπώνει τα χρόνια μας, αυτό
που απορροφούμε με όλους τους πόρους του κορμιού μας, να πιάσει ένα διάλογο, καθρεφτίζοντας την ψυχή που διαθέτει στην ψυχή αυτών των μαρμάρων, οι πρασινάδες της δε σε πλαντάζουν.

∂ÓﬁÙËÙ· 2Ë
Είδη δευτερευουσών προτάσεων
Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις
ειδικές – βουλητικές – ενδοιαστικές προτάσεις
1. Βουλητικές προτάσεις:
• να αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση
• να έχουμε δική μας γλώσσα,
• να έχουμε δικό μας πολιτισμό
• να ενσωματώνει
• να αφομοιώνει τα ξένα γλωσσικά στοιχεία
• να κατανοήσουν τόσο ο Έλληνας όσο και ο Ευρωπαίος
Ειδική πρόταση:
• ότι είναι κληρονόμοι του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού
λόγου
2. – «όταν μιλάει τα αγγλικά για παράδειγμα»:
α. δευτερεύουσα χρονική πρόταση
β. δηλώνει χρόνο
γ. προσδιορίζει το ρ. αισθάνεται (ανώτερος) της κύριας πρότασης
– «Για να αποφύγουμε τη γλωσσική μας παραμόρφωση»:
α. δευτερεύουσα τελική πρόταση
β. δηλώνει σκοπό
γ. προσδιορίζει την απρόσωπη έκφραση είναι ανάγκη (να αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση) της κύριας πρότασης
– «Αν θέλουμε να έχουμε δική μας γλώσσα»:
α. δευτερεύουσα υποθετική πρόταση
β. δηλώνει όρο ή προϋπόθεση
γ. προσδιορίζει την απρόσωπη έκφραση είναι ανάγκη (να έχουμε δικό μας πολιτισμό) της κύριας πρότασης
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3. – «πως κατέχει μια γλώσσα»:
α. δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση
β. εξαρτάται από τη μετοχή Λέγοντας
γ. είναι αντικείμενο της μετοχής από την οποία εξαρτάται
– «να αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση» (κείμενο β)
α. δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση
β. εξαρτάται από την απρόσωπη έκφραση είναι ανάγκη
γ. είναι υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης από την οποία εξαρτάται
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– «ότι είναι κληρονόμοι του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού λόγου»:
α. δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση
β. προσδιορίζει την αντωνυμία Αυτό
γ. είναι ονοματικός προσδιορισμός (επεξήγηση) της αντωνυμίας Αυτό
4. α. Φοβούμαι μήπως η ανάμειξη των κοινωνιών οδηγήσει σε ανάμειξη των γλωσσών.
β. Φοβούμαι μήπως ήδη ο Έλληνας αισθάνεται έτσι.

Πολυσημία της λέξης

• α. πάλη: 1. αγώνισμα κατά το οποίο οι αθλητές μάχονται σώμα με σώμα, 2. αγώνας
β. πρόταση: 1. διατύπωση άποψης με σκοπό να κριθεί αν θα γίνει ή όχι δεκτή, 2. τμήμα λόγου
που έχει συντακτικό πυρήνα ένα ρήμα και εκτείνεται από τελεία σε τελεία, 3. διατύπωση κρίσης
που προκύπτει έπειτα από φιλοσοφικό συλλογισμό
γ. γλώσσα: 1. το ευκίνητο και μυώδες όργανο που βρίσκεται στη στοματική κοιλότητα, 2. κώδικας
επικοινωνίας ενός έθνους, 3. η γνώση ξένης γλώσσας, 4. είδος ψαριού
Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων

• – Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν.
– η ανάμειξη των κοινωνιών θα οδηγήσει σε ανάμειξη των γλωσσών με κυρίαρχες τις γλώσσες
εκείνες που θα εκφράζουν τις κυρίαρχες κοινωνίες
– Για να αποφύγουμε τη γλωσσική μας παραμόρφωση, είναι ανάγκη να αποφύγουμε την πολιτιστική μας παραμόρφωση.

∂ÓﬁÙËÙ· 3Ë
Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος
1. Οι ερωτηματικές προτάσεις του αποσπάσματος είναι ευθείες ερωτήσεις, γνήσιες, ολικής
έγνοιας:
– Θα παντρεύατε την κόρη σας με έναν τσιγγάνο;
– Δε νομίζετε πως οι Εβραίοι είναι λιγάκι παραδόπιστοι;
–Λέτε συχνά ποντιακά ανέκδοτα;
– Δε συμφωνείτε πως οι Γερμανοί ρέπουν προς τον ολοκληρωτισμό;
– Και οι Τούρκοι, εδώ που τα λέμε, δεν είναι λίγο μπουνταλάδες;
– Όσο για τους Έλληνες – δεν είναι ένας περήφανος φιλελεύθερος και ξύπνιος λαός;
2. Μεταφορά των ερωτήσεων σε πλάγιο λόγο:
– Ο συγγραφέας του κειμένου ρωτάει αν θα παντρεύατε την κόρη σας με έναν τσιγγάνο.
– Θέλει να μάθει αν νομίζετε πως οι Εβραίοι είναι λιγάκι παραδόπιστοι.
– Έχει την απορία αν λέτε συχνά ποντιακά ανέκδοτα.
– Θέτει την ερώτηση αν συμφωνείτε πως οι Γερμανοί ρέπουν προς τον ολοκληρωτισμό
– Αναρωτιέται αν οι Τούρκοι είναι λίγο μπουνταλάδες.
– Εκφράζει την απορία αν οι Έλληνες είναι ένας περήφανος φιλελεύθερος και ξύπνιος λαός.
3. Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο με θέμα το ρατσισμό. Ο συγγραφέας εκφράζει τη σκέψη ότι
κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πως είμαστε όλοι ίδιοι. Συνεχίζει λέγοντας πως σε κάθε κοινωνία τα φαινόμενα της διάκρισης και της διαίρεσης ενδημούν και ότι οι διαφορές (αν υπάρ-
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χουν) είναι στα προβλήματα. Τονίζει πως εμείς βέβαια είμαστε υπερήφανοι που δεν έχουμε
απαρτχάιντ και προσθέτει σε ειρωνικό τόνο ότι όμως δεν έχουμε και νέγρους. Εξηγεί πως και
οι άλλοι Ευρωπαίοι (Γάλλοι, Ελβετοί, Ολλανδοί) ήταν υπερήφανοι για την ανεκτικότητα και το
φιλελευθερισμό τους... μέχρι που γέμισαν έγχρωμους και μη, εργάτες και πρόσφυγες.

Λεξιλόγιο
1. Λέξεις και φράσεις οι οποίες έχουν σχέση με το θέμα του ρατσισμού: διακρίσεις, γενικές κρίσεις, ρατσισμός, ρατσιστές, είμαστε όλοι ίδιοι, φαινόμενα της διάκρισης και της διαίρεσης,
απαρτχάιντ, νέγρος, ανεκτικότητα, φιλελευθερισμός, έγχρωμος, πρόσφυγες, διαιρούμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες, ρίζες του ρατσισμού, ανάποδος ρατσισμός, προκαταλήψεις, προλήψεις
2. «Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πως είμαστε όλοι ίδιοι»:
α. ρήμα εξάρτησης της δευτερεύουσας ειδικής πρότασης: να (μας) εξηγήσει
γ. άλλα ρήματα παρόμοιας σημασίας: να διασαφηνίσει, να αποσαφηνίσει, να ξεκαθαρίσει, να πει

Κυριολεξία και μεταφορά

• με ποιον τρόπο θα βγάλει το ψωμί του: ποιο θα είναι το επάγγελμά του (μέσο βιοπορισμού)

ρίζες του ρατσισμού: η (γενεσιουργός) αιτία του ρατσισμού
για να πολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτή τη φοβερή κοινωνική μάστιγα: να εκδηλώσουμε την
αντίθεσή μας
που δηλητηριάζει... τη ζωή: έχει αρνητική επίδραση
αρχίστε να ξηλώνετε προκαταλήψεις και προλήψεις: να ανασκευάζετε (να ανατρέπετε, να καταρρίπτετε)

∂ÓﬁÙËÙ· 4Ë
Αναφορικές προτάσεις
1. α. Γεννήθηκαν τη χρονιά κατά την οποία η (τότε) ΕΟΚ υποδεχόταν επίσημα την Ελλάδα ως
δέκατο μέλος της.
β. Υπάρχει μια υπερβολή στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το γεγονός ότι άνοιξαν τα σύνορα.
γ. γνωρίζοντας ανθρώπους οι οποίοι έζησαν ή σπούδασαν εκτός Ε.Ε., δε νομίζω ότι θα ήταν
αδύνατον και χωρίς αυτή
δ. Σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν πράγματα τα οποία συνδέουν έναν Έλληνα της ηλικίας μου με
συνομήλικους μας στην Ευρώπη.
ε. ως πολίτες της ενωμένης Ευρώπης δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε κάτι το οποίο
δεν μας εκφράζει
2. όπως λέει και μια κοπέλα από αυτούς: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία εισάγεται
με το αναφορικό επίρρημα όπως και συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός.

Ελληνικά σε ξένες γλώσσες

• theoretically: θεωρητικά, Θεωρεί
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Συνώνυμα – Αντίθετα
1. α. Οι περισσότεροι μιλούν περισσότερο θεωρητικά και επικεντρώνονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στο άνοιγμα των συνόρων.
β. Προσφέρονται πολλές ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά εμείς
εδώ τα αγνοούμε· ακόμη όμως κι όταν τα μαθαίνουμε, η διαδικασία είναι συχνά περίπλοκη και
αποτρεπτική.
γ. Δηλώνει επιφυλακτικός απέναντι στις απλοϊκές ερμηνείες των μεταβολών που προκάλεσε η
Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα.
δ. Θα ήταν όμως ανεδαφικό να πει κανείς ότι η Ευρώπη έχει γίνει μια μεγάλη χώρα.
ε. Η Ε.Ε. να διευρύνεται, ενώνοντάς μας και όχι καταργώντας μας.
2. υποδεχόταν επίσημα: ανεπίσημα
στο άνοιγμα των συνόρων: κλείσιμο
«εύκολες» ερμηνείες: σύνθετες, πολύπλοκες
πολλά λεφτά: λίγα
καταψήφιση του Ευρωσυντάγματος: υπερψήφιση
είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε: ανέτοιμοι να δεχτούμε
3. κλιμακωτά αντίθετα
παχύς – λεπτός

δυαδικά αντίθετα
στεγνός – βρεγμένος

αντίστροφα αντίθετα
θείος – ανιψιός

∂ÓﬁÙËÙ· 5Ë
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις
1. Η δευτερεύουσα τελική πρόταση «για να δείχνουν ότι είναι άμαχοι και όχι στόχοι» εισάγεται
με τον τελικό σύνδεσμο για να.
α. Έτσι, έρχονται από το Νότιο Λίβανο προκειμένου να δείχνουν ότι είναι άμαχοι και όχι στόχοι.
β. Έτσι, έρχονται από το Νότιο Λίβανο με σκοπό να δείχνουν ότι είναι άμαχοι και όχι στόχοι.
γ. Έτσι, έρχονται από το Νότιο Λίβανο με στόχο να δείχνουν ότι είναι άμαχοι και όχι στόχοι.
2. α. Δεκαέξι χρόνια ηρεμίας των κατοίκων του Λιβάνου «έσβησαν» επειδή ξανάρχισε ο πόλεμος.
β. Οι τοίχοι των πολυκατοικιών έχουν πέσει γιατί τους διαπέρασαν ισραηλινοί πύραυλοι.
γ. Οι συνοριακές αψιμαχίες μετατράπηκαν σε πόλεμο εφόσον πάρθηκε η απόφαση να δοθεί μια
βίαιη απάντηση.

Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του

• α. Το γενικό θέμα στο οποίο αναφέρεται το κείμενο είναι ο πόλεμος στο Λίβανο (και πιο συγκεκριμένα ο βομβαρδισμός της Βηρυτού).
β. Το θέμα των παραγράφων:
1η παράγραφος («Πέμπτη 13 Ιουλίου... γεμάτα νοσοκομεία»): περιγραφή του βομβαρδισμού της
Βηρυτού από ισραηλινούς πυραύλους και της εικόνας της πόλης μετά το βομβαρδισμό.
2η παράγραφος («Οι δρόμοι έχουν γεμίσει... και όχι στόχοι»): οι πρόσφυγες από το Νότιο Λίβανο στους δρόμους της Βηρυτού.
3η παράγραφος («Στα νότια... επιστρέφει στο Λίβανο»): περιγραφή της εικόνας των νότιων
προαστίων της πόλης, με τα ισοπεδωμένα τετράγωνα, τα γκρεμισμένα κτίρια, την αποπνικτική
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ατμόσφαιρα από τις βόμβες και τα χημικά και την αίσθηση του φόβου και του θανάτου.
γ. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος: “Ο βομβαρδισμός της Βηρυτού”
2η παράγραφος: “Οι πρόσφυγες από το Νότιο Λίβανο”
3η παράγραφος: “Εικόνες θανάτου και καταστροφής”

Λεξιλόγιο
Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
1.

ομόηχα
λήμματα – λύματα
εξάρτηση – εξάρτυση
έκκληση – έκλυση

παρώνυμα
αιρετός – αιρετικός
απέβαλε – επέβαλε
εξάρθρωση – διάρθρωση

τονικά παρώνυμα
καλός – κάλος
κάμαρα – καμάρα
θεία – θεια
γενιά – γένια
ανία – άνοια

2. – Σε δέκα λεπτά θα χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα.
Στη συσκευασία θα βρείτε το υγρό διάλυμα για τον καθαρισμό των φακών.
– Να κλίνετε το ουσιαστικό ο λέων.
Κλείσε το παράθυρο, γιατί κάνει κρύο.
– Η σορός του πολιτικού θα εκτεθεί σε δημόσιο προσκύνημα.
Στην κουζίνα υπάρχει σωρός από άπλυτα πιάτα.

∂ÓﬁÙËÙ· 6Ë
Χρονικές και υποθετικές προτάσεις
1. Δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις:
– «όταν με κοιτάτε»
– «Όταν ήμουν δύο χρονών»
– «Όταν η μάνα μου τό ’μαθε αυτό»
Αντικατάσταση συνδέσμων:
– Τώρα, καθώς με κοιτάτε, μπορεί να φαίνομαι σαν οποιοδήποτε άλλο κανονικό κορίτσι της
ηλικίας μου, μόνο πού ’χω δεκανίκια.
– Σαν ήμουν δύο χρονών, αρρώστησα από πολιομυελίτιδα.
– Μόλις η μάνα μου τό ’μαθε αυτό, πήρε την αδερφή μου που ’ναι τριών χρονών για να την εμβολιάσει.
2. Ο υποθετικός λόγος «εάν είχα πάρει έγκαιρα το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, θα είχα
γλιτώσει τον πόνο» εκφράζει το αντίθετο του πραγματικού (υπόθεση: αν + υπερσυντέλικος →
απόδοση: θα + υπερσυντέλικος)
Υπόθεση: εάν είχα πάρει έγκαιρα το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας
Απόδοση: θα είχα γλιτώσει τον πόνο
Μετατροπή σε άλλο είδος
Εάν πάρω έγκαιρα το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, θα γλιτώσω τον πόνο: ο υποθετικός
λόγος εκφράζει το πραγματικό
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3. α. Αν με κοιτούσατε, θα φαινόμουν σαν οποιοδήποτε άλλο κανονικό κορίτσι της ηλικίας μου.
β. Αν η μάνα μου το είχε μάθει αυτό, θα έπαιρνε την αδερφή μου που ’ναι τριών χρονών για να
την εμβολιάσει.

Υπώνυμα – Ορισμός
1. Βρείτε από τρία υπώνυμα των παρακάτω λέξεων:
φιλανθρωπικός οργανισμός: Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις, το Xαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί
Xωρίς Σύνορα
νοσοκομείο: κλινική, θάλαμος νοσηλείας, δωμάτιο
σχολείο: πρότυπο, πειραματικό, δημοτικό
2. Η λέξη πολιομυελίτιδα είναι υπώνυμο της λέξης ασθένεια.
3. φιλανθρωπικός οργανισμός: επίσημα συγκροτημένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται
για την επίτευξη του κοινού στόχου να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη,
χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα.
4. α. εμβόλιο, β. θεραπεία, γ. πόνος, δ. πολιομυελίτιδα
5.
λέξη
γενική έννοια
βοηθητικές έννοιες
που ορίζεται
εμβόλιο
παρασκεύασμα
εισάγεται στο σώμα, πρόληψη
ασθένειας, αντισωμάτων
θεραπεία
μέσο
αποσκοπεί στην ίαση μιας
ασθένειας
πόνος
συναίσθημα
δυσάρεστο, σωματικό, από τραύμα
ή οργανική ανωμαλία
πολιομυελίτιδα ασθένεια
οξεία, ιογενής, του νωτιαίου
μυελού, μυϊκή ατροφία, σκελετική
δυσμορφία

∂ÓﬁÙËÙ· 7Ë
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις
1. α. Ο κ. Μοντεφρεντίνι έβαζε πότε πότε το Λεωνή να ιχνογραφεί κανένα γύψινο ομοίωμα του
Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, ώστε να υπάρχει ποικιλία.
β. Ο Λεωνής αισθανότανε φυλακισμένος μέσα σ’ όλα αυτά τα τεχνάσματα με αποτέλεσμα να θέλει να το σκάσει με τις μπογιές του στα περιβόλια.
γ. Το ζήτημα ήτανε να ανακατωθούν καλά καλά τα χρώματα ώστε να γίνει μια χρωματική σύνθεση, ένα παιχνίδι του ματιού τέλος πάντων, που να το βλέπεις και να το χαίρεσαι.
2. α. – Μολονότι η ζωγραφική είναι ένα πολεμικό εργαλείο για την επίθεση και την άμυνα ενάντια στον εχθρό, δημιουργεί ευχαρίστηση.
– Παρά το ότι ένας καλλιτέχνης αισθάνεται ενδιαφέρον για τους άλλους, η ζωγραφική είναι μια
μοναχική δημιουργία.
– Αν και πολλοί πιστεύουν πως η ζωγραφική είναι για να στολίζει διαμερίσματα, ο Πικάσο τη
θεωρούσε πολεμικό εργαλείο για την επίθεση και την άμυνα ενάντια στον εχθρό.
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β. – Η ζωγραφική είναι ένα πολεμικό εργαλείο για την επίθεση και την άμυνα ενάντια στον
εχθρό, μολονότι δημιουργεί ευχαρίστηση.
– Ένας καλλιτέχνης αισθάνεται ενδιαφέρον για τους άλλους, παρά το ότι η ζωγραφική είναι μια
μοναχική δημιουργία.
– Πολλοί πιστεύουν πως η ζωγραφική είναι για να στολίζει διαμερίσματα, αν και ο Πικάσο τη
θεωρούσε πολεμικό εργαλείο για την επίθεση και την άμυνα ενάντια στον εχθρό.
3.α. Η ζωγραφική είναι μια μοναχική διαδικασία μολονότι ο καλλιτέχνης είναι ον πολιτικό.
β. Η ζωγραφική είναι μια μοναχική διαδικασία αν και ο καλλιτέχνης είναι πάντοτε ευαίσθητος
σε σπαρακτικά, καυτά ή ευτυχή γεγονότα.

Μετωνυμία
1. α. Μετωνυμία υπάρχει στη φράση θα δούμε Πικάσο: χρησιμοποιείται το όνομα του καλλιτέχνη αντί για το έργο του (= πίνακες του Πικάσο)
β. Μετωνυμία υπάρχει στη φράση το αμφιθέατρο ξεσηκώθηκε: χρησιμοποιείται αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόμενο (= όλοι όσοι βρίσκονταν στο αμφιθέατρο)
2. α. Το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει Τσέχωφ (= ένα έργο του Τσέχωφ).
β. Εκείνη την ώρα όλο το σχολείο βρισκόταν στο προαύλιο (= οι μαθητές του σχολείου).
γ. Το βράδυ θα βγω έξω με την παρέα μου (= με τους φίλους μου).

∂ÓﬁÙËÙ· 8Ë
Μόρια
1. α. Την τελευταία μέρα του χρόνου που πέρασε, έφυγε ένας απ’ τους πιο ονομαστούς σύγχρονους «προφήτες».
β. Η βασική θέση του Μακ Λούαν είναι πως το μέσο δεν αποτελεί απλό «μεταφορέα» νοημάτων
και μηνυμάτων.
γ. Η Ευρώπη φοβάται για το μέλλον της.

που: αναφορική αντωνυμία (= ο οποίος)
πιο: ποσοτικό επίρρημα
πως: ειδικός σύνδεσμος (= ότι)
και: συμπλεκτικός σύνδεσμος
για: πρόθεση (δηλώνει αναφορά)
2. α. Να μην έρθω το βράδυ, θα του χτυπήσει άσχημα.
να: δηλώνει υπόθεση (= αν)
θα: μελλοντικό
– Αν δεν έρθω το βράδυ (ή Σε περίπτωση που), θα ενοχληθεί.
β. Μπας και είναι τσατισμένος μαζί μου;
μπας και: δηλώνει απορία
– Μήπως είναι θυμωμένος (ή εκνευρισμένος) μαζί μου;
γ. Ας έβγαινε αληθινό αυτό το όνειρο!
ας: δηλώνει ευχή (= μακάρι)
– Μακάρι (ή είθε) να γινόταν πραγματικότητα αυτό το όνειρο!
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3. α. Τελικά αυτή η απόφασή σου αποδείχτηκε λανθασμένη.
β. Δουλεύει μέρα νύχτα σαν σκλάβος.
γ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο ως ηθοποιός, τελικά όμως ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη
σκηνοθεσία.
δ. Έχει πολλές υποχρεώσεις σαν διευθυντής που είναι. (= επειδή είναι διευθυντής)
ε. Ο θείος μου δικαιούται επίδομα ως πολύτεκνος.
στ. Διορίστηκε καθηγητής στην Έδεσσα.

Στίξη

• Φαίνεται πως η ορθή στίξη είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα της τέχνης του γραπτού
λόγου· είχε πολύ μεγάλο δίκιο ο γραμματικός εκείνος που είπε «η στίξις είναι φιλοσοφία».
Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ένας καθηγητής μάς θύμιζε συχνά αυτό το ρητό και, για να μας δείξει πόση σημασία είχε κι ένα κόμμα βαλμένο στη θέση του, μας έγραφε στον πίνακα αυτή τη
φράση: «άγαλμα χρυσούν δόρυ φέρον». Όταν δε βάλεις κανένα κόμμα σ’ αυτή τη φράση, ο άλλος δε θα ξέρει ποιο είναι το χρυσούν: το άγαλμα ή το δόρυ. Αν βάλεις το κόμμα μετά τη λέξη
άγαλμα, ο άλλος θα καταλάβει πως εννοείς άγαλμα απ’ οτιδήποτε –πέτρινο, ξύλινο, μαρμαρένιο, χάλκινο, γύψινο– που κρατεί χρυσό δόρυ. Αν, τέλος, βάλεις το κόμμα μετά τη λέξη χρυσούν,
εννοείς ότι το άγαλμα είναι χρυσό και το δόρυ του απ’ οτιδήποτε. Μεγάλη, βλέπετε, διαφορά
από τη μια περίπτωση στην άλλη!
Σχήματα λόγου

• Στις παρακάτω προτάσεις υπάρχουν τα εξής σχήματα λόγου:
α. Μετά από αυτά, τι να πει; Κατάπιε τη γλώσσα του (μεταφορά).
β. Διάβασα εκατό φορές (υπερβολή) αυτό το άρθρο, και πάλι δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει (μεταφορά) ο συντάκτης!
γ. Τα θέματα των εξετάσεων δεν ήταν δύσκολα (λιτότητα).
δ. Η γάτα (συνεκδοχή) ανήκει στα αιλουροειδή.
Περίληψη
1. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος («Την τελευταία μέρα... μέσων μαζικής επικοινωνίας»): “Ο Marshall Mac Luhan
υπήρξε ένας από τους κορυφαίους «προφήτες»της εποχής μας”
2η παράγραφος («Η καίρια συμβολή του... του ανθρώπινου πολιτισμού»): “Η καίρια συμβολή
του για το ρόλο των μέσων στον πολιτισμό”
3η παράγραφος («Η βασική... Το μέσο αποτελεί το μήνυμα»): “Η βασική θέση του Μακ Λούαν:
Το μέσο αποτελεί το μήνυμα”
2. Το οπισθόφυλλο του βιβλίου έχει σκοπό να πληροφορήσει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο του βιβλίου και παράλληλα να κεντρίσει το ενδιαφέρον του, ώστε να το αγοράσει.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤA KPITHPIA AΞIOΛOΓHΣHΣ
1ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Β. Ο Γιώργος Σεφέρης, στην ομιλία του στην Στοκχόλμη, αναφέρθηκε στην Ελλάδα και στον ελληνικό πολιτισμό και συγκεκριμένα:
• στην ελληνική γλώσσα:
– «μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη»
– «Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα»
• στη μακραίωνη ελληνική παράδοση:
– «Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας δόθηκε χωρίς διακοπή»
– «Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας, η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή»
• στην ανθρωπιά και στη δικαιοσύνη, χαρακτηριστικά της ελληνικής παράδοσης:
– «Άλλο χαρακτηριστικό αυτής παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά· κανόνας της
είναι η δικαιοσύνη»
– «Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το αίνιγμά
της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Οιδίποδα»
• στην ποίηση, που γεννήθηκε στην Ελλάδα:
– «Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας, η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση»
– «η Σουηδία θέλησε να τιμήσει και τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόμη και όταν
αναβρύζει ανάμεσα σ’ ένα λαό περιορισμένο»
• στον τόπο:
– «Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό
παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου»
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Γ. 1. α. Το απόσπασμα αποτελείται από τις εξής περιόδους:
1η περίοδος: Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται.
2η περίοδος: Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα.
3η περίοδος: Άλλο χαρακτηριστικό αυτής παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά· κανόνας της είναι η δικαιοσύνη.
β. Οι προτάσεις του αποσπάσματος:
• 1η περίοδος:
– Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της
– να μιλιέται
• 2η περίοδος:
– Δέχτηκε τις αλλοιώσεις
– που δέχεται καθετί ζωντανό
– δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα
• 3η περίοδος:
– Άλλο χαρακτηριστικό αυτής παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά
– κανόνας της είναι η δικαιοσύνη
γ. Συνδετικές λέξεις και είδος σύνδεσης:
• Στην 1η περίοδο, η κύρια πρόταση «Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της» συνδέεται υπο-
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τακτικά με τη δευτερεύουσα «να μιλιέται» με τον υποτακτικό σύνδεσμο να.
• Στη 2η περίοδο, η δευτερεύουσα πρόταση «που δέχεται καθετί ζωντανό» συνδέεται υποτακτικά με την κύρια «Δέχτηκε τις αλλοιώσεις» με την αναφορική αντωνυμία που. Η κύρια πρόταση
«Δέχτηκε τις αλλοιώσεις» συνδέεται παρατακτικά με την κύρια πρόταση «δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα» με τον παρατακτικό αντιθετικό σύνδεσμο αλλά.
• Στην 3η περίοδο, οι δύο κύριες προτάσεις «Άλλο χαρακτηριστικό αυτής παράδοσης είναι η
αγάπη της για την ανθρωπιά» και «κανόνας της είναι η δικαιοσύνη» δε συνδέονται αλλά χωρίζονται με άνω τελεία.
2. α. Κύριες προτάσεις:
– Σ’ αυτό τον κόσμο ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους
– Πρέπει
Δευτερεύουσες προτάσεις:
– που ολοένα στενεύει (ονοματική πρόταση)
– ν’ αναζητήσουμε τον άνθρωπο (ονοματική πρόταση)
– όπου κι αν βρίσκεται (επιρρηματική πρόταση)
β. Βουλητική πρόταση: «ν’ αναζητήσουμε τον άνθρωπο» (εξαρτάται από το ρήμα Πρέπει»)
3. α. Λέξεις και φράσεις της τρίτης παραγράφου, που ταιριάζουν σε ένα πιο ποιητικό ύφος:
– η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή
– αναβρύζει ανάμεσα σ’ ένα λαό περιορισμένο
– ο τυραννισμένος από το φόβο και την ανησυχία
– Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα
– τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε
β. Η φράση περιορισμένος λαός σημαίνει «μικρός λαός, έθνος που αποτελείται από λίγους ανθρώπους (συγκριτικά με τους άλλους λαούς)».
– Ο ηλεκτρονικός μου υπολογιστής είναι παλιός, γι’ αυτό έχει περιορισμένες δυνατότητες.

2ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Β. Επιχειρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος κατά της ρατσιστικής άποψης ότι
υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι λαοί και πολιτισμοί:
– Κάθε λαός προσθέτει και συμβάλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του και τις δυνατότητες
του.
– Η αξία κάθε πολιτισμού είναι αδιαμφισβήτητη και κανένας λαός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που με τον πολιτισμό του σώζει όλους τους άλλους και τον
οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της και την πρόοδό της.
– Για παράδειγμα, η ελληνική πολιτιστική προσφορά (κλασική και σύγχρονη) ασκεί επίδραση
και εμπλουτίζει τους άλλους πολιτισμούς, γειτονικούς (Βαλκάνια, Μεσόγειος) ή μη (Ασία, Ρωσία, Αμερική κτλ.). Κατά την ίδια λογική και οι άλλοι πολιτισμοί επιδρούν στον ελληνικό με τις
δικές τους αρετές και τα δικά τους χαρακτηριστικά
Γ. 1. α. Υπάρχει κάποιος λαός που μπορεί να θεωρηθεί ο «περιούσιος»;
β. Σε τι αποβλέπει η η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στον τόπο διαμονής;
• α. Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι γνήσιες, γιατί τις χρησιμοποιούμε για να ζητήσουμε πληροφορίες.
β. Είναι ερωτήσεις μερικής άγνοιας, γιατί οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν ένα από τα συστατικά κάθε πρότασης και δεν επιδέχονται μονολεκτική απάντηση.
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2. Σε ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, στην πορεία της ιστορίας και του πολιτισμού ως πανανθρώπινου δημιουργήματος, κάθε λαός προσθέτει και συμβάλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του και τις δυνατότητες του. Στη συνέχεια εξηγεί πως αυτό δείχνει ότι η αξία τού κάθε πολιτισμού είναι αδιαμφισβήτητη και κανένας λαός δεν μπορεί
να θεωρηθεί ότι είναι ο «περιούσιος», δηλαδή αυτός που με τον πολιτισμό του σώζει όλους τους
άλλους και στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της και την πρόοδό της. Ο συγγραφέας προσθέτει ότι, με αφετηρία την εθνική του ταυτότητα και γνωρίζοντας τα στοιχεία που τη
συνθέτουν στη διαδρομή των αιώνων, κάθε λαός μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει, να εμπλουτίζει και να βελτιώνει τα στοιχεία της μέσα από επαφές με άλλους πολιτισμούς.
3. α. – που με τον πολιτισμό του σώζει όλους τους άλλους: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση,
η οποία προσδιορίζει την αντωνυμία αυτός (περιούσιος λαός)
– στον οποίο η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της και την πρόοδό της: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία προσδιορίζει την αντωνυμία αυτός (περιούσιος λαός)
β. που τη συνθέτουν στη διαδρομή των αιώνων: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία
προσδιορίζει τη λέξη ταυτότητα

3ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Β. α: Λ, β: Σ, γ: Σ, δ: Σ, ε: Σ, στ: Λ
Γ. 1. Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις είναι οι εξής:
α. – Όταν, πριν από 40 χρόνια, χώρες από όλον τον κόσμο συνήλθαν: δευτερεύουσα χρονική
πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα γνώριζαν της
κύριας πρότασης «γνώριζαν καλά»
– για να ιδρύσουν τα Ενωμένα Έθνη: δευτερεύουσα τελική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα συνήλθαν της χρονικής πρότασης «Όταν, πριν
από 40 χρόνια... συνήλθαν»
– όταν μια πολιτεία πιστέψει: δευτερεύουσα χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα συμβεί της βουλητικής πρότασης «να συμβεί»
β. γιατί έδειξε καλή ή κακή διαγωγή αντίστοιχα: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στα ρήματα δώσει και αφαιρέσει των βουλητικών προτάσεων «να τα δώσει σε κάποιον» και «να του τα αφαιρέσει».
2. α. Η Παγκόσμια Διακήρυξη υπογράφτηκε ανάμεσα στα έθνη, για να προαχθούν τα βασικά δικαιώματα και για να εδραιωθεί η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ειρήνη (ή: Η Παγκόσμια Διακήρυξη υπογράφτηκε ανάμεσα στα έθνη, για να προάγει τα βασικά δικαιώματα και για να
εδραιώσει την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη).
β. Υποθετικός λόγος: Αν τα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζουν την εξουσία που μπορεί να
ασκήσει η πολιτεία σ’ έναν άνδρα, σε μια γυναίκα ή σ’ ένα παιδί, το κίνημα για την κατάργηση
της θανατικής ποινής δεν μπορεί να διαχωριστεί από το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Υπόθεση: Αν τα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζουν την εξουσία
Απόδοση: το κίνημα για την κατάργηση της θανατικής ποινής δεν μπορεί
Ο υποθετικός λόγος εκφράζει το πραγματικό.
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3. Πλαγιότιτλοι
1η παράγραφος: “H ανάγκη να καταργηθεί η θανατική ποινή σε όλες τις χώρες”
2η παράγραφος: “H θανατική ποινή είναι ένας εν ψυχρώ φόνος τον οποίο διαπράττει η πολιτεία”
3η παράγραφος: “H υιοθέτηση της Διακήρυξης των Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων από τα Eνωμένα Έθνη”
4η παράγραφος: “Tα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή σε κάθε άνθρωπο”
5η παράγραφος: “Tο κίνημα για την κατάργηση της θανατικής ποινής ταυτίζεται με το κίνημα
για τα ανθρώπινα δικαιώματα”
4.α.

λέξη
μετά
μέσο
πάνω
ασκήσει

ομώνυμα
με τα
μέσω
Πάνο
ας σκίσει

παρώνυμα
μεστά

εξασκήσει

τονικά παρώνυμα
πανό
άσκηση

β. Υπώνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα: ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη, αξιοπρέπεια.

4ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Β. Ι: β. ΙΙ: α, ΙΙΙ: β
Γ. 1. ενώ ο Nτελωνέ θα πρέπει να θεωρηθεί ο πρώτος Γάλλος αφημένος ζωγράφος: δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση που εισάγεται με το σύνδεσμο ενώ και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει εναντίωση στο ρήμα της κύριας πρότασης πίστευε.
2. ώστε να αποδώσουν το χρόνο και την κίνηση
3. H λέξη διέσπασαν κλείνεται σε εισαγωγικά, για να δηλωθεί ότι δε χρησιμοποιείται με την κυριολεκτική της σημασία.
Oι τελείες δηλώνουν το τέλος των περιόδων.
Mετά το επίρρημα παράλληλα μπαίνει κόμμα, γιατί βρίσκεται στην αρχή της περιόδου.
Σε παύλες κλείνεται η παρανθετική φράση όπως και… φανερώνει, για να τονιστεί.
Σε παρένθεση κλείνεται το όνομα του Mαρινέτι στα ιταλικά.
Σε εισαγωγικά κλείνονται τα λόγια του Mαρινέτι, επειδή μεταφέρονται αυτολεξεί.
Mε κόμματα χωρίζονται επιρρηματικοί προσδιορισμοί Eμπνευσμένος… ταχύτητας και στο Φουτουριστικό Mανιφέσο του 1909, και η παράθεση άγαλμα… Δυτικό κόσμο.
4. Aν (η τέχνη) «έβγαινε» από τους φιλντισένιους πύργους: μεταφορά
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ÂÓﬁÙËÙ· 1Ë
Η Ελλάδα στον κόσμο
Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων
Σύνθεση ερευνητικών εργασιών
Η επιλογή της λέξης
Κείμενο 1: Το οικοπεδάκι του Θεού
σελ. 9 σχολ. βιβλίου

1. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε το είδος του κειμένου και να χαρακτηρίσετε το ύφος
του. • Αιτιολογήστε την άποψή σας με στοιχεία του κειμένου.
Στο κείμενο αυτό συνδυάζεται η περιγραφή («ιστορία») και η αφήγηση («Βλέπουμε αμέτρητα νησιά και νησάκια και βραχονησίδες»). Χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο, όπως συνηθίζεται στα αφηγηματικά κείμενα, και το ύφος είναι λιτό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θυμίζει
φανταστική ιστορία/παραμύθι («Την εποχή, λέει, που ο Θεός...», «Ας δούμε τώρα τη χώρα από
τη μεριά του Θεού. Δηλαδή από ψηλά», «καταλαβαίνουμε αμέσως... το οικοπεδάκι», «σχηματίζουν τρία ακρωτήρια... ενός γίγαντα»).
σελ. 9 σχολ. βιβλίου

2. Υπογραμμίστε τις λέξεις του κειμένου που συνδέουν τις προτάσεις μεταξύ τους.
Οι λέξεις του κειμένου που συνδέουν τις προτάσεις μεταξύ τους είναι:
1η παράγραφος: που (το καταλαβαίνει)
2η παράγραφος: που (ο Θεός), ή (αδιαφόρησαν), Μόλις, όμως (τελείωσε), κι (έμειναν), να (παραπονεθούν)
3η παράγραφος: Όταν (μοίραζα)
4η παράγραφος: ώσπου (με τα πολλά), και (τους λέει)
5η παράγραφος: για να (περάσω), να (το κάνετε), σαν να (τους έλεγε), Και (τους χάρισε), ενώ
(το άλλο μισό)
6η παράγραφος: Δηλαδή
7η παράγραφος: πως (κάτι ήξερε), που (το κράτησε), που (θα συναντήσουμε), καθώς (ερχόμαστε), αν και (δεν ξέρουμε), αν (είναι), που (έπεσε), από τις οποίες (η μεγαλύτερη), και (φτάνει), ώσπου να (ξεχωρίσουμε), που (ακτινοβολεί), και (μοιάζει)
8η παράγραφος: ενώ (το κεφάλι του)
9η παράγραφος: που (φουσκώνει), κι (ανυψώνει), που (στο βάθος), και (σχηματίζουν), που
(μοιάζουν), για να (χτίσει), καθώς (διακρίνουμε)
σελ. 9 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε μέσα στο κείμενο:
• Μία περίοδο με δύο κύριες προτάσεις που συνδέονται παρατακτικά.
• Μία περίοδο με μία κύρια και μία δευτερεύουσα πρόταση που συνδέεται με την κύρια με υποτακτική σύνδεση.
• Μία περίοδο που περιέχει ασύνδετες προτάσεις.
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• Διασκέδαζαν ή αδιαφόρησαν. (παρατακτική διαζευκτική σύνδεση)
• Έχω κρατήσει κι εγώ ένα οικοπεδάκι, για να περάσω τα γηρατειά μου.
• Αυτοί δικαιολογήθηκαν ζητώντας συγγνώμη, παρακάλεσαν, έκλαψαν [...]
σελ. 9 σχολ. βιβλίου

4. «Με την πρώτη ματιά πάνω στο χάρτη,... μερικά μοναστήρια μες στα δάση»: Βρείτε το
απόσπασμα στο κείμενο. • Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τους τόπους που περιγράφονται και γράψτε τα ονόματά τους δίπλα στο σημείο όπου αναφέρονται με τη μορφή
πλαγιότιτλων.
• Με την πρώτη ματιά... οικοπεδάκι
Ελλάδα
• Βλέπουμε... γαλάζιο ύφασμα
Αιγαίο
• Το πρώτο νησί... οριζόντιο
Κρήτη
• Διασχίζοντας το πέλαγος... στο νερό
Πελοπόννησος
• Παραπάνω μια μεγάλη... πόλεις
Αττική
• από τις οποίες... λόφους
Αθήνα
σελ. 9 σχολ. βιβλίου

5. Γράψτε ένα δικό σας κείμενο που να περιλαμβάνει αντίστοιχες πληροφορίες με το
προηγούμενο απόσπασμα, αλλά να προορίζεται για ένα βιβλίο γεωγραφίας για τα παιδιά του Δημοτικού. Μπορείτε μάλιστα να συμβουλευτείτε αντίστοιχα παλιά σας βιβλία. • Φροντίστε να επιλέξετε ύφος και λεξιλόγιο κατάλληλο για το είδος και το σκοπό του κειμένου.
Ελλάδα
Η Ελλάδα, επίσημα γνωστή ως Δημοκρατία της Ελλάδας, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό
άκρο της Ευρώπης. Στο βορρά, συνορεύει με την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) και τη Βουλγαρία και στα ανατολικά με την Τουρκία. Η
έκτασή της είναι 131,957 τετραγωνικά μέτρα και η χώρα περιλαμβάνει μια χερσόνησο και περισσότερο από 2.000 νησιά.
Αν και είναι σχετικά μικρή χώρα, η Ελλάδα διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλία τοπίων –
καθώς διαθέτει τα μυθικά βουνά του Ολύμπου, της Πίνδου και του Παρνασσού αλλά και πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα καθαρών ακτών. Για την ακρίβεια, χάρη στον μεγάλο αριθμό νησιών,
η Ελλάδα έχει ιδιαίτερα εκτεταμένη ακτογραμμή (15.021 χιλιόμετρα) – τη μεγαλύτερη από
όλες τις μεσογειακές χώρες.
Το κλίμα είναι σχεδόν ξηρό και εύκρατο, αν και χιονίζει στα βουνά και στα βόρεια. Η βόρεια Μακεδονία και η βόρεια Ήπειρος έχουν κλίμα παρόμοιο με των Βαλκανίων, με πολύ ψυχρό χειμώνα και πολύ ζεστό, υγρό καλοκαίρι, ενώ η περιοχή της Αττικής, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η κεντρική και ανατολική Πελοπόννησος έχουν ένα μάλλον τυπικό μεσογειακό, με πολύ ζεστό, υγρό καλοκαίρι και ηπιότερο χειμώνα.
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Μακεδονία
Η Μακεδονία είναι η μεγαλύτερη από τις δέκα γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Η περιοχή συνορεύει προς νότο με το Αιγαίο Πέλαγος και τη Θεσσαλία, προς ανατολάς με τη Δυτική Θράκη, προς δύση με την Ήπειρο και προς βορρά με τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM). Εκεί βρίσκεται η αυτοδιοικούμενη, μοναστική δημοκρατία του Άθω και η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της Βόρειας
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Ελλάδας. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από ποικιλία, μιας και η Δυτική και Ανατολική Μακεδονία είναι - σε γενικές γραμμές - ορεινή με την εξαίρεση ορισμένων μεγάλων, γόνιμων κοιλάδων, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης - η δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας.

∂ÓﬁÙËÙ·
1Ë

• Το ύφος και το λεξιλόγιο του κειμένου είναι απλό, αφού απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού,
και επίσημο και σοβαρό γιατί πρόκειται για κείμενο που προορίζεται για ένα βιβλίο γεωγραφίας.
σελ. 9 σχολ. βιβλίου
5. Λίγη ακόμα γεωγραφία σε μορφή σταυρόλεξου.
Οριζόντια
1. Δέντρο χαρακτηριστικό της ελληνικής χλωρίδας στα παράλια και τις ημιορεινές περιοχές:
πεύκο
2. Χαρακτηρισμός του κλίματος στην Ελλάδα: μεσογειακό
3. Οροσειρά στη Βόρεια Ελλάδα: Πίνδος
4. Θαλάσσιο ζώο που θυμίζει το σχήμα της Εύβοιας: ιππόκαμπος
Κάθετα
1. Νότια της Κρήτης το πέλαγος αυτό: Λιβικό
2. Με τη λέξη αυτή εννοούμε το σύνολο των νησιών του Αιγαίου (σε γενική): Αρχιπέλαγος
3. Η ανατολικότερη περιφέρεια της χώρας: Θράκη
4. Το Ταίναρο και το Σούνιο είναι...: ακρωτήρια

Κείμενο 2: Τουριστικοί πόλοι έλξης στην Αθήνα
σελ. 11 σχολ. βιβλίου

1. Να συγκρίνετε τη διαφήμιση αυτή με το κείμενο 11 της 1ης ενότητας του βιβλίου του
μαθητή.
α. Ποιες ομοιότητες βρίσκετε ανάμεσα στα δύο κείμενα ως προς το θέμα τους και το
σκοπό τους;
β. Σε ποια από τις δύο διαφημίσεις η εικόνα ενισχύει το μήνυμα που εκφράζεται με το
λόγο και σε ποια το ανατρέπει;
γ. Σε ποια από τις δύο διαφημίσεις ο λόγος είναι πιο μακροπερίοδος;
δ. Ποια από τις δύο θα θεωρούσατε περίεργη και ασυνήθιστη ως διαφήμιση; Για ποιους
λόγους;
α. Και τα δύο κείμενα είναι πολυτροπικά, καθώς συνδυάζουν το λόγο με την εικόνα. Σκοπός
τους είναι να προσελκύσουν τουρίστες και να διαφημίσουν τα ελληνικά νησιά. Η βασική τους
διαφορά είναι ότι αυτό το κείμενο προβάλλει τα νησιά του Αιγαίου γενικά, ενώ το κείμενο 11
της 1ης ενότητας του βιβλίου του μαθητή προβάλλει αποκλειστικά τη Χίο.
β. Η εικόνα ενισχύει το μήνυμα που εκφράζεται με το λόγο στο κείμενο 11 της 1ης ενότητας
του βιβλίου του μαθητή. Συγκεκριμένα, προβάλλει το νησί της Χίου μέσω του λόγου και δείχνει την ομορφιά του νησιού αυτού, τις παραλίες και τον πολιτισμό του μέσα από την εικό-
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να. Αντιθέτως, στο κείμενο 2 της 1ης ενότητας του τετραδίου εργασιών ο λόγος ανατρέπεται
από την εικόνα και, ενώ βλέπουμε ένα ιστιοφόρο να διασχίζει τη θάλασσα, διαβάζουμε ότι «Οι
μόνοι τουριστικοί πόλοι έλξης στην Αθήνα είναι τα μουσεία». Έτσι, ενώ μέσω του λόγου προβάλλονται τα μουσεία, μέσω της εικόνας διαφημίζεται η ελληνική θάλασσα που φέρνει σε
όλων το μυαλό τα ελληνικά νησιά.
γ. Πιο μακροπερίοδος είναι ο λόγος στο κείμενο 2, καθώς χρησιμοποιούνται περισσότερες λέξεις και έχει πιο πλούσιο περιεχόμενο.
δ. Πιο περίεργη φαίνεται η διαφημιστική αφίσα του κειμένου 2, διότι όχι μόνο προκαλεί έκπληξη στον αναγνώστη η αναίρεση του λόγου μέσω της εικόνας, αλλά κυρίως επειδή ως κύριος πόλος έλξης της πόλης της Αθήνας παρουσιάζονται τα μουσεία. Αυτό, όμως, έχει αποτέλεσμα να προσελκύεται το ενδιαφέρον του υποψήφιου τουρίστα, ο οποίος με μια πιο προσεκτική προσέγγιση θα καταλάβει ότι, αν επισκεφτεί την Αθήνα, θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τόσο τα μουσεία της, όσο και άλλους κοντινούς και εξίσου αξιόλογους προορισμούς.
σελ. 11 σχολ. βιβλίου

2. «Αλλά, εάν έχετε επισκεφθεί... το Αιγαίο»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο. • Εντοπίστε τις συνδετικές λέξεις που υπάρχουν σ’ αυτό. • Ποιες προτάσεις συνδέουν μεταξύ
τους και με τι τρόπο σύνδεσης;

• Αλλά, εάν έχετε επισκεφθεί μόνο μουσεία στην Αθήνα, κάνετε παρέα με λάθος κόσμο:
Οι συνδετικές λέξεις είναι ο παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος αλλά και ο υποτακτικός
υποθετικός σύνδεσμος εάν. Ο σύνδεσμος αλλά βρίσκεται στην αρχή της περιόδου και εισάγει
κύρια πρόταση, η οποία λειτουργεί ως απόδοση στον υποθετικό λόγο. Ο σύνδεσμος εάν εισάγει δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Συγκεκριμένα:
– «εάν έχετε επισκεφθεί μόνο μουσεία στην Αθήνα» (δευτερεύουσα υποθετική πρόταση)
– «Αλλά κάνετε παρέα με λάθος κόσμο» (κύρια πρόταση).
• Γιατί δίπλα στην Αττική βρίσκεται το Αιγαίο:
Ο σύνδεσμος γιατί εισάγει δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, εφόσον βρίσκεται στην αρχή της περιόδου (μετά από τελεία), η πρόταση αυτή
είναι κύρια.
σελ. 11 σχολ. βιβλίου
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3. Παρατηρήστε προσεκτικά το κεντρικό σύνθημα (σλόγκαν) της αφίσας στα αγγλικά.
Ποιες αγγλικές λέξεις του κειμένου θα αναγνώριζε ένας ομιλητής της ελληνικής, ακόμα
κι αν δεν ήξερε καθόλου αγγλικά; • Ψάξτε σε λεξικά και βρείτε ποιες από αυτές έχουν
ελληνική ρίζα και ποιες είναι ξένης προέλευσης και τις χρησιμοποιούμε στα ελληνικά.
• The only tourist attractions in Athens are museums.
Οι λέξεις που θα αναγνώριζε ένας ομιλητής της ελληνικής, ακόμα κι αν δεν ήξερε καθόλου αγγλικά, είναι: tourist, Athens, attractions, museums.
tourist: τουριστικός, -ή, -ό [λέξη ξένης προέλευσης, η οποία χρησιμοποιείται στα ελληνικά.
Πρόκειται για αντιδάνειο < γαλλ. tour (= σύντομη μετακίνηση με επιστροφή, κύκλος) < λατ.
tornus < α.ε. τόρνος]
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attractions: ατραξιόν, πόλος έλξης [λέξη γαλλικής προέλευσης (attraction), η οποία χρησιμοποιείται στα ελληνικά]
Athens: Αθήνα (απόδοση στα αγγλικά της ελληνικής λέξης Αθήνα στον πληθυντικό)
museums: μουσεία (λέξη της αγγλικής που αποδίδει την ελληνική λέξη μουσείο, η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ÌÔÜÛ·)

∂ÓﬁÙËÙ·
1Ë

σελ. 11 σχολ. βιβλίου

4. Συμπληρώστε τα κενά διαλέγοντας την πιο κατάλληλη λέξη.

• Η μαρίνα ήταν γεμάτη με σκάφη αναψυχής.
• Οι επιβάτες σχημάτιζαν ουρά. Το πλοίο της γραμμής είχε καθυστέρηση.
• Ο Θανάσης αγαπούσε πολύ τη θάλασσα. Ονειρευόταν κάποτε να δουλέψει στα καράβια.
• Η βύθιση ενός πετρελαιοφόρου προκάλεσε τεράστια ρύπανση στη θάλασσα.
σελ. 11 σχολ. βιβλίου

5. Η διπλανή αφίσα χρησιμοποιήθηκε από τον ΕΟΤ στην ίδια διαφημιστική καμπάνια.
Προσπαθήστε να μαντέψετε το κείμενο με το οποίο ο διαφημιστής συμπλήρωσε την εικόνα. • Χρησιμοποιήστε υποτακτικές συνδέσεις προτάσεων στο κείμενό σας.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα πανέμορφη, της οποίας η ομορφιά μαγνητίζει τους επισκέπτες. Αν την επισκεφτείτε, θα ανακαλύψετε τις καταγάλανες θάλασσες του Αιγαίου και
του Ιονίου. Η ομορφιά της, που είναι αναμφισβήτητη, η ιστορία και οι παραδόσεις που
έχουν τις ρίζες τους βαθιά στους αιώνες, είναι στοιχεία τα οποία είναι ζωντανά και παρόντα σε κάθε σας βήμα.
Ελάτε στην Ελλάδα! Οι άνθρωποί της σας περιμένουν. Απολαύστε τη φιλοξενία τους, κολυμπήστε στα γαλαζοπράσινα νερά και αφεθείτε στη μαγεία της.

Κείμενο 3: Άρωμα Ελλάδας
σελ. 12 σχολ. βιβλίου
1. Να μετατρέψετε τις παρατακτικές συνδέσεις της τελευταίας περιόδου σε υποτακτικές.
Η αρχαία Ελλάδα είναι μακριά ενώ ταυτόχρονα μας λέει κάτι σημαντικό που μπορεί να
μιλά σε όλους.
σελ. 12 σχολ. βιβλίου

2. Υποθέστε ότι είστε διαφημιστές και σας έχει ανατεθεί να βρείτε ένα όνομα και ένα λογότυπο για ορισμένα νέα προϊόντα. Έχετε την οδηγία να αναζητήσετε το όνομα μέσα
από την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία.
• Χωριστείτε σε ομάδες και η κάθε ομάδα να ασχοληθεί με άλλο προϊόν (νέο μοντέλο
αυτοκινήτου, νέο άρωμα, νέο περιοδικό ή οτιδήποτε άλλο). Διευκρινίστε πρώτα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Διατυπώστε και συζητήστε τις προτάσεις σας. Το όνομα
στο οποίο θα καταλήξετε θα πρέπει να συμβολίζει κάποια ξεχωριστή θετική ιδιότητα
του προϊόντος ή και του χρήστη (π.χ. ομορφιά, δύναμη, εξυπνάδα κ.λπ.).
• Αφού βρείτε το όνομα, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα σενάριο για μια πολύ σύντομη τηλεοπτική διαφήμιση.
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• Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων εργασιών, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την
πρότασή της στην τάξη και εξηγεί το σκεπτικό της επιλογής της.
• Ενδεικτικά δίνονται οι παρακάτω ιδέες:

– Αθλητικό περιοδικό: Καλλιπάτειρα
– Θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν αποκλειστικά τον αθλητισμό.
– Κάθε μήνα θα κάνει ειδικά αφιερώματα σε μαραθωνοδρόμους και αθλητές του κλασικού
αθλητισμού.
– Θα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα αθλήματα, αλλά θα γίνεται μνεία σε κάποια λιγότερο διαδεδομένα.
– Θα διαφημίζονται αθλητικά είδη.
– Θα απαντά σε ερωτήσεις αναγνωστών σχετικά με ό,τι αφορά τον αθλητισμό.
– Στις σελίδες του θα φιλοξενεί συνεντεύξεις Ελλήνων πρωταθλητών, χωρίς να παραλείπει
και τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού.
– Θα δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες και άρθρα των ειδικών για τη διατροφή και την άθληση.

• Σενάριο τηλεοπτικής διαφήμισης:

Ένας νέος ψάχνει να αγοράσει ένα αθλητικό περιοδικό, ώσπου διακρίνει στο ράφι το περιοδικό Καλλιπάτειρα. Το ξεφυλλίζει, ενθουσιάζεται και το αγοράζει. Παράλληλα, παρουσιάζονται διάσημοι και επιτυχημένοι Έλληνες αθλητές, οι οποίοι λένε τη γνώμη τους για το
νέο αυτό περιοδικό που δίνει ελπίδα για έγκυρη ενημέρωση, σωστή και αντικειμενική προβολή του αθλητισμού στην ελληνική πραγματικότητα.

• Η επιλογή του ονόματος έχει άμεση σχέση με την αρχαία Ελληνίδα Καλλιπάτειρα, κόρη του
θρυλικού Διαγόρα, που είχε νικήσει πολλές φορές στους αγώνες της Ολυμπίας, της Νεμέας
και των Ισθμίων. Το 396 π.Χ., στην 96η Ολυμπιάδα, η Καλλιπάτειρα φόρεσε αντρικά ρούχα
και μεταμφιέστηκε σε άντρα, για να μπορέσει να μπει στο στάδιο –αφού απαγορευόταν η είσοδος στις γυναίκες– και να παρακολουθήσει τον αγώνα του γιου της Πεισιρόδου στην πυγμαχία.
Το τόλμημά της ήταν σπουδαίο γιατί αποδεικνύει τη σημασία του αθλητισμού και την ανάγκη
να συμμετέχουν όλοι και να απολαμβάνουν τις αξίες του.

Κείμενο 4: Μυκήνες light
σελ. 13 σχολ. βιβλίου

1. Γιατί η συγγραφέας χρειάστηκε ειδική προετοιμασία για να πάει το γιο της στις Μυκήνες;
Η συγγραφέας χρειάστηκε ειδική προετοιμασία για να πάει το γιο της στις Μυκήνες, ώστε
να μπορέσει να του δείξει το μέγεθος του αρχαίου ελληνικού αθλητισμού («να αποδείξω στον
εφτάχρονο γιο μου ότι η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν κατασκευασμένη από πλέι μομπίλ»), αφού
πιθανότατα η εικόνα που θα είχε για την Ελλάδα το εφτάχρονο αγόρι δε θα ήταν σαφής. Επιπλέον, για να το επιτύχει αυτό, χρειάστηκε να ξαναδιαβάσει κάποια ιστορικά στοιχεία που η
ίδια είχε ξεχάσει («Φρόντισα να ξεστραβωθώ πρώτα. Να θυμηθώ... σχετικούς οδηγούς»).
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σελ. 13 σχολ. βιβλίου

2. «Φρόντισα... αγόρασα τους σχετικούς οδηγούς»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο. •
Χωρίστε το σε προτάσεις. • Ποιες από αυτές είναι κύριες και ποιες δευτερεύουσες;
•Πώς συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους;

∂ÓﬁÙËÙ·
1Ë

– Φρόντισα: κύρια πρόταση
– να ξεστραβωθώ πρώτα: δευτερεύουσα πρόταση
• Οι δύο αυτές προτάσεις συνδέονται με τον υποτακτικό σύνδεσμο να.
– Άνοιξα εγκυκλοπαίδειες: κύρια πρόταση
– διάβασα βιβλία: κύρια πρόταση
– αγόρασα τους σχετικούς οδηγούς: κύρια πρόταση
• Οι τρεις αυτές προτάσεις παρατίθενται ασύνδετες και χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα
(ασύνδετο σχήμα).
σελ. 13 σχολ. βιβλίου
3. Στο ίδιο απόσπασμα ο λόγος είναι μικροπερίοδος. Κάντε τις παρατηρήσεις σας και
απαντήστε: Στο μικροπερίοδο λόγο υπάρχουν μόνο κύριες προτάσεις;
Στο μικροπερίοδο λόγο δεν υπάρχουν μόνο κύριες προτάσεις, αλλά και δευτερεύουσες,
κυρίως ονοματικές. Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις δε συνηθίζονται στο μικροπερίοδο λόγο.
σελ. 13 σχολ. βιβλίου

4. «Άνοιξα εγκυκλοπαίδειες..., αγόρασα τους σχετικούς οδηγούς»: Στο απόσπασμα υπάρχει ασύνδετο σχήμα. Προσπαθήστε να συνδέσετε τις προτάσεις μεταξύ τους. • Τι παρατηρείτε;

• Άνοιξα εγκυκλοπαίδειες, διάβασα βιβλία και αγόρασα τους σχετικούς οδηγούς.

– Άνοιξα εγκυκλοπαίδειες: κύρια πρόταση
– διάβασα βιβλία: κύρια πρόταση
– αγόρασα τους σχετικούς οδηγούς: κύρια πρόταση
• Στο απόσπασμα υπάρχουν τρεις κύριες προτάσεις. Οι δύο πρώτες χωρίζονται με κόμματα
(ασύνδετο σχήμα) και η δεύτερη με την τρίτη συνδέονται με το συμπλεκτικό σύνδεσμο και (παρατακτική σύνδεση). Αν τις συνδέσουμε με υποτακτική σύνδεση (π.χ. Αφού άνοιξα εγκυκλοπαίδειες και διάβασα βιβλία, αγόρασα τους σχετικούς οδηγούς), παρατηρούμε ότι ο λόγος χάνει την παραστατικότητα και τη απλότητά του.
σελ. 13 σχολ. βιβλίου

5. Ο ζόφος, το έρεβος, η εκδίκηση, η ανθρωποθυσία: Βρείτε τη σημασία των λέξεων και
χρησιμοποιήστε τες σε προτάσεις.

• ζόφος: το βαθύ σκοτάδι του Άδη / (μτφ.) τρόμος, ανησυχία

– Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, ο ζόφος κυριαρχούσε στην Ελλάδα.

• έρεβος: βαθύ σκοτάδι

– Το σκότος και το έρεβος της ψυχής του ανθρώπου είναι δύσκολο να διερευνηθεί σε βάθος.

• εκδίκηση: ανταπόδοση κακού από μίσος
– Ακόμη και ως πράξη ατομικής δικαιοσύνης, η εκδίκηση είναι κοινωνικά ολέθρια.
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• ανθρωποθυσία: θανάτωση ανθρώπου ως προσφορά σε κάποιο θεό / εξόντωση μεγάλου
αριθμού στρατιωτών σε μάχη
– Σε πολλούς λαούς οι ανθρωποθυσίες είχαν εξαγνιστικό χαρακτήρα.

σελ. 13 σχολ. βιβλίου

6. Πώς χαρακτηρίζεται από τη συγγραφέα ο πολιτισμός των Μυκηναίων; • Χρησιμοποιήστε τους χαρακτηρισμούς αυτούς σε προτάσεις που θα γράψετε οι ίδιοι.

• Ο πολιτισμός των Μυκηναίων χαρακτηρίζεται υπαρκτός και παρών.
• Προτάσεις:

– Οι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας σπάνια είχαν πρότυπο κάποιο υπαρκτό πρόσωπο.
– Ήταν παρών στη συζήτηση που έγινε και έτσι μπορεί να μας πει τι ακριβώς ειπώθηκε.
σελ. 13 σχολ. βιβλίου

7. Με ποια από τα παρακάτω επίθετα θα χαρακτηρίζατε το ύφος του κειμένου: τυπικό,
ευγενικό, επίσημο, χιουμοριστικό, άμεσο, κοφτό, δυσνόητο, πομπώδες, απλό; • Σε ποια
στοιχεία του θα στηρίζατε την απάντησή σας;
Το ύφος του κειμένου είναι χιουμοριστικό, άμεσο, κοφτό και απλό. Το κείμενο περιέχει
πολλές ειρωνικές φράσεις και έχει καυστικό ύφος («η αρχαία Ελλάδα... πλέι μομπίλ», «Φρόντισα να ξεστραβωθώ πρώτα», «εντατικό ρεκτιφιέ μνήμης», «βρεθήκαμε δύο Έλληνες και διακόσιοι δύο τουρίστες»), μικροπερίοδο λόγο και ασύνδετα σχήματα («Φρόντισα να ξεστραβωθώ πρώτα... οδηγούς», «Εδώ οι τάφοι... καθάρισες», «Το δύσκολο είναι... η ανθρωποθυσία»).
σελ. 13 σχολ. βιβλίου

8. Σας ανατίθεται μια εργασία για τις Μυκήνες (ή για κάποιο άλλο ιστορικό μνημείο της
περιοχής σας). Βρείτε μια ενδεικτική βιβλιογραφία για το θέμα. • Ψάξτε στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, σε σχολικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και στο Διαδίκτυο.
Ενδεικτική βιβλιογραφία

• μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο:
– www.google.gr
– www.in.gr
• Iστοσελίδες:
– www.ime.gr (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)
– www.culture.gr 12/21/211/21104a/00/Mikines_Tirintha.gr
• γενικά βιβλία:
– Αρχαία Ελληνική Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2006, «Ο μυκηναϊκός πολιτισμός», σελ.
29-35
– Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Η εποχή των πολύχρυσων Μυκηνών», τ. Α΄, σελ. 235-333,
Εκδοτική Αθηνών, 1970
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Κείμενο 5: Δύο παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια

∂ÓﬁÙËÙ·
1Ë

σελ. 14 σχολ. βιβλίου

Διαβάστε τους κανόνες δύο παιχνιδιών.
1. Ποιο παιχνίδι φαίνεται πιο απλό και ποιο πιο πολύπλοκο;
Πιο απλό φαίνεται το δεύτερο παιχνίδι («Οι τρεις δοκιμασίες») και πιο πολύπλοκο το
πρώτο («Ο γκαζοτενεκές»), αφού στο δεύτερο οι κανόνες είναι πιο απλοί, παίζεται κατά
ομάδες και ο κάθε παίκτης κάνει ό,τι έκανε και ο προηγούμενος. Αντιθέτως, στον γκαζοτενεκέ χρειάζονται περισσότερες μπάλες, και το αποτέλεσμα μεταβάλλεται ανάλογα με
την ευστοχία του κάθε παίκτη.
σελ. 14 σχολ. βιβλίου

2. Τι είδους συνδέσεις κυριαρχούν σε κάθε κείμενο;
Στο πρώτο κείμενο («Ο γκαζοτενεκές») κυριαρχούν οι υποτακτικές συνδέσεις ενώ
δεύτερο κείμενο («Οι τρεις δοκιμασίες») το ασύνδετο σχήμα και η παρατακτική σύνδεση.
σελ. 14 σχολ. βιβλίου

3. Συνδέστε τις προτάσεις του δεύτερου κειμένου με υποτακτικές συνδέσεις.
Μόλις δώσει το παράγγελμα ο αρχηγός του παιχνιδιού, ξεκινάει ο πρώτος παίχτης κάθε ομάδας, και αφού τρέξει γύρω γύρω από το πρώτο εμπόδιο, πηδάει πάνω από το ποταμάκι (με τα πόδια ενωμένα ή όχι), μπαίνει μέσα στο στεφάνι και το ανεβάζει κατά μήκος του σώματος του. Μόλις ξαναβάλει το στεφάνι στη θέση του, επιστρέφει παίρνοντας
θέση κατευθείαν πίσω από τον τελευταίο παίκτη της ομάδας του. Χτυπάει στον ώμο τον
μπροστινό του και αυτός τον μπροστινό του, μέχρι να φτάσει το χτύπημα στον πρώτο
παίκτη, ο οποίος, με τη σειρά του, ξεκινάει για να κάνει την ίδια διαδρομή.
σελ. 14 σχολ. βιβλίου

4. Ένας μαθητής να παρουσιάσει προφορικά τους κανόνες του παιχνιδιού Ο γκαζοτενεκές. • Οι υπόλοιποι να παρατηρήσουν το είδος των συνδέσεων που χρησιμοποίησε στην προφορική παρουσίαση. • Να αξιολογήσουν τη σαφήνεια και την πληρότητα της παρουσίασης. • Να εντοπίσουν τις διαφοροποιήσεις στις συνδέσεις μεταξύ του γραπτού και της προφορικής παρουσίασης.
Το παιχνίδι παίζεται με 5-6 παίκτες. Ένας από εμάς θα είναι ο φύλακας και θα κρατάει μια μεγάλη μπάλα. Οι υπόλοιποι θα κρατάνε μικρότερες. Σκοπός μας είναι να στείλουμε κάποιον στη φυλακή ή να τον ελευθερώσουμε. Ο καθένας από εμάς σημαδεύει τον
τενεκέ πάνω στον οποίο βρίσκεται η μπάλα του φύλακα. Όλοι μας καθόμαστε σε μια άκρη
ο ένας δίπλα στον άλλο. Απέναντι, κάπου εκεί ας πούμε,(δείχνει με το χέρι) βρίσκεται ο
τενεκές με τη μπάλα του φύλακα επάνω. Ο πρώτος πετάει τη μπάλα και φωνάζει «Κάτω
ο Πέτρος» ή «Κάτω όσοι φοράνε μπλε». Αν δεν πετύχει τον τενεκέ, τότε ο Κώστας ή όσοι
φοράνε μπλε στέκονται έξω από την περιοχή , εκεί δηλαδή που έπεσε η μπάλα. Αν όμως
η μπάλα πετύχει τον τενεκέ, τότε ο Κώστας ή όσοι φοράνε μπλε πάνε φυλακή.
Τώρα, οι υπόλοιποι παίκτες μαζεύουν τις μπάλες τους μέσα από την περιοχή. Ταυτόχρονα, ο φύλακας προσπαθεί να ξαναβάλει όρθιο τον τενεκέ. Στο διάστημα αυτό μπορεί
να πιάσει κάποιον παίκτη. Αυτός ο παίκτης πρέπει να είναι ο νέος φύλακας. Όποιος ση-
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μαδέψει σωστά, πάει πάλι στην αφετηρία και ξαναπαίζει με τη σειρά του. Οι φυλακισμένοι ελευθερώνονται, όταν τον ακούσουν να λέει «Φτου ξελευτερία στον Τάδε» και αναποδογυριστεί ο τενεκές.
• Οι περισσότερες προτάσεις του προφορικού λόγου συνδέονται παρατακτικά, ενώ ο λόγος είναι μικροπερίοδος. Επίσης, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό το α΄ πληθυντικό
πρόσωπο, σε αντίθεση με το γραπτό λόγο, όπου κυριαρχεί το γ΄ ενικό.
σελ. 14 σχολ. βιβλίου

5. Γράψτε ένα μικρό κείμενο οδηγιών που παίζεται από τα παιδιά στον τόπο σας ή
αναζητήστε από μεγαλύτερους πληροφορίες και γράψτε για ένα πιχνίδι που παιζόταν τα παλαιότερα χρόνια. • Συγκεντρώστε τα κείμενά σας και φτιάξτε μια μικρή
συλλογή στον Η/Υ. • Στη συνέχεια μελετήστε τα κείμενά σας. • Έχετε χρησιμοποιήσει κτρίως παρατακτική ή υποτακτική σύνδεση προτάσεων; Για ποιο λόγο;
Αμπάριζα
Σ’ αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ένα σημείο
εκκίνησης, συνήθως κολόνα ή δέντρο. Στην αρχή ένα παιδί από τη μια ομάδα (δεν έχει σημασία ποια), “παίρνει αμπάριζα και βγαίνει” για να προκαλέσει τους παίχτες της άλλης
ομάδας να τον κυνηγήσουν. Τότε κάποιος από την αντίπαλη ομάδα “παίρνει αμπάριζα και
βγαίνει” και τον κυνηγάει. Έτσι βγαίνουν και τα άλλα παιδιά κυνηγούν. Κάθε παιδί έχει το
δικαίωμα να κυνηγήσει τα παιδιά που έχουν βγει πριν από αυτόν, αλλά όχι τα παιδιά που
έχουν βγει μετά. Επίσης κάθε παίχτης μπορεί να γυρίσει στην κολόνα του και να βγει όσες
φορές θέλει. Όταν κάποιο παιδί πιάσει ένα παίχτη της αντίπαλης ομάδας, τον πάει στη φυλακή, που είναι συνήθως κοντά στην κολόνα του. Οι παίχτες της ομάδας του παιδιού που
είναι φυλακισμένο, πρέπει να το ακουμπήσουν για να ελευθερωθεί. Σκοπός του παιχνιδιού
είναι να ακουμπήσει ένας παίχτης την κολόνα της αντίπαλης ομάδας.
www.haef.gr

• Η σύνδεση των προτάσεων είναι κυρίως υποτακτική σύνδεση. Ο λόγος είναι προσεγμένος
και οι προτάσεις είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους σωστά. Υπάρχει λογική συνοχή και σύνδεση, η οποία επιτυγχάνεται καλύτερα με αυτό το είδος σύνδεσης και όχι με την παρατακτική.
Κείμενο 6: Μια παραδοσιακή ελληνική συνταγή
σελ. 15 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε τι είδους συνδέσεις των προτάσεων υπάρχουν στο κείμενο.

368

1. όσο (χρειάζεται): υποτακτική σύνδεση
2. για να σφίξει το μείγμα: υποτακτική σύνδεση
3. Ξύνουμε… και τα βράζουμε…: παρατακτική σύνδεση
4. να λιώσουν: υποτακτική σύνδεση
5. Τα βάζουμε… και τα σφίγγουμε: παρατακτική σύνδεση
6. για να φύγει το νερό: υποτακτική σύνδεση
7. μέχρι να φύγει σχεδόν τελείως το νερό: υποτακτική σύνδεση
8. Μετά αναμειγνύουμε…, τα πλάθουμε σε μπάλες, τις αλευρώνουμε: ασύνδετο σχήμα
9. τις αλευρώνουμε και τις τηγανίζουμε…: παρατακτική σύνδεση
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σελ. 15 σχολ. βιβλίου

2. Αν μπορείτε, μετατρέψτε τις παρατακτικές συνδέσεις του κειμένου σε υποτακτικές.

∂ÓﬁÙËÙ·
1Ë

1. Ξύνουμε… και τα βράζουμε… → Αφού ξύσουμε τα κολοκύθια με το μαχαίρι, τα βράζουμε
σε αλατισμένο νερό.
2. Τα βάζουμε… και τα σφίγγουμε → Όταν τα βάλουμε στο σουρωτήρι, τα σφίγγουμε, για να
φύγει το νερό.
3. τις αλευρώνουμε και τις τηγανίζουμε →… και, αφού τις αλευρώσουμε, τις τηγανίζουμε σε
πολύ καυτό λάδι.
σελ. 15 σχολ. βιβλίου

3. Γράψτε μια παραδοσιακή συνταγή μαγειρικής του τόπου σας. • Παρατηρήστε τι είδους
σύνδεση των προτάσεων κυριαρχεί στο κείμενό σας.

Μυδοπίλαφο με σάλτσα κρασιού (παραδοσιακή συνταγή από τα Γρεβενά)
Υλικά για 4 άτομα :
2,5 φ.τ. σπυρωτό ρύζι, 250 γρ. καθαρισμένα μύδια, 2 κ.σ. αρακάς, 2 κ.σ. καλαμπόκι, 2 κ.σ. καρότο σε κύβους, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 3/4 φ.τ. λάδι
Για τη σάλτσα:
6 γ.κ.σ. μαγιονέζα, 1 φ.κ. άσπρο κρασί, 6 κ.σ. κέτσαπ, 1 κ.γ. καυτερή μουστάρδα, ½ σκελίδα
κοπανισμένο σκόρδο, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Βράζετε τα μύδια σε ελάχιστο νερό. Στραγγίζετε, χωρίς να πετάξετε το ζωμό τους. Σοτάρετε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τον αρακά, το καρότο, το καλαμπόκι και τα μύδια στο λάδι
για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας διαρκώς. Προσθέτετε το ζωμό και τόσο νερό ώστε το σύνολο
(ζωμός + νερό) να είναι 6,5 φλιτζάνια τσαγιού. Όταν πάρει βράση ρίχνετε το ρύζι, χαμηλώνετε τη φωτιά και προσθέτετε το αλατοπίπερο. Αναμειγνύετε καλά όλα τα υλικά της σάλτσας
εκτός από το κρασί, το οποίο ρίχνετε την τελευταία στιγμή πριν το σερβίρισμα. Απλώνετε σε
πιατέλα μαρουλόφυλλα και αδειάστε το ρύζι (αφού κρυώσει) από φόρμα του κέικ. Περιχύνετε τη σάλτσα.
www.eu2003.gr

• Στο κείμενό μας, όπως άλλωστε και στις περισσότερες συνταγές, κυριαρχεί η παρατακτική
σύνδεση. Ο λόγος είναι μικροπερίοδος, κοφτός και λιτός έτσι ώστε το κείμενό να είναι εύκολα κατανοητό.
Κείμενο 7: Όταν ο ήλιος δύει στο Aιγαίο...
σελ. 15 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι αυτό που σας δίνεται; • Από ποια στοιχεία του το καταλάβατε;
• Ποιες από τις λέξεις/φράσεις του κειμένου ενισχύουν το ιδιαίτερο ύφος του;

• Το κείμενο είναι απόσπασμα από λογοτεχνικό έργο (από το έργο του Ηλία Βενέζη Αι-

γαίο, που ανήκει στο είδος της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας), όπως φαίνεται από ύφος και
τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, η οποία είναι πλούσια σε λογοτεχνικές εκφράσεις.
• Το ιδιαίτερο ύφος του κειμένου ενισχύουν οι εξής λέξεις και φράσεις:
– η θάλασσα δεν είναι ποτές ήσυχη
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– Μονάχα σα βραδιάζει ο αγέρας κόβει
– και τότες στο βάθος του πελάγου
– μες στο καθαρό βραδινό φως
– αναδύονται, ένα ένα, τα μακρινά νησιά
– Μένουν όσο η εσπέρα να προχωρήσει
– γυρίζουν πάλι να βυθιστούν στο Αιγαίο απ’ όπου ήρθαν
– το φως και η κίνηση και τα χρώματα δεν είναι τόσο εφήμερα
– Όταν ο ήλιος γείρει πίσω απ’ τα βουνά…
– H Mυκάλη είναι πλημμυρισμενη από φως
σελ. 15 σχολ. βιβλίου

2. «Στ’ ανατολικά της Σάμου... η Κως, η Κάλυμνος»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο.
• Χωρίστε το σε προτάσεις. • Τι είδους είναι; • Πώς οι προτάσεις του αποσπάσματος
συνδέονται μεταξύ τους;
• Το απόσπασμα του κειμένου: «Στ’ ανατολικά της Σάμου η θάλασσα δεν είναι ποτές ήσυχη.
Το καλοκαίρι τα μελτέμια αρχίζουν πολύ νωρίς. Μονάχα σα βραδιάζει ο αγέρας κόβει, και
τότες στο βάθος του πελάγου, μες στο καθαρό βραδινό φως, αναδύονται, ένα ένα, τα μακρινά νησιά της Δωδεκανήσου: η Κως, η Κάλυμνος».
• Οι προτάσεις του αποσπάσματος και το είδος τους:
– Στ’ ανατολικά της Σάμου η θάλασσα δεν είναι ποτές ήσυχη: κύρια πρόταση
– Το καλοκαίρι τα μελτέμια αρχίζουν πολύ νωρίς: κύρια πρόταση
– Μονάχα σα βραδιάζει ο αγέρας κόβει: κύρια πρόταση
– και τότες στο βάθος του πελάγου, μες στο καθαρό βραδινό φως, αναδύονται, ένα ένα, τα μακρινά νησιά της Δωδεκανήσου: η Κως, η Κάλυμνος: κύρια πρόταση
• Όλες οι προτάσεις του αποσπάσματος είναι κύριες. Οι πρώτες δύο περίοδοι αποτελούνται
από μία πρόταση η καθεμία, οι οποίες δε συνδέονται αλλά χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες. Στην τρίτη περίοδο η πρόταση «Μονάχα σα βραδιάζει ο αγέρας κόβει» συνδέεται με την
επόμενη πρόταση «τότες στο βάθος... η Κάλυμνος» με τον παρατακτικό συμπλεκτικό σύνδεσμο και (παρατακτική σύνδεση).
σελ. 15 σχολ. βιβλίου
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3. «Όμως στο αντικρινό βουνό της Ανατολής,... να σκοτεινιάζει»: Βρείτε το απόσπασμα
στο κείμενο. • Εντοπίστε τις συνδετικές λέξεις που υπάρχουν. • Πώς λειτουργούν οι λέξεις αυτές στο κείμενο; • Τι είδους συνδέσεις των προτάσεων κάνουν;
• Το απόσπασμα του κειμένου: «Όμως στο αντικρινό βουνό της Ανατολής, στη Μυκάλη, το
φως και η κίνηση και τα χρώματα δεν είναι τόσο εφήμερα όπως στα μακρινά νησιά της Δωδεκανήσου. Όταν ο ήλιος γείρει πίσω απ’ τα βουνά της Σάμου, περνά πολλή ώρα ώσπου ν’
αρχίσει να σκοτεινιάζει».
• Οι συνδετικές λέξεις του αποσπάσματος: Όμως, όπως, Όταν, ώσπου να, να.
Ο παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος όμως βρίσκεται στην αρχή της δεύτερης παραγράφου και τη συνδέει αντιθετικά με την προηγούμενη («Στ’ ανατολικά της Σάμου... απ’
όπου ήρθαν»).
Το αναφορικό επίρρημα όπως εισάγει τη δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «όπως (ενν.
είναι) στα μακρινά νησιά της Δωδεκανήσου» και τη συνδέει υποτακτικά με την κύρια
πρόταση «Όμως στο αντικρινό βουνό... τόσο εφήμερα» (υποτακτική σύνδεση).
Ο υποτακτικός χρονικός σύνδεσμος όταν εισάγει τη δευτερεύουσα χρονική πρόταση
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«Όταν ο ήλιος γείρει πίσω απ’ τα βουνά της Σάμου» και τη συνδέει υποτακτικά με την
κύρια «περνά πολλή ώρα» (υποτακτική σύνδεση).
Ο υποτακτικός χρονικός σύνδεσμος ώσπου να εισάγει τη δευτερεύουσα χρονική πρόταση
«ώσπου ν’ αρχίσει» και τη συνδέει με την κύρια «περνά πολλή ώρα» (υποτακτική σύνδεση).
Το βουλητικό μόριο να εισάγει τη δευτερεύουσα βουλητική πρόταση να σκοτεινιάζει και
τη συνδέει υποτακτικά με τη χρονική «ώσπου ν’ αρχίσει» από την οποία εξαρτάται καθώς είναι αντικείμενο του ρήματος αρχίσει (υποτακτική σύνδεση).

∂ÓﬁÙËÙ·
1Ë

σελ. 16 σχολ. βιβλίου

4. Στο κείμενο περιγράφονται τυπικές εικόνες ελληνικής φύσης. Ποιες λέξεις του κειμένου αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα;
Λέξεις του κειμένου που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα:
– της Σάμου
– θάλασσα
– μελτέμια
– στο βάθος του πελάγου
– νησιά της Δωδεκανήσου: η Κως, η Κάλυμνος
– Αιγαίο
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

5. Εντοπίστε τα επίθετα του κειμένου. • Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια αντίθετά τους;
επίθετα
ήσυχη (θάλασσα)
καθαρό (φως)
βραδινό (φως)
μακρινά (νησιά)
αντικρινό (βουνό)
εφήμερα (φως, κίνηση, χρώματα)

αντίθετα
άγρια, ταραχώδης
θολό, θαμπό, δυσδιάκριτο
πρωινό
κοντινά, διπλανά, γειτονικά
μακρινό
μόνιμα

σελ. 16 σχολ. βιβλίου

6. Εντοπίστε τα ρήματα του κειμένου. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια συνώνυμά τους;
ρήματα
αρχίζουν (τα μελτέμια)
βραδιάζει
κόβει (ο αγέρας)
αναδύονται
να προχωρήσει (η εσπέρα)
γυρίζουν
να βυθιστούν
ήρθαν
γείρει (ο ήλιος)
περνά (πολλή ώρα)
ν’ αρχίσει
να σκοτεινιάζει

συνώνυμα
ξεκινούν
νυχτώνει, σουρουπώνει, σκοτεινιάζει
σταματά, κοπάζει, πέφτει
ανεβαίνουν, ξεπροβάλλουν, ανέρχονται
να περάσει, να κυλήσει
επιστρέφουν
να βουλιάξουν, να βουτήξουν
πρόβαλλαν, προήλθαν
πέσει, βυθιστεί, δύσει, βασιλέψει
κυλά
να ξεκινήσει
να βραδιάζει, να σουρουπώνει, να νυχτώνει
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σελ. 16 σχολ. βιβλίου

7. Περιγράψτε και εσείς ένα συγκεκριμένο ελληνικό τοπίο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκαλύπτονται και τα συναισθήματα που σας γεννά. • Διαβάστε το κείμενό σας στους
συμμαθητές σας στην τάξη.
Ο Ταΰγετος
Κανένα βουνό απ’ όσα είδα στη ζωή μου –από το Μον Μπλαν με τα αιώνια απάτητα χιόνια ίσαμε τις πιο άγριες ισπανικές «σιέρες»– δε μου έκανε ποτέ την εντύπωση που αισθάνθηκα, που δέχτηκα κατάστηθα θα έπρεπε να πω, όταν από μια ψηλή καμπή του αμαξιτού δρόμου προς τη Σπάρτη αντίκρισα τον Ταΰγετο σ’ όλο του το επιβλητικό ύψος. Δε φανταζόμουν
ποτέ ότι θα υπήρχε βουνό με τέτοιο χαρακτήρα, τέτοια ατομικότητα. Η εικόνα του ήταν άφθαστα μεγαλοπρεπής. Παρουσιάζεται στηριγμένος σε τεράστιες, συμπαγείς πλαγιές, παρόμοιες
με στηρίγματα τοίχων, χρώματος μοβ και μολυβένιου, και οι κορφές του, που έχουν σχήματα
πυραμίδων, ξεκόβονται στο γαλανό ουρανό κατακάθαρα και σκληρά. Δεν υπάρχουν, όπως
συμβαίνει μ’ άλλα ψηλά βουνά, μικρότερες βουνοσειρές να το μισοκρύβουν και να εμποδίζουν ν’ αγκαλιάσει κανείς με μια ματιά ολόκληρο το ύψος του. Από την κοιλάδα της Σπάρτης, όπου κάνει φιδίσιους ελιγμούς ο Ευρώτας, και που απλώνεται σαν μια θάλασσα πρασινάδας, ο Ταΰγετος σηκώνεται ανεμπόδιστος, ίσιος, ωραίος και δυνατός –με μια περήφανη
ανάταση– ίσαμε το ύψος των χιονοσκεπασμένων κορυφών του. Καθώς εμφανίζεται έτσι, δε
δίνει μόνο μια εντύπωση μεγαλείου, αλλά και μια βαθιά συγκίνηση. Δεν τον φαντάζεται κανείς άψυχο: παγερή αιωνιότητα ύλης. Καθώς υψώνεται θεόρατος και δυνατός σκιάζοντας τη
μεγάλη πεδιάδα, φαντάζει σαν μια έμψυχη παρουσία, σαν να είναι ο τιτανικός φρουρός της.
Κώστας Ουράνης
Ο κόλπος των Πατρών
Στο ανοιξιάτικο πρωινό ο κόλπος των Πατρών μοιάζει με μεγάλη γαλήνια λίμνη. Η επιφάνεια των νερών, που έχουν ένα απαλό γαλάζιο χρώμα, γυαλίζει σαν κρύσταλλο. Όπου πέφτει ο πρωινός ήλιος, παιχνιδίζουν αναρίθμητοι χρυσοί λαμπυρισμοί. Κατά τις ακτές της Στερεάς, που είναι ακόμα τυλιγμένες σε μια γαλαζότεφρη άχνα, οι σκιές κάνουν πράσινους αντικατοπτρισμούς πάνω στα νερά. Μερικά άσπρα πανιά ακινητούν στον υδάτινο ορίζοντα. Η
δροσιά που κατεβαίνει στον κόλπο από τις μακρινές κορφές των χιονισμένων ακόμα βουνών,
σε κάνει να νιώθεις την αναπνοή σαν απόλαυση. Αντίκρυ μου ξεκόβεται στον ουρανό ένας τεράστιος κώνος ραβδωμένος με φως και σκιές, που θυμίζει το Γιβραλτάρ. Είναι το τραχύ βουνό της Βαράσοβας. Εκεί έχει βάλει πλώρη το μικρό πλοίο που μας πηγαίνει στο Μεσολόγγι...
Κώστας Ουράνης

Άσκηση – Δραστηριότητα
σελ. 16 σχολ. βιβλίου

• Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη, για κάθε περίπτωση, λέξη.

α. Συνάντησα ένα πατριωτάκι μου και τα είπαμε. (πατριωτάκι μου, ομοεθνή, ημεδαπό)
β. Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ήταν αυτόχθονες (αυτόχθονες, ιθαγενείς, ντόπιοι)
γ. Υπάρχουν πολλές κοινότητες ομογενών σε χώρες του εξωτερικού. (ομογενών, συμπατριωτών, ομοφύλων)
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ÂÓﬁÙËÙ· 2Ë
Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
Είδη δευτερευουσών προτάσεων – Πολυσημία της λέξης
Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων
Κείμενο 1: Κάποτε το «ναι» σημαίνει «όχι»
σελ. 18 σχολ. βιβλίου

1. Τι σημαίνει γλωσσικό ιδίωμα; • Συμβουλευτείτε το λεξικό και βρείτε ποια είναι η διαφορά του οπό τον όρο γλώσσα.

Σύμφωνα με το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη ιδίωμα σημαίνει η γεωγραφικά διαφοροποιημένη χρήση μιας γλώσσας, η τοπική διάλεκτος ορισμένης περιοχής κατ’ αντιδιαστολή προς
τη διάλεκτο που δηλώνει μείζονα γεωγραφική διαφοροποίηση που περιλαμβάνει περισσότερα ιδιώματα. (ΣΥΝ.: ντοπιολαλιά)
Σύμφωνα με τον ίδιο, γλώσσα είναι οποιοδήποτε σύνολο ή σύστημα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσεων, που συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας, που αποτελεί μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων: η ~ της παντομίμας / των λουλουδιών / των ματιών / του χορού ||
η ~ των κωφαλάλων || η ~ της αλήθειας / της αληλλεγγύης / της μαζικής πάλης / του χρήματος
|| με τη ~ του σπαθιού και της φωτιάς (με ένοπλη βία)
• Η διαφορά, λοιπόν, της γλώσσας από το γλωσσικό ιδίωμα είναι ότι το δεύτερο αποτελεί μια
παραλλαγή της πρώτης ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία σημειώνεται, την κοινωνική τάξη και την ιστορία του κάθε τόπου.
σελ. 18 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις πολεμώ και πανηγύρι. • Ποια σημασία έχουν στο κείμενο αυτό; • Μπορείτε να βρείτε άλλες σημασίες των ίδιων λέξεων; • Γράψτε προτάσεις
με όσες περισσότερες σημασίες αυτών των λέξεων μπορείτε να σκεφτείτε.

• Σημασίες των λέξεων στο κείμενο:

πολεμώ: προσπαθώ πολύ έντονα για κάτι, μοχθώ, πασχίζω.
πανηγύρι: περιστατικό που προκαλεί το γέλιο των υπολοίπων.

• Άλλες σημασίες των λέξεων πολεμώ και πανηγύρι και προτάσεις με τις σημασίες αυτές:
πολεμώ: 1. διεξάγω πόλεμο ένοπλο αγώνα 2. (μτφ.) κάνω σκληρό αγώνα, καταβάλλω μεγάλη
προσπάθεια 3. εκδηλώνω έντονη αντίθεση (προς κάποιον/κάτι)
– Οι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους.
– Το πλοίο πολεμούσε με τα κύματα ώρες ολόκληρες.
– Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν να πολεμήσουν τη φτώχια και την πείνα στις
χώρες του Τρίτου κόσμου.
πανηγύρι: 1. ο ομαδικός εορτασμός της μνήμης αγίου ή άλλης θρησκευτικής επετείου, που τε-
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λείται με τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και περιλαμβάνει θρησκευτικές εκδηλώσεις (λειτουργία, λιτανεία κ.λ.π.) αλλά και σύσταση προσωρινής υπαίθριας αγοράς
2. ομαδική και θορυβώδης διασκέδαση, κυρ. σε χωριό (με δημοτικούς χορούς, όργανα
κ.λ.π.)
3. πανηγύρια (τα) εκδηλώσεις ενθουσιασμού (συνήθ. μαζικές)
4. (συνεκδ.) μεγάλη υπαίθρια αγορά που λειτουργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στην
οποία πωλούνται κυρ, αγροτικά, οικοτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα
5. φασαρία με διαπληκτισμούς, τσακωμούς
Στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία μαζεύεται κόσμος από όλο το νησί.
– Μετά το γάμο στήσανε ένα τρελό πανηγύρι.
– Οι φίλαθλοι είχαν αρχίσει κιόλας τα πανηγύρια πριν από τη λήξη του αγώνα.
– Στην Επίδαυρο κάθε καλοκαίρι γίνεται πανηγύρι όπου διατίθενται τοπικά προϊόντα.
– Κάθε φορά που γυρίζω αργά στο σπίτι, έχουμε πανηγύρια..
www.komvos.gr
σελ. 18 σχολ. βιβλίου

3. Υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες ονοματικές βουλητικές και ειδικές προτάσεις στο κείμενο και συμπληρώστε τον πίνακα:
Δευτερεύουσα ονοματική
βουλητική πρόταση

Από ποια λέξη
εξαρτάται

Με ποια
λέξη εισάγεται

α. να συναγροικηθώ με
την πρωτόγονη ψυχή
των ανθρώπων
β. να βαλθώ πεισμωμένα
γ. να μπω μέσα στο νόημα
του γλωσσικού ιδιώματος
δ. να ξεκαρδίζουνται στα
γέλια σε κάθε φράση
ε. να συνταιριάξω
στ. να μαντέψουν τις απλές ιδέες
ζ. να τους εκφράσω
η. να διαιστάνουνται

ανάγκη

να

έκανε
βαλθώ

να
να

να κάμω

να

ιδρώνω
καταφέρνω
πολεμώ
καπατσοσύνη

να
να
να
να

Συντακτικός ρόλος
α. ονοματικός προσδιορισμός στο ανάγκη
β. αντικείμενο του ρήματος έκανε
γ. αντικείμενο του ρ. να βαλθώ
δ. αντικείμενο του ρ. να κάμω
ε. αντικείμενο του ρ. ιδρώνω
στ. αντικείμενο του ρ. καταφέρνω
ζ. αντικείμενο του ρ. πολεμώ
η. ονοματικός προσδιορισμός στο καπατσοσύνη
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Δευτερεύουσα ονοματική
ειδική πρόταση

Από ποια λέξη
εξαρτάται

Με ποια
λέξη εισάγεται

α. πως τις πιο πολλές
φορές ξεφουρνίζω
πολύ αστείες
γλωσσικές γκάφες
β. που σχεδόν πάντα
στο τέλος τα
καταφέρνω

φαίνεται

πως

το σπουδαίο είναι

που

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

Συντακτικός ρόλος
α. υποκείμενο του απρόσωπου ρ. φαίνεται
β. υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης το σπουδαίο είναι
σελ. 18 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε τις επιρρηματικές προτάσεις στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου και συμπληρώστε τον πίνακα:
Δευτερεύουσα ονοματική
ειδική πρόταση

Με ποια
λέξη εισάγεται

Τι εκφράζει χρόνο
υπόθεση, αιτία κ.λπ.)

όσο χρειάζεται
για να τους κάμω
ώσπου δακρύζουν από τα
γέλια
ενώ τα κορίτσια
κοκκινίζουν
(και) δαγκάνουνται
αφού το δικό μας το
«όχι» το προφέρουν
«ναι»

όσο
για να

ποσό
σκοπό

ώσπου

χρόνο

ενώ
(ενώ)

χρόνο
χρόνο

αφού

αιτία

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

5. Μπορείτε να διηγηθείτε και εσείς παρόμοιες αστείες ιστορίες που προκλήθηκαν από
τη δυσκολία των ανθρώπων να συνεννοηθούν, επειδή μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες;
• Αφηγηθείτε περιστατικά που δημιούργησαν παρεξηγήσεις ανάμεσά τους.
Το περασμένο καλοκαίρι αποφασίσαμε με την παρέα μου να κάνουμε ένα ταξίδι στο
εξωτερικό. Μετά από πολύ ψάξιμο επιλέξαμε ως προορισμό μας την Ισπανία. Ενθουσιασμένοι λοιπόν ξεκινήσαμε γεμάτοι κέφι και χαρά την εκδρομή μας. Ευτυχώς θυμόμουν λίγα από τα ισπανικά που είχα μάθει πριν χρόνια και έτσι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε
με τους ντόπιους. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, και καθώς ήμασταν πεινασμένοι, κατεβήκαμε στο εστιατόριο για φαγητό. Εκείνη τη στιγμή, ο Ισπανός ξεναγός κατέβηκε για
να ενημερώσει όλους τους τουρίστες για το πρόγραμμα της ημέρας. Για κακή μας τύχη
όμως, άρχισε να μιλά ισπανικά. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς έλεγε και έτσι αρ-
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χίσαμε όλοι να γελάμε και να αναρωτιόμαστε συνεχώς πού μας παν. Ξαφνικά, και χωρίς
να έχουμε παραγγείλει, οι σερβιτόροι άρχισαν να φέρνουν στο τραπέζι μας μικρά καλαθάκια με ψωμί. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβη και έφερναν ψωμί
μόνο σε εμάς. Τότε θυμήθηκα ότι η έκφραση mas pan στα ισπανικά σήμαινε και άλλο ψωμί. Μόλις το εξήγησα στην παρέα μου, ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια και φυσικά όλοι άρχισαν να με πειράζουν για το πόσο καλά θυμόμουν τα ισπανικά.

Κείμενο 2: Η εκμάθηση της γλώσσας
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

1. Πού νομίζετε ότι οφείλεται η αποτυχία του καθηγητή στις εξετάσεις της γερμανικής
γλώσσας και πού το επίτευγμα του μικρού ανιψιού του;
Η αποτυχία του καθηγητή στις εξετάσεις της γερμανικής γλώσσας οφείλεται στο ότι, ενώ
μελέτησε εντατικά τη γραμματική, τους κανόνες και τους κλιτικούς πίνακες, δε φρόντισε να
έρθει σε επαφή με τους ομιλητές της γλώσσας αυτής («…αντί να έρθει σε επαφή…για να εξεταστεί»). Αντιθέτως, ο μικρός ανιψιός του ενώ δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου, κατάφερε σε ένα
μόλις χρόνο να επικοινωνεί ικανοποιητικά με το περιβάλλον του καθώς βρισκόταν διαρκώς
σε επικοινωνία με τους ομιλητές της γαλλικής γλώσσας («τώρα ήταν σε θέση να μιλά…με το
περιβάλλον του»).
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

2. Ποιοι προβληματισμοί φαίνεται να ξεκίνησαν ύστερα από αυτή την εμπειρία του καθηγητή;
Ύστερα από αυτή την εμπειρία ο καθηγητής προβληματίστηκε σχετικά με τη διαδικασία
που θα έπρεπε να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να μάθει μια γλώσσα και, κυρίως, να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με επιτυχία με τους ανθρώπους που μιλούν τη γλώσσα αυτή
(«Οι προβληματισμοί μου ξεκίνησαν…να μάθει γερμανικά»). Βλέποντας το αποτέλεσμα των
προσπαθειών του, αλλά και το επίτευγμα του μικρού ανιψιού του («Γυρίζοντας,… μια άλλη
έκπληξη») θα διερωτήθηκε αν, τελικά, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μάθει κανείς μια
ξένη γλώσσα είναι η πολύωρη μελέτη της γραμματικής και όλων των υπολοίπων κανόνων που
τη διέπουν ή αν είναι αρκετή η επικοινωνία με τους ομιλητές της γλώσσας αυτής.
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

3. «Αφού έμαθε καλά τη γραμματική…, για να εξεταστεί»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο και χωρίστε το σε προτάσεις. • Ποια είναι η κύρια πρόταση; • Οι υπόλοιπες προτάσεις τι είδους πληροφορίες δίνουν; • Τι εκφράζουν;
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• Αφού έμαθε καλά τη γραμματική της γερμανικής γλώσσας: Δευτερεύουσα επιρρηματική
χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρ. της κύριας παρουσιάστηκε. Μας πληροφορεί σχετικά με το χρόνο κατά τον οποίο ο καθηγητής παρουσιάστηκε στη Γερμανική Ακαδημία.
• αφού αποστήθισε τους χρόνους και την κλίση διακοσίων πενήντα περίπου ανώμαλων ρημάτων: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός
προσδιορισμός του χρόνου στο ρ. της κύριας παρουσιάστηκε. Μας πληροφορεί σχετικά με το
χρόνο κατά τον οποίο ο καθηγητής παρουσιάστηκε στη Γερμανική Ακαδημία. Συνδέεται με
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την προηγούμενη πρόταση με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο και.
• όπως γράφει ο ίδιος: Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική πρόταση που λειτουργεί ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου. Μας πληροφορεί σχετικά με το πώς γνωρίζουμε
όσα αναφέρει ο αφηγητής.
• παρουσιάστηκε στη Γερμανική Ακαδημία: κύρια πρόταση
• για να εξεταστεί: Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρ. της κύριας παρουσιάστηκε. Μας πληροφορεί σχετικά με το σκοπό για τον οποίο ο καθηγητής παρουσιάστηκε στη Γερμανική Ακαδημία.

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

4. «Όμως δεν πτοήθηκε και συνέχισε την προσπάθειά του με περισσότερη ένταση»: Τι συντακτική θέση έχει το ουσιαστικό προσπάθεια; • Ξαναγράψτε το απόσπασμα μετατρέποντας το ουσιαστικό προσπάθεια σε δευτερεύουσα πρόταση. • Τι είδους πρόταση είναι αυτή που προσθέσατε; • Τι συντακτική θέση έχει;

• Το ουσιαστικό προσπάθεια έχει τη θέση του αντικειμένου στο ρήμα συνέχισε.
• Όμως δεν πτοήθηκε και συνέχισε να προσπαθεί με περισσότερη ένταση. Για να αντικατα-

στήσουμε το ουσιαστικό προσπάθεια φτιάξαμε μια δευτερεύουσα βουλητική πρόταση που εισάγεται με το βουλητικό μόριο να και λειτουργεί ως αντικείμενο του ρ. συνέχισε της προηγούμενης πρότασης. Έτσι προκύπτουν δύο κύριες προτάσεις που συνδέονται με το συμπλεκτικό σύνδεσμο και (Όμως δεν πτοήθηκε / και συνέχισε).
σελ. 19 σχολ. βιβλίου

5. «Ύστερα από όλη αυτή την προσπάθεια,…, στη γερμανική γλώσσα». Υπογραμμίστε τις
δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις του αποσπάσματος. • Από ποια ρήματα εξαρτώνται; •Αντικαταστήστε τα ρήματα αυτά με άλλα συνώνυμα ή ρήματα ή φράσεις που να
ταιριάζουν στο κείμενο.

• να διαβάζει: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, που εξαρτάται από το ρήμα μπορούσε (= ήταν ικανός, ήταν σε θέση)
• να γράφει: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, που εξαρτάται από το ρήμα μπορούσε (= ήταν ικανός, ήταν σε θέση)
• να καταλάβει τους Γερμανούς: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, που εξαρτάται
από το ρήμα δεν μπορούσε (= αδυνατούσε, δεν ήταν ικανός, δεν ήταν σε θέση)
• να αρθρώσει ο ίδιος, έστω και μια απλή φράση, στη γερμανική γλώσσα: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, που εξαρτάται από το ρήμα αδυνατούσε ( = δεν μπορούσε, δεν
ήταν ικανός, δεν ήταν σε θέση)
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

6. Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις γραφείο, εξετάσεων, πίνακες. Οι λέξεις αυτές είναι πολύσημες. • Γράψτε προτάσεις με διαφορετικές σημασίες των λέξεων αυτών.
γραφείο:

• Παρήγγειλα ένα πολύ μοντέρνο γραφείο και ανυπομονώ να μου το φέρουν. (= το έπιπλο πάνω στο οποίο γίνεται γραφική δουλειά)

• Αφού φάγανε στην τραπεζαρία, ο ίδιος μπήκε στο γραφείο του να διαβάσει. (= το δωμάτιο

διαμερίσματος στο οποίο βρίσκεται το παραπάνω έπιπλο)
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• Αφού πήρε το πτυχίο του από τη νομική σχολή και τελείωσε την άσκηση, άνοιξε ένα δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της πόλης. (= επιχείρηση)
• Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κατά τόπους γραφεία της επιχείρησης.
(= γραμματεία ή οι κεντρικές υπηρεσίες)
• Οι δημοσιογράφοι περίμεναν τον υποψήφιο έξω από το πολιτικό του γραφείο για να του θέσουν τα ερωτήματά τους. (= η πολιτική επιτροπή με ειδική αρμοδιότητα)
εξετάσεων:
• Αποφάσισαν να εξετάσουν ενδελεχώς το πρόβλημα και έπειτα ο καθένας να προτείνει μια
λύση. (προσεκτική παρατήρηση και μελέτη)
• Ο γιατρός τού συνέστησε να κάνει εξετάσεις αίματος για να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη. (η ιατρική διερεύνηση της κατάστασης της υγείας κάποιου)
• Αγχώνεται πολύ στις προφορικές εξετάσεις με αποτέλεσμα να μην αποδίδει τόσο καλά
όσο στις γραπτές. (= η δοκιμασία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των γνώσεων ή των δεξιοτήτων κάποιου)
• Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση των μαρτύρων, ο εισαγγελέας θα έχει
ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. (= η ανάκριση μάρτυρα ή διαδίκου)
πίνακες:
• Σήκωσε το μαθητή στον πίνακα για να τον εξετάσει. (= επίπεδη και λεία επιφάνεια από
ξύλο ή πλαστικό πάνω στην οποία γράφει κανείς με κιμωλία ή μαρκαδόρο)
• Οι βαθμολογίες σας έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. (επιφάνεια κατάλληλη για ανάρτηση ανακοινώσεων)
• Πολλοί πίνακες του διάσημου ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο εκτέθηκαν πριν μερικά χρόνια στην Εθνική Πινακοθήκη. (= έργο ζωγραφικής)
• Ο πίνακας των περιεχομένων παρατίθεται πάντοτε είτε στην αρχή είτε στο τέλος ενός
βιβλίου. (= κατάλογος στον οποίο αναφέρονται με αλφηβιτική σειρά στοιχεία που μπορεί
να βρει κανείς σε βιβλίο)
σελ. 20 σχολ. βιβλίου

7. Εξηγήστε τις ακόλουθες φράσεις του κειμένου και χρησιμοποιήστε τες σε δικές σας
προτάσεις:
• οδυνηρή προσωπική εμπειρία
• φυσικούς ομιλητές της γλώσσας
• μελετούσε νυχθημερόν γερμανικά
• παταγώδης αποτυχία
• επικοινωνεί επαρκώς με το περιβάλλον

• οδυνηρή προσωπική εμπειρία: κάτι που έχει ζήσει κάποιος / μια εμπειρία και του προ-
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κάλεσε πόνο, στενοχώρια.
Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν μια πολύ οδυνηρή προσωπική εμπειρία.
• φυσικούς ομιλητές της γλώσσας: αυτούς που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα.
Παρά το γεγονός ότι έκανα πέντε χρόνια γαλλικά, όταν πήγα στη Γαλλία με δυσκολία κατάφερνα να καταλάβω τους φυσικούς ομιλητές της γαλλικής γλώσσας.
• μελετούσε νυχθημερόν γερμανικά: διάβαζε τα γερμανικά νύχτα μέρα πολύ προσεκτικά.
Τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις εξετάσεις των γερμανικών ήμουν τόσο αγχωμένος, που
μελετούσα νυχθημερόν γερμανικά.
• παταγώδης αποτυχία: πολύ μεγάλη αποτυχία.
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Το μέτρο που λήφθηκε για να εξομαλύνει τις σχέσεις των δύο χωρών τελικά είχε παταγώδη αποτυχία.
• επικοινωνεί επαρκώς με το περιβάλλον: επικοινωνεί / συνεννοείται ικανοποιητικά με
τον κοινωνικό του περίγυρο.
Δεν έχει καταφέρει να επικοινωνεί επαρκώς με το περιβάλλον παρόλο που ζει στη Σουηδία σχεδόν τρία χρόνια.

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

Κείμενο 3: Το e-mail της Κυριακής
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι αυτό; • Από πού το καταλάβατε;

Το κείμενο αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail) που περιέχεται σε μια ιστοσελίδα.
Στο κείμενο αυτό βλέπουμε χαρακτηριστικά που μόνο μια ιστοσελίδα θα μπορούσε να παρουσιάζει, όπως είναι η επικεφαλίδα και το λογότυπο, το πλαίσιο αναζήτησης που μπορεί ο
κάθε επισκέπτης να επιλέξει ή να απορρίψει, το όνομα του αποστολέα και του παραλήπτη
(Από:, Προς:), το θέμα αλλά και τον τίτλο του κειμένου (Το e-mail της Κυριακής).
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

2. Ποιος είναι ο Νέος Δικτυακός Λόγος σύμφωνα με το συγγραφέα;
Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο Νέος Δικτυακός Λόγος είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντικαθιστά τα παραδοσιακά γράμματα μέσω του
συμβατικού ταχυδρομείου.
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις.
• Προσπαθήστε να τις αντικαταστήσετε με ένα κατάλληλο ονοματικό σύνολο, αλλάζοντας γενικά τη διατύπωση.

• ότι οι υπολογιστές απομονώνουν τους ανθρώπους (= την απομόνωση του ανθρώπου εξαιτίας των υπολογιστών)
• ότι ο γραπτός λόγος πεθαίνει λόγω της κυριαρχίας της εικόνας (= την αποδυνάμωση του
γραπτού λόγου εξαιτίας της κυριαρχίας της εικόνας)
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις φάκελο και εικόνας. • Ποια σημασία έχουν; • Σκεφτείτε άλλες σημασίες που μπορεί να έχουν αυτές οι δύο λέξεις και γράψτε με αυτές προτάσεις.

φάκελος: 1. χάρτινη θήκη κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε να τοποθετούνται σε αυτήν: α. επιστολές β. έγγραφα, χειρόγραφα κτλ. ντοσιέ.
2. σύνολο εγγράφων που αναφέρονται σε συγκεκριμένο θέμα, υπόθεση (επέκτ.) το σύνολο των
στοιχείων που αφορούν ένα θέμα.
3. σύνολο αρχειοθετημένων στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώνονται από την αστυνομία ή την ασφάλεια και που αφορούν την πολιτική ιδίως δραστηριότητα των πολιτών.
• Προτάσεις με διαφορετικές σημασίες της λέξης φάκελος:
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– Έβαλε το γράμμα στο ταχυδρομικό φάκελο και το έστειλε.
– Kλάπηκε φάκελος με απόρρητα έγγραφα.
– Aνοίχτηκε ο φάκελος της Kύπρου.
– Έχει φάκελο στην ασφάλεια.
εικόνα: 1. ζωγραφική παράσταση άγιων προσώπων της χριστιανικής θρησκείας ή σκηνών από
τη χριστιανική παράδοση, επάνω σε φορητή επιφάνεια εικόνισμα.
2. ζωγραφική ή φωτογραφική παράσταση μορφής, πράγματος ή γεγονότος (πρβ. ζωγραφιά,
φωτογραφία) η εικόνα κάποιου, το πορτρέτο ή η φωτογραφία του.
3. είδωλο, παράσταση μορφών ή γεγονότων ως αποτέλεσμα οπτικού φαινομένου
4α. παράσταση προσώπου, πράγματος ή γεγονότος, που σχηματίζεται στο νου, στη φαντασία
μας β. περιγραφή με λόγο, που προκαλεί ή επιδιώκει να προκαλέσει στον αναγνώστη ή στον
ακροατή την εντύπωση ότι βλέπει μπροστά του το αντικείμενο που περιγράφεται. γ. (ειδικότ.)
έκφραση έννοιας, ιδέας, κατάστασης μέσο μιας ανάλογης παραστατικής εικόνας

• Προτάσεις με διαφορετικές σημασίες της λέξης εικόνα:
– Tο αμυδρό φως του καντηλιού φώτιζε τις άγιες εικόνες.
– Αγόρασε ένα παιδικό βιβλίο με ωραίες εικόνες.
– Aριστερά και δεξιά ήταν αναρτημένες οι εικόνες των προγόνων του.
– H εικόνα της τηλεόρασης δεν ήταν καθαρή και φωνάξαμε τεχνικό για να την επιδιορθώσει.
– Kλείνω τα μάτια μου και βλέπω την εικόνα της.
– Mας έδωσε μια σαφή εικόνα των γεγονότων.
– H εικόνα δίνει ζωή και χρώμα στο λόγο.
– Το ποίημα αυτό είναι γεμάτο ποιητικές εικόνες.
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

5. Ποιες απόψεις διατυπώνει ο συγγραφέας στο κείμενο; • Ποιες από αυτές τις στηρίζει
με συγκεκριμένα στοιχεία;

Ο συγγραφέας στο κείμενό του διατυπώνει επιχειρήματα υπερασπιζόμενος το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παραθέτει για τα περισσότερα από αυτά συγκεκριμένα στοιχεία. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι το ηλεκτρονικό γράμμα υπερέχει του συμβατικού σε
χρόνο, κόστος και αμεσότητα (Πηγαίνει αμέσως, σε κλάσματα δευτερολέπτου, …όσο ένα
αστικό τηλεφώνημα).
Επιπλέον, αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας της εποχής. Για να στηρίξει το επιχείρημα αυτό παρουσιάζει το αποτέλεσμα μιας
έρευνας σύμφωνα με την οποία «Το 1997, στις ΗΠΑ στάλθηκαν περισσότερα ηλεκτρονικά γράμματα από ό,τι συμβατικά, μέσω Ταχυδρομείου». Στη συνέχεια, υποστηρίζει, χωρίς όμως να παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των
«ψευτοκουλτουριάρηδων» ότι οι υπολογιστές απομονώνουν τους ανθρώπους.
σελ. 21 σχολ. βιβλίου

6. Συμφωνείτε με την άποψη του Νίκου Δήμου ότι οι υπολογιστές δεν απομονώνουν
τους ανθρώπους, αλλά τους διευκολύνουν να επικοινωνούν; • Γράψτε τα στοιχεία
με τα οποία θα στηρίζατε την άποψη αυτή.
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Πολλοί το κατηγόρησαν πολύ. Όμως, αυτοί που το εκθείασαν είναι ακόμα περισσότεροι.
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Είπαν πως βάζει στα σπίτια μας το ρατσισμό, το έγκλημα, το καθετί κακό. Όμως, δεν μπόρεσαν να μην παραδεχτούν ότι, ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τα μάτια όσων θέλουν να δουν και να γνωρίσουν, να μάθουν και να μορφωθούν, φέρνοντας –κυριολεκτικά–
μέσα στο σπίτι τους, τους αμύθητους και ως τώρα κρυμμένους θησαυρούς των μεγαλύτερων
βιβλιοθηκών και μουσείων του κόσμου, την απόλυτη ανάλυση για ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους ή την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση επί παντός επιστητού. Είπαν πως απομονώνει τον άνθρωπο από τον περίγυρό του, τον κάνει δέσμιο της τεχνολογίας και του στερεί
τις χαρές της ζωής. Όμως, δεν μπορούν να μη δεχτούν ότι ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να
ενώσει δυο ανθρώπους με τα αόρατα και πολύτιμα νήματα της επικοινωνίας, ακόμα και αν
βρίσκονται ο ένας στη μια άκρη της γης και ο άλλος στην άλλη…
Γιατί το Διαδίκτυο (αυτή είναι η επικρατέστερη μετάφραση του όρου στη γλώσσα μας) είναι όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, και ακόμα περισσότερα. Όντας η μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας από την εποχή του Γουτεμβέργιου, δεν μπορεί παρά να έχει
υπέρμαχους και πολέμιους, υποστηρικτές και αντιπάλους, που προσπαθούν να ερμηνεύσουν
– βασιζόμενοι στις ως τώρα φιλοσοφικές (και όχο μόνο) θεωρίες – το παρόν και να προβλέψουν το μέλλον, τόσο το δικό του όσο και το δικό μας, όπως αυτό επηρεάζεται από την παρουσία του στη ζωή μας.
Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο, Τεύχος Γ΄, ΟΕΔΒ

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

σελ. 21 σχολ. βιβλίου

7. Αν ήσασταν μπροστά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ποιο από τα περιεχόμενά της θα
διαλέγατε για να ανοίξετε; • Γιατί θα κάνατε αυτήν την επιλογή; Δικαιολογήστε προφορικά την προτίμησή σας.
Η ερώτηση θα απαντηθεί από τον καθένα ξεχωριστά. Η επιλογή εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή και είναι προσωπική, ανάλογα με το αν ενδιαφέρεται για τις συνεντεύξεις του συγγραφέα, τα βιβλία του, τις σάτιρες κτλ. Επειδή χαρακτηριστικό του συγγραφέα είναι ο καυστικός και χιουμοριστικός τρόπος σχολιασμού της επικαιρότητας ενδεικτικά
προτείνουμε τα χρονογραφήματα, αλλά και τα βιβλία, τα οποία διαβάζονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχουν ιδιαίτερο αφηγηματικό ύφος.

Κείμενο 4: Σε κρίση η ελληνική γλώσσα;
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

1. Από τι συνήθως λέγεται ότι κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα;
Η ελληνική γλώσσα λέγεται ότι κινδυνεύει από την αδυναμία της να ανταγωνιστεί την αγγλική, από την εισβολή αναφομοίωτων λέξεων που δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στους
κανόνες της, αλλά και από τους χρήστες της, ιδίως τους νέους.
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

2. «Είναι φανερό ότι στο μέλλον,… με τους ομογλώσσους τους». Χωρίστε το απόσπασμα
σε προτάσεις. • Ποια είναι η κύρια πρόταση; • Ποιες δευτερεύουσες είναι ονοματικές
και ποιες επιρρηματικές; • Οι ονοματικές προτάσεις τι είδους είναι; • Από ποια ρήματα ή φράσεις εξαρτώνται;
Ο χωρισμός της περιόδου σε προτάσεις είναι ο εξής:

381

TETPA¢IO(357-464)NEO KA™E

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

14-01-04

04:23

™ÂÏ›‰·382

– Είναι φανερό: Κύρια πρόταση
– ότι στο μέλλον όλο και περισσότεροι Έλληνες (και όχι μόνο) θα υποχρεώνονται: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση που εξαρτάται από την απρόσωπη έκφραση Είναι φανερό της
κύριας και λειτουργεί ως υποκείμενό της.
– εφόσον η αγγλική συνεχίσει: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικοϋποθετική πρόταση που
προσδιορίζει το ρήμα της ειδικής θα υποχρεώνονται και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει προϋπόθεση
– να είναι παγκοσμίως η κυρίαρχη γλώσσα: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση που
εξαρτάται από το ρήμα της υποθετικής συνεχίσει και λειτουργεί ως υποκείμενό του.
– να γίνουν δίγλωσσοι, χρησιμοποιώντας… με τους ομογλώσσους τους: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση που εξαρτάται από το ρήμα θα υποχρεώνονται και λειτουργεί ως
υποκείμενό του.
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

3. Υπογραμμίστε όλες τις δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις του κειμένου. • Από ποια ρήματα εξαρτώνται;

– ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει… ιδίως τους νέους: δευτερεύουσα ειδική πρόταση που
εξαρτάται από το ρήμα γράφεται.
– ότι στο μέλλον όλο και περισσότεροι Έλληνες (και όχι μόνο) θα υποχρεώνονται: δευτερεύουσα ειδική πρόταση που εξαρτάται από την απρόσωπη έκφραση είναι φανερό.
– ότι οι περισσότεροι νέοι… με την έννοια: δευτερεύουσα ειδική πρόταση που εξαρτάται από
τη φράση έχω την εντύπωση.
– ότι χειρίζονται δυο διαλέκτους της ελληνικής: δευτερεύουσα ειδική πρόταση που εξαρτάται
από τη φράση με την έννοια.
– ότι ιδίως οι νέοι βομβαρδίζονται… μαζικής κουλτούρας: δευτερεύουσα ειδική πρόταση που
εξαρτάται από τη φράση είναι αλήθεια.
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

4. Ποιες απόψεις/κρίσεις διατυπώνει ο συγγραφέας με τις δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις του κειμένου;
Με τις δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις του κειμένου ο συγγραφέας διατυπώνει τις παρακάτω απόψεις/κρίσεις:
1η κρίση: Η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει από την αδυναμία της να ανταγωνιστεί την αγγλική,
από την εισβολή αναφομοίωτων λέξεων που δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στους κανόνες της, αλλά και από τους χρήστες της, ιδίως τους νέους.
2η κρίση Στο μέλλον όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αναγκαστούν να είναι δίγλωσσοι και
να χρησιμοποιούν από τη μια την αγγλική για να επικοινωνούν με τους ξένους λαούς και από
την άλλη τη μητρική για να επικοινωνούν με τους ομογλώσσους τους.
3η κρίση Οι περισσότεροι νέοι είναι δίγλωσσοι.
4η κρίση Οι νέοι δέχονται πληθώρα μηνυμάτων προερχόμενα γενικότερα από την πολυεθνική βιομηχανία της μαζικής κουλτούρας.
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σελ. 22 σχολ. βιβλίου

5. Με ποια στοιχεία αιτιολογεί καθεμιά από αυτές τις κρίσεις που εκφράζει;

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

1η κρίση: Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για να αιτιολογήσει την κρίση ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει από την αδυναμία της να ανταγωνιστεί την αγγλική, από την εισβολή αναφομοίωτων λέξεων που δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στους κανόνες της, αλλά και από τους
χρήστες της, ιδίως τους νέους είναι τα παραδείγματα που παραθέτει: ασανσέρ, νάιλον, πάρκινγκ, κομπιούτερ.
2η κρίση: Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για να αιτιολογήσει τη δεύτερη κρίση (ότι δηλαδή στο
μέλλον όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αναγκαστούν να είναι δίγλωσσοι) είναι η διαπίστωση ότι αυτοί χρησιμοποιούν άλλο κώδικα για να εκφραστούν με τους συνομηλίκους τους
και άλλο με τους μεγάλους ή όταν γράφουν.
3η κρίση: H θέση ότι η πολυεθνική βιομηχανία της μαζικής κουλτούρας επηρεάζει τη γλώσσα
στηρίζεται από τον ισχυρισμό ότι η ροκ μουσική, το βίντεο, τα μηνύματα από τα ΜΜΕ απειλούν όλες τις γλώσσες και ίσως και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης.
σελ. 22 σχολ. βιβλίου

6. Εξηγήστε τις φράσεις που ακολουθούν και χρησιμοποιήστε τες σε δικά σας σύντομα
κείμενα που να αναδεικνύουν τη σημασία τους.

• εισβολή αναφομοίωτων λέξεων: εισαγωγή ξένων λέξεων σε μια γλώσσα, οι οποίες δεν έχουν
ενσωματωθεί στους κανόνες της.
Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης σημειώνεται εισβολή ξένων λέξεων που δεν μπορούν να
αφομοιωθούν από τη γλώσσα μας με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται οι αντιστοιχες ελληνικές.
• πολυεθνική βιομηχανία μαζικής κουλτούρας: παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων που
έχουν σχέση με τον πολιτισμό και η οποία επεκτείνεται σε όλα τα κράτη με σκοπό κυρίως το
κέρδος και τη μαζική κατανάλωση, αλλά όχι τη δημιουργία ουσιαστικής τέχνης.
Τα ΜΜΕ ευνοούν τη δημιουργία μιας πολυεθνικής βιομηχανίας μαζικής κουλτούρας, χωρίς
να ενδιαφέρονται για την πολιτιστική τους αξία.
• διεθνές πλέγμα από πολιτιστικά προϊόντα: σύνολο προϊόντων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό τους.
Το διεθνές πλέγμα από πολιτιστικά προϊόντα που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να παρεμποδίσει τη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών πολιτισμών.
• εκτυφλωτικές εικόνες: εικόνες τόσο φωτεινές, που παρεμποδίζουν την όραση.
Πολλά σύγχρονα κινούμενα σχέδια κατηγορούνται από τους ειδικούς ότι δημιουργούν πολλα και διαφορετικά προβλήματα στα μικρά παιδιά και για αυτό το λόγο συμβουλεύουν τους
γονείς να αποτρέπουν τα παιδιά τους από το να τα παρακολουθούν.
• εκκωφαντικοί ήχοι: ήχοι πολύ δυνατοί που δεν επιτρέπουν να ακούγεται κάτι άλλο, ενοχλητικοί ήχοι.
Eνώ πολλοί νέοι συνηθίζουν να διασκεδάζουν σε μαγαζιά με εκκωφαντικούς ήχους, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δηλώνουν πως δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή τη συνήθεια τους.
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σελ. 22 σχολ. βιβλίου

7. Δίγλωσσοι, ομόγλωσσοι…: Συνεχίστε τον κατάλογο των σύνθετων λέξεων με δεύτερο
συνθετικό τη λέξη γλώσσα. • Στη συνέχεια δώστε την ερμηνεία από τις λέξεις του καταλόγου που διαμορφώσατε.
Σύνθετες λέξεις
δίγλωσσος
ομόγλωσσος
αλλόγλωσσος
ξενόγλωσσος
υπογλώσσιος
άγλωσσσος
ελληνόγλωσσος
ετερόγλωσσος

Ερμηνεία
αυτός που χρησιμοποιεί δύο γλώσσες
αυτός που μιλά την ίδια γλώσσα με κάποιον άλλο /
αυτός που είναι διατυπωμένος στην ίδια γλώσσα με άλλον
αυτός που μιλάει άλλη γλώσσα από κάποιον άλλο
αυτός που μιλάει ή γράφεται σε ξένη γλώσσα
αυτός που τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα
αυτός που δε μιλάει
που δεν μπορεί να εκφραστεί στη γλώσσα του
αυτός που μιλά την ελληνική γλώσσα
αυτός που χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα από κάποιον άλλο

σελ. 22 σχολ. βιβλίου

8. Στην πρώτη πρόταση του κειμένου υπάρχει η λέξη κρίση, η οποία είναι πολύσημη. Ποιες σημασίες της μπορείτε να σκεφτείτε; • Χρησιμοποιήστε την ίδια λέξη σε δικές σας
προτάσεις που να αναδεικνύουν τις διαφορετικές της σημασίες.

384

κρίση: 1α. η άποψη την οποία έχει διαμορφώσει κάποιος σχετικά με ένα θέμα, ως αποτέλεσμα
μιας λογικής διεργασίας, η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του κρίνω β. η διανοητική ικανότητα
που χαρακτηρίζεται από την ορθή εκτίμηση γεγονότων ή καταστάσεων γ. η ευνοϊκή ή όχι, τεκμηριωμένη άποψη που εκφέρει κάποιος επάνω σε κάποιο θέμα ή πρόσωπο· κριτική δ. η δικαστική γνωμοδότηση και απόφαση
2. διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής ή απόρριψης σε μια δημοσιοϋπαλληλική ή αντίστοιχη κλίμακα
3. ξαφνική και βίαιη επιδείνωση μιας χρόνιας συνήθ. πάθησης, ή απλώς η απότομη και οξεία
εμφάνιση συμπτωμάτων σε ένα έως τότε υγιές άτομο
4. κορύφωση μιας δύσκολης εξελικτικής πορείας με επιδείνωση όλων των αρνητικών φαινομένων, από το ξεπέρασμα της οποίας εξαρτάται η επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση /
επιβράδυνση των φυσιολογικών ρυθμών της οικονομικής δραστηριότητας, ανατροπή της
ισορροπίας ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση.
• Προτάσεις με τις διαφορετικές σημασίες της λέξης κρίση:
– Κατά την κρίση μου σωστά έπραξες.
– Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σου.
– Δημοσιεύτηκαν δυσμενείς κρίσεις για το βιβλίο του.
– H κρίση του δικαστηρίου με δικαίωσε.
– H ετήσια κρίση των αξιωματικών.
– Εξαιτίας της κρίσης άσθματος έγινε επειγόντως η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.
– Σοβεί κρίση στην παιδεία. (σοβώ = υπάρχω χωρίς να εκδηλώνομαι, σε λανθάνουσα κατάσταση)
– Εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης, αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου.
Γ. Mπαμπινιώτης, Λεξικό της Nέας Eλληνικής Γλώσσας
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σελ. 22 σχολ. βιβλίου

9. Στην τελευταία παράγραφο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι εικόνες της μικρής οθόνης και οι ήχοι της σύγχρονης μουσικής απειλούν όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά
και όλες τις γλώσσες – ίσως και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης. Πιστεύετε ότι
ο συγγραφέας αιτιολογεί επαρκώς την άποψη αυτή; • Με ποιον τρόπο εσείς θα ενισχύατε την αιτιολόγηση της άποψης; Γράψτε δύο με τρεις περιόδους.
• Ο συγγραφέας δεν αιτιολογεί επαρκώς την άποψή του, ότι οι εικόνες της μικρής οθόνης και
οι ήχοι της σύγχρονης μουσικής απειλούν την ελληνική αλλά και όλες τις γλώσσες – ίσως και
την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης.
• Προσπαθώντας να ενισχύσουμε τον ισχυρισμό αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, εντυπώνουν στο μυαλό τους όλα αυτά τα πρότυπα
που προβάλλονται από τα μέσα και τα οποία προβάλλουν την αγγλική γλώσσα και κουλτούρα χωρίς να αφήνουν μεγάλα περιθώρια αντίδρασης στα άτομα.

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

Κείμενο 5: Μια γλώσσα πάντα σύγχρονη
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

1. Μελετήστε την αφίσα και μεταφράστε το λεκτικό της περιεχόμενο στα ελληνικά. •
Ποιο είναι το γεγονός για το οποίο ενημερώνει τον αναγνώστη αυτή η αφίσα; • Ποιο
είναι το κεντρικό λεκτικό μήνυμα της αφίσας;
Το λεκτικό περιεχόμενο της αφίσας στα ελληνικά είναι το εξής: Υπουργείο Πολιτισμού –
Ελληνικά, πάντα μια σύγχρονη γλώσσα – Έκθεση γλώσσας, Μελβούρνη, 4-7 Νοεμβρίου 1992,
Παγκόσμιο Συνεδριακό Κέντρο.
• Η αφίσα ενημερώνει τον αναγνώστη για μια έκθεση που διοργανώνει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και είναι αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα.
• Το κεντρικό λεκτικό μήνυμα της αφίσας είναι το εξής: Ελληνικά, πάντα μια σύγχρονη γλώσσα (Greek always a modern language).
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

2. Ποιος είναι ο φορέας που έχει εκδώσει την αφίσα και ποιος είναι ο πομπός του μηνύματος; • Ποια σχέση έχει με το θέμα της αφίσας, κατά τη γνώμη σας;
Ο φορέας που έχει εκδώσει την αφίσα είναι το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο
ταυτόχρονα είναι και ο πομπός (Ministry of Culture).
• Το Υπουργείο Πολιτισμού σχετίζεται άμεσα με το θέμα της αφίσας, καθώς είναι υποχρέωση
και αρμοδιότητά του να προωθεί την ελληνική γλώσσα και κατ’ επέκταση τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η γλώσσα είναι ένα από τα βασικότερα
στοιχεία ενός πολιτισμού.
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

3. Κατά τη γνώμη σας, ποια σχέση συνδέει το λεκτικό μήνυμα με το φόντο της εικόνας;
Στο φόντο της αφίσας βλέπουμε τη βάση ενός αρχαίου ελληνικού μνημείου, δείγματος
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και απόδειξη της διαχρονικότητάς του. Αν σκεφτεί κανείς πως η γλώσσα είναι αναπόσπαστο μέρος ενός πολιτισμού, και συγκεκριμένα η ελληνική γλώσσα είναι άρρηκτα δεμένη με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τότε αντιλαμβάνεται ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα με βαθιές ρίζες στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα και διαχρονική.
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σελ. 23 σχολ. βιβλίου

4. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε, όσο γίνεται με μεγαλύτερη προσέγγιση, ποιο είναι το
κοινό στο οποίο απευθύνεται η αφίσα. • Από ποια στοιχεία της αφίσας βγάζετε τα συμπεράσματά σας;
Η αφίσα απευθύνεται σε εκείνους (όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά κυρίως τους ξένους) που
ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα· τις ρίζες της, την εξέλιξή της στο πέρασμα των αιώνων και τη σημερινή της μορφή. Αυτό καθίσταται σαφές καθώς το μήνυμα της αφίσας είναι
γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, ο τόπος διεξαγωγής είναι στο εξωτερικό (Μελβούρνη) και
φορέας της διοργάνωσης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρμοδιότερο για την επίσημη
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.
σελ. 23 σχολ. βιβλίου

5. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού αποφασίζει να εκδώσει ένα δίπτυχο, για να μοιραστεί στους επισκέπτες της Language Expo και να τους πληροφορεί για τη νέα ελληνική γλώσσα, τη σχέση της με τα αρχαία ελληνικά και με τις άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Επίσης, προσπαθεί να πείσει τους ξένους επισκέπτες της έκθεσης να
ξεκινήσουν την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας.
α. Τι περιεχόμενο προτείνετε να έχει το φυλλάδιο αυτό; • Γράψτε έως δύο παραγράφους.
β. Τι εικονογράφηση προτείνετε; • Αναζητήστε στα βιβλία σας εικόνες που θεωρείτε
ότι θα ταίριαζαν.
Προσέξτε στο κείμενό σας:
• να περιλαμβάνει έγκυρες πληροφορίες,
• να προσεγγίζει από ποικίλες πλευρές το θέμα,
• να περιλαμβάνει αιτιολογημένες κρίσεις,
• να έχει ύφος κατάλληλο για διαφημιστικό κείμενο.
α. Περιεχόμενο:
Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία , έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη γλώσσα
μου, και να – εκφράζω τώρα τις ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα. Σας παρακαλώ να μου δώσετε τη συγγνώμη που ζητώ πρώτα-πρώτα από τον εαυτό μου.
Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος
μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας
παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις
αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. […]
Χρωστώ την ευγνωμοσύνη μου στη Σουηδική Ακαδημία που ένιωσε αυτά τα πράγματα,
που ένιωσε πως οι γλώσσες, οι λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, δεν πρέπει να καταντούν
φράχτες όπου πνίγεται ο παλμός της ανθρώπινης καρδιάς, που έγινε ένας Αρειος Πάγος ικανός: να κρίνει με αλήθεια επίσημη την άδικη μοίρα της ζωής, για να θυμηθώ τον Σέλλεϋ, τον
εμπνευστή, καθώς μας λένε, του Αλφρέδου Νομπέλ, αυτού του ανθρώπου που μπόρεσε να
εξαγοράσει την αναπόφευκτη βία με τη μεγαλοσύνη της καρδιάς του.
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• Γιατί η γνώση μιας ξένης γλώσσας που μαθαίνομε δε μας αποκαλύπτει μόνο, από τις άμε-

σες πηγές, τους θησαυρούς της σοφίας ενός ξένου λαού, τόσο απαραίτητες για μας· αν προσέξωμε την ιδιοτυπία της ξένης γλώσσας και μελετήσωμε την εθνική της λογοτεχνία, μας φέρνει σ’ επαφή με τη σκέψη και την ιδιοφυΐα του λαού της· μας μεταφέρνει από τον ορισμένο
και πάντα περιορισμένο ορίζοντα της μητρικής γλώσσας –που σα δική μας και γνώριμη από
τη βρεφική ηλικία σε μας αφήνει συνήθως να πάρωμε απόσταση – σε ιδίωμα διαφορετικό.
Μας πάει στην ψυχολογία και στη νοοτροπία άλλου λαού, διαφορετική από τη δική μας. Μας
ανοίγει ένα νέο κόσμο και σα να μας χαρίζη μια καινούρια ψυχή· μας κάνει ακόμη, με τη σύγκριση, να νιώσωμε καλύτερα τη δική μας εθνική γλώσσα και την ιδιοτυπία του έθνους μας.
Γι’ αυτό είπε ένας Γερμανός ποιητής, ο Rückert, πως με κάθε γλώσσα που μαθαίνεις παραπάνω, ελευθερώνεις μέσα σου ένα πνεύμα δεμένο ως τότε.[…]

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

Μ. Τριανταφυλλίδη, Οι ξένες γλώσσες και η αγωγή

β. Η εικονογράφηση του δίπτυχου θα μπορούσε να περιέχει εικόνες σημαντικών μορφών του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης και της τέχνης σε συνδυασμό με εξίσου σημαντικούς εκπροσώπους του νεοελληνικού πολιτισμού.

Κείμενο 6: Αισθήσεων δώρο
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι αυτό; • Ποιος είναι ο σκοπός του;

Το κείμενο είναι πολυτροπικό, αφού συνδυάζει λόγο και εικόνα προκειμένου να διαφημίσει ένα εστιατόριο στο οποίο οι πελάτες μπορούν να φάνε ακούγοντας μουσική σε ένα πολύ
όμορφο περιβάλλον όπου φιλοξενούνται εκδηλώσεις εικαστικών τεχνών.
σελ. 25 σχολ. βιβλίου
2. Βρείτε όλες τις ξένες λέξεις του κειμένου και γράψτε χωριστά:
• αυτές που είναι προσαρμοσμένες στη μορφολογία των ελληνικών,
• αυτές που χρησιμοποιούνται αυτούσιες (και με λατινικούς χαρακτήρες).

• Ξένες λέξεις προσαρμοσμένες στη μορφολογία των ελληνικών: πρεμιέρα (γαλλ. premiére),

τζάκι (τούρκικη λέξη), νέοκλασικό (λατινική λέξη classicus), μεράκι (τούρκικη λέξη), εξώπορτα (λατινική λέξη porta), μπάρα (ιταλική λέξη bara), γούστο (ιταλική λέξη gusto)
• λέξεις που χρησιμοποιούνται αυτούσιες (και με λατινικούς χαρακτήρες): dono dei sensi,
coctails, prive, cosy, touch, performance, fun, chef, business lunches, parking.
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

3. Μεταφράστε τις ξένες λέξεις. Αν χρειαστεί, καταφύγετε στο λεξικό.

dono dei sensi = δώρο των αισθήσεων, cocktails = μείγμα, prive = ιδιωτικός, cosy = ζεστός,
ατμοσφαιρικός, touch = πινελιά, performance = παρουσίαση, fun = διασκεδαστικός, chef = αρχιμάγειρας, business lunches = επαγγελματικά γεύματα, parking = χώρος στάθμευσης.
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σελ. 25 σχολ. βιβλίου

4. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο συντάκτης του κειμένου καταφεύγει στην υπερβολική
χρήση των ξένων λέξεων; Πόσο διαφορετικό θα ήταν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, αν
στη θέση των ξένων λέξεων χρησιμοποιούνταν ελληνικές;
Ο συντάκτης του κειμένου καταφεύγει στην υπερβολική χρήση ξένων λέξεων γιατί έχει
σκοπό να διαφημίσει το εστιατόριο αυτό στηριζόμενος στη διαφορετικότητα και τον κοσμοπολιτισμό που το διακρίνει. Αν στη θέση των ξένων λέξεων χρησιμοποιούνταν ελληνικές, τότε το επικοινωνιακό αποτέλεσμα θα ηταν πολύ διαφορετικό· η αίσθηση της διαφορετικότητας και του κοσμοπολιτισμού δε θα μεταφερόταν ικανοποιητικά και η διαφήμιση δε θα είχε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει με αυτή τη μορφή.
σελ. 25 σχολ. βιβλίου

5. Ποιο νομίζετε ότι είναι τελικά το βασικό μήνυμα του κειμένου;
• σ’ αυτό το μαγαζί θα φάτε καλά
• σ’ αυτό το μαγαζί θα φάτε καλά και παράλληλα θα απολαύσετε τέχνη
• αν πάτε σ’ αυτό το μαγαζί, θα αποδείξετε ότι είστε άνθρωπος με καλό γούστο
• αν πάτε σ’ αυτό το μαγαζί, θα αποδείξετε την κοινωνική σας ανωτερότητα.
Τεκμηριώστε την άποψή σας με στοιχεία από το κείμενο.
Το βασικό μήνυμα του κειμένου είναι ότι αν πάτε σ’ αυτό το μαγαζί, θα αποδείξετε ότι είστε άνθρωπος με καλό γούστο (γ). Οι φράσεις του κειμένου που το αποδεικνύουν αυτό είναι
οι εξής: πανέμορφο νεοκλασικό της εποχής του Μεσοπολέμου, η ευαισθησία και ο σεβασμός
στην παράδοση γίνονται αντιληπτά μόλις διαβείς τη χαρακτηριστική ξύλινη εξώπορτα, Χρώμα καταλύτης το πορτοκαλί… στην ατμόσφαιρα, Στο χώρο οργανώνονται… και το εξωτερικό, Έτσι θα έχετε την ευκαιρία… περιβάλλον, Η φιλοσοφία Dono dei sensi είναι ένα παιχνίδισμα των αισθήσεων.
[Σημ.: Η εκτεταμένη χρήση ξένων λέξεων καθώς και η τελευταία φράση του κειμένου (ή… έτσι
απλά για να σας δουν και να τους δείτε) υπονοεί ότι οι πελάτες του εστιατορίου αυτού διαθέτουν και κοινωνική ανωτερότητα (δ)].

Κείμενο 7: Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

1. Ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται η συγγραφέας;
Το θέμα που πραγματεύεται η συγγραφέας είναι η ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί άριστα τη μητρική γλώσσα σε πολύ μικρή ηλικία και να προσαρμόζει το λόγο του στους στις
καταστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους κώδικες («Το παιδί έχει αποκτήσει προτού πάει στο σχολείο πλήρη επικοινωνιακή ικανότητα στη μητρική του γλώσσα»,
«φτάνοντας για πρώτη φορά στο σχολείο κυριαρχεί απόλυτα στο γλωσσικό σύστημα»).
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

2. Η βασική θέση που παίρνει η συγγραφέας είναι ότι το παιδί φτάνοντας στην Α΄Δημοτικού χρησιμοποιεί θαυμάσια τη μητρική του γλώσσα. Με ποια στοιχεία στηρίζει/αιτιολογεί τη θέση της αυτή;
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Τα στοιχεία με τα οποία η συγγραφέας στηρίζει/αιτιολογεί τη θέση της αυτή βρίσκονται
στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου: («Το παιδί έχει αποκτήσει…ομιλίας»,
«Με άλλη διατύπωση ζητάει παγωτό… και άλλο ύφος», «Αλλιώς μιλάει στη μητέρα… που
δεν είναι σοβαρή»).

∂ÓﬁÙËÙ·
2Ë

σελ. 26 σχολ. βιβλίου

3. Αν η συγγραφέας έχει δίκιο στη βασική της θέση, τότε γιατί οι μαθητές διδάσκονται τη
Γλώσσα στο σχολείο σε όλα τα χρόνια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής τους; • Βρείτε την απάντηση στο κείμενο.
Την απάντηση στο γιατί οι μαθητές διδάσκονται τη Γλώσσα σε όλα τα χρόνια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής τους παρά το γεγονός ότι από πολύ μικρή ηλικία
έχουν αποκτήσει πλήρη επικοινωνιακή ικανότητα στη μητρική τους γλώσσα, δίνεται από τη
συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο. Συγκεκριμένα, στο σχολείο το παιδί μαθαίνει να διευρύνει τη μητρική του γλώσσα, να τη χρησιμοποιεί σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας
και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των νέων και διαφορετικών αυτών καταστάσεων.
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

4. «δηλαδή έχει την ικανότητα… σε μιαν άλλη»: Βρείτε τη δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του αποσπάσματος. • Στο απόσπασμα αυτό να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε ονοματικό σύνολο και το ονοματικό σύνολο ικανότητα μετάβασης σε δευτερεύουσα πρόταση κάνοντας και τις απαραίτητες αλλαγές.

• Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση: να εφαρμόζει την εναλλαγή των κωδίκων, την ικανότητα μετάβασης από τη μια γλωσσική μορφή (ή ύφος) στην άλλη.
• Μετατροπή της δευτερεύουσας ονοματικής πρότασης σε ονοματικό σύνολο: (έχει την ικανότητα) εφαρμογής της εναλλαγής των κωδίκων…
• Μετατροπή του ονοματικού συνόλου ικανότητα μετάβασης σε δευτερεύουσα πρόταση: να
μεταβαίνει από μια γλωσσική μορφή (ή ύφος) σε άλλη.
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

5. Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις ρόλο, λόγος και μήνυμα. • Γράψτε δικές σας προτάσεις
με τις τρεις αυτές λέξεις δίνοντας τους κάθε φορά και διαφορετική σημασία.

ρόλος:
– Υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και πήρε ανέλπιστα καλές κριτικές.
– Τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας.
λόγoς:
– O λόγος διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα.
– O λόγος συντέλεσε στην εξέλιξη του ανθρώπου.
– O ομιλητής έχει ευχέρεια λόγου / το χάρισμα του λόγου.
– Θέλω να σου πω δυο λόγια.
– Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω.
– Θέλει να έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.
– Επιστημονικός λόγος είναι δυσνόητος για τους περισσότερους.
– Εκφώνησε βαρυσήμαντο λόγο στη βουλή.
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– O πρόεδρος της συνέλευσης τού αφαίρεσε το λόγο.
– Γίνεται πολύς λόγος για τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική γλώσσα.
– Επικαλέστηκε σοβαρούς λόγους υγείας και απουσίασε από τη δουλειά του.
μήνυμα:
– Σου άφησα μήνυμα στον τηλεφωνητή.
– Πρόλαβε να καταστρέψει το μήνυμα, πριν τον πιάσουν.
– Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός απηύθυναν μηνύματα για το νέο έτος.
– Tο μήνυμα του καλλιτέχνη είναι εμφανές σε αυτό το έργο του.

Άσκηση – Δραστηριότητα
σελ. 26 σχολ. βιβλίου

• Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα.

1. Η αποτύπωση λόγου πάνω σε μια επιφάνεια (μαρμάρινη, ξύλινη, χάρτινη κ.λ.π.) με τη
χρήση συμβόλων (γραμμάτων).
2. Αυτός που σχετίζεται με το λόγο.
3. Το 24ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.
4. Το πρόσωπο που ασχολείται συστηματικά με τη συγγραφή.
5. Αν δεν υπάρχει στο λόγο, εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
6. Αυτός που δε γράφτηκε

1. Γραφή
2. Λόγιος (Λογοτέχνης)
3. Ωμέγα
4. Συγγραφέας
5. Σαφήνεια
6. Άγραφος
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ÂÓﬁÙËÙ· 3Ë
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος – Σχήματα λόγου:
Κυριολεξία και μεταφορά
Κείμενο 1: Εμείς και οι άλλοι
σελ. 28 σχολ. βιβλίου

1. Τα στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζονται στο κείμενο 1 προήλθαν από την επεξεργασία ενός ερωτηματολογίου, στο οποίο απάντησαν χιλιάδες πολίτες από πολλές χώρες του κόσμου. Ποιες νομίζετε ότι ήταν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αυτού;
• Διατυπώστε τις ερωτήσεις αυτές γραπτά. • Είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου;
Ερωτηματολόγιο

• Πιστεύετε ότι η κουλτούρα μας είναι ανώτερη από την κουλτούρα των άλλων λαών;
ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

ΚΑΛΗ

❏

ΚΑΚΗ

❏

ΝΑΙ

❏

ΟΧΙ

❏

• Νομίζετε ότι η κουλτούρα μας πρέπει να προστατευτεί από ξένες επιρροές;
• Θεωρείτε ότι περιοχές που ανήκουν αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες θα έπρεπε να μας ανήκουν;

• Τι επιρροή πιστεύετε ότι έχουν οι μειονότητες στον τρόπο ζωής μας;
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

❏

• Ο τρόπος ζωής μας πιστεύετε ότι πρέπει να προστατευτεί από ξένες επιρροές;
• Όλες οι ερωτήσεις που διατυπώνονται είναι κλειστού τύπου, γιατί αυτού του είδους οι
ερωτήσεις διευκολύνουν την εξαγωγή συμπερασμάτων όταν πρόκειται για έρευνες με τόσο μεγάλο πλήθος ανθρώπων ως δείγμα.
σελ. 28 σχολ. βιβλίου

2. Στο κείμενο 1 υπάρχουν εικόνες, πίνακες και διαγράμματα. Πιστεύετε ότι αυτό κάνει
το κείμενο πιο αποτελεσματικό; • Για ποιους λόγους; • Τι θα έχανε, αν περιείχε μόνο
λόγο, για να μεταδώσει το μήνυμά του;
Το κείμενο 1 είναι πολυτροπικό, καθώς συνδυάζει λόγο, εικόνα και διαγράμματα. Αυτή η μορφή το καθιστά πιο αποτελεσματικό ως προς το σκοπό του, γιατί αποδίδονται καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα
πορίσματα της έρευνας με λεπτομέρειες και ακριβή ποσοστά, χωρίς ταυτόχρονα να του
φαίνεται κουραστικό.
• Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν είχε μόνο λόγο, το κείμενο δε θα ήταν τόσο παραστατι-
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κό, θα γινόταν κουραστικό και ο αναγνώστης ενδέχεται να χρειαζόταν περισσότερες από μία
αναγνώσεις για να έχει σαφή και πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων της έρευνας.
σελ. 28 σχολ. βιβλίου

3. Στο κείμενο 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που, ανάμεσα
στα άλλα, διερεύνησε τα αισθήματα των πολιτών διαφόρων χωρών για τη χώρα τους
και τη στάση τους απέναντι στους άλλους. Αποφασίζετε να αναδημοσιεύσετε αυτούς
τους πίνακες στο περιοδικό του σχολείου σας. Γράψτε το συνοδευτικό κείμενο που θα
σχολιάζει τα ευρήματα αυτά.
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, καταγράφεται μια ισχυρότατη τάση προστασίας του
«εθνικών χαρακτηριστικών» στον τρόπο ζωής κάθε χώρας, εναντίον των ξένων επιρροών (πίνακας 4).
• Η τάση αυτή εμφανίζεται πιο έντονη στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και στις ΗΠΑ,
την Ιταλία και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ πιο «ανοιχτοί» σε ξένες επιρροές εμφανίζονται οι
Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί.
• Ισχυρότατο εθνικιστικό συναίσθημα υπάρχει σε χώρες όπως η Ινδία, η Τουρκία, το Μπαγκλαντές, η Ν. Αφρική και το Πακιστάν. Το 40% των Τούρκων, μάλιστα, απαντά ότι «μας ανήκουν τμήματα άλλων χωρών» (πίνακας 2).
• Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι στις ΗΠΑ και τη Βρετανία η πλειοψηφία εμφανίζεται θετική απέναντι στις εθνικές και φυλετικές μειονότητες. Αντίθετα, στη Γαλλία, τη Γερμανία και
την Ιταλία υπάρχει πολύ αρνητικό κλίμα απέναντι στους Βορειοαφρικανούς, στους Τούρκους και στους Αλβανούς, αντιστοίχως (πίνακας 3).
www.enet.gr

Κείμενο 2: Όταν είσαι ξένος
σελ. 29 σχολ. βιβλίου
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1. Το κείμενο 2 αναφέρεται στη ζωή ενός λαθρομετανάστη. Ποιες δυσκολίες συνάντησε
και πώς προσπάθησε να τις αντιμετωπίσει;
Τα προβλήματα που συνάντησε ένας λαθρομετανάστης στη χώρα μας και περιγράφονται
στο κείμενο είναι ενδεικτικά του ρατσισμού με τον οποίο αντιμετωπίζονται πολλές φορές οι
ξένοι στη χώρα μας. Ο εργοδότης του δεν του έδινε όσα λεφτά δικαιούνταν, αλλά μόνο όσα
χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του για επιβίωση (ίσα να πορεύομαι). Όταν μάλιστα του ζήτησε και τα υπόλοιπα για να τα στείλει στη μητέρα του εκείνος αρνήθηκε (μην
’κούγεσαι. Θα τα ’παιρνες και μέσα;). Η πρώτη του σκέψη ήταν να τον εκδικηθεί, αλλά ύστερα το μετάνιωσε (μου ’ρθε να δώκω… τα τζάμια).
Μια σημαντική ακόμα δυσκολία ήταν να μπορέσει να ξεφύγει από το μπλόκο των αστυνομικών, όταν εκείνοι έκαναν έλεγχο στο λεωφορείο με σκοπό να συλλάβουν τους λαθρομετανάστες και να τους απελάσουν. Όταν όμως κάποια στιγμή δημιουργήθηκε αναστάτωση,
μπήκε σε ένα καφενείο και κρύφτηκε εκεί για αρκετή ωρα (Με κατέβασαν και μένανε / έγινε
ανακατωσιά, χώθηκε σε ένα καφενείο).
Εκτός από όλα αυτά, όταν ήρθε στην Αθήνα έμεινε χωρίς λεφτά και στην προσπάθειά του
να βρει δουλειά, ήρθε αντιμέτωπος με την αδιαφορία κάποιων από τους συμπατριώτες του,
στην οποία αντέδρασε και ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο (δεν του ’ κρινα κι εγώ).
Τέλος, ερχόταν αντιμέτωπος με την εχθρότητα και την καχυποψία των ντόπιων, οι
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οποίοι έβλεπαν το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά και όλους τους μετανάστες, ως εκείνους
που τους κλέβουν τις δουλειές μέσα από τα χέρια (Μας παίρνετε τη χαψιά μέσα απ’ το
στόμα. Ανάθεμα την κατάρα που σας έφερε). Παρόλα αυτά όμως, ο ίδιος παραδέχεται ότι
«Δίκιο είχαν κι αυτοί, δίκιο κι εμείς».

∂ÓﬁÙËÙ·
3Ë

σελ. 29 σχολ. βιβλίου

2. Πώς κατανοείτε εσείς αυτό το απόσπασμα. • Ποια είναι η δική σας γνώμη για το θέμα;
Το απόσπασμα περιγράφει τις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του ένας μετανάστης
εξαιτίας κυρίως του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Οι καταστάσεις αυτές είναι δυστυχώς αληθινές, καθώς πολλοί μετανάστες υφίστανται αδικίες και ταλαιπωρίες. Πιο συγκεκριμένα, πολλές φορές πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους, δουλεύουν
ανασφάλιστοι, κάτω από άθλιες συνθήκες και με εξαντλητικό ωράριο. Το κοινωνικό περιβάλλον τους απομονώνει, τους κατηγορεί για τη βία και την εγκληματικότητα -ξεχνώντας βέβαια ότι μπορεί μεν η παραβατικότητα να υφίσταται, αλλά οφείλεται τόσο στους μετανάστες
όσο και στους ντόπιους- και δεν είναι λίγες οι φορές που ο ρατσισμός και η περιθωριοποίηση έχουν αντίκτυπο και στα παιδιά των μεταναστών που αντιμετωπίζονται με τον ίδια ακριβώς στερεότυπα. Γενικότερα, είναι αποδεκτό από τους περισσότερους ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτης κατηγορίας χωρίς να χαίρουν του σεβασμού που ταιριάζει σε
κάθε άνθρωπο.
σελ. 29 σχολ. βιβλίου

3. Εντοπίστε τις ευθείες ερωτήσεις που υπάρχουν στο κείμενο. • Σε ποιο είδος ερωτήσεων ανήκουν;
Eρωτήσεις που υπάρχουν στο κείμενο:
– Θα τα ’παιρνες και μέσα;
– Ποιο κλαρί το κάνει;
• Και οι δύο ερωτήσεις είναι ρητορικές. Eίναι ερωτήσεις με τις οποίες δε ζητάμε πληροφορίες,
αλλά διατυπώνουμε με έμφαση μία κρίση. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις εκφράζουν έντονη βεβαίωση.
σελ. 29 σχολ. βιβλίου

4. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε γραπτώς τις μεταφορικές εκφράσεις του κειμένου
με κυριολεκτικές. • Πότε η ανάγνωσή του είναι πιο ευχάριστη και για ποιους λόγους;
Μεταφορικές εκφράσεις
Κυριολεκτικές εκφράσεις
Έπιακα δουλειά
άρχισα να δουλεύω
Μου ’δινε ίσα να πορεύω
μου έδινε όσα λεφτά χρειαζόμουν για τις βασικές
ανάγκες μου
Πέντε μήνες διάβηκαν
πέρασαν
Μου λαγάρισε
Μου υπολόγισε
Πήγα να κρίνω
Να διαμαρτυρηθώ
Με πήρε από μπροστά
Άρχισε να με μαλώνει
μην ’κούγεσαι
μη μιλάς, μη διαμαρτύρεσαι
Μου κρύωσε αγάλια η καρδιά
απογοητεύτηκα
να πιάκω μπουαμπέτι
να συνομιλήσω
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τάχα ότι είχαμαν να κάνομε
δε με χαμπάρισε
που πελεκιόταν
έγινε ανακατωσιά
χώθηκα
Μου ’πιακε η πλάκα το ποδάρι
Ήμασταν άβγαλτοι από τα σπίτια
Μαζεύονταν μελίσσι
πελεκιόνταν
Πιαστήκαμαν
ρίχτηκε
πέσαμαν
γινήκαμε δεμάτι
Ποιο κλαρί το κάνει;
μας παίρετε τη χαψιά

™ÂÏ›‰·394

τάχα ότι γνωριζόμασταν
δε με κατάλαβε
που φώναζε, που επέμενε
υπήρξε σύγχυση
μπήκα
έμεινα αναγκαστικά
δεν είχαμε κοινωνικές σχέσεις
συγκεντρώνονταν όλοι μαζί
διαπληκτίζονταν, μάλωναν
μαλώσαμε
επιτέθηκε
επιτεθήκαμε
έπεσε ο ένας πάνω στον άλλο
Πού να απευθυνθείς;
μας παίρνετε το μεροκάματο

Κείμενο 3: Οι δέκα ερωτήσεις
σελ. 29 σχολ. βιβλίου

• Το επόμενο κείμενο να το κατασκευάσετε μόνοι σας. Υποθέστε ότι σας δίνεται η ευ-

καιρία να πάρετε συνέντευξη από ένα πρόσωπο που θαυμάζετε, επειδή αγωνίζεται για
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γράψτε τις ερωτήσεις που θα κάνετε, ώστε να πάρετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για τη ζωή, τα κίνητρα και τη δραστηριότητα του προσώπου αυτού, όσο και για τις απόψεις του πάνω σε δυο τρία φλέγοντα ζητήματα που
απασχολούν την ελληνική κοινωνία ή την οικουμένη γενικά. (Ο αριθμός των ερωτήσεων να μην ξεπερνά τις δέκα.)
Γ. ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ «Η Ρουάντα με φοβίζει πάλι»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΖΟΥ
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Με την ταινία «Hotel Rwanda» να κάνει το γύρο του κόσμου σπάζοντας τα ταμεία, η μεγαλύτερη γενοκτονία του 20ού αιώνα μετά το Ολοκαύτωμα προβάλλεται σε όλη της τη φρίκη
στις παγκόσμιες οθόνες. Στις φυλακές της Ρουάντας βρίσκονται 100.000 κρατούμενοι, ενώ
για συμμετοχή στη γενοκτονία κατηγορούνται 761.000. Με τους σημερινούς ρυθμούς η απονομή της δικαιοσύνης θα πάρει 100 χρόνια.
Ήταν 6 Απρίλη του 1994 όταν με αφορμή την πτώση του αεροπλάνου που μετέφερε τους
προέδρους του Μπουρούντι και της Ρουάντας, ξεκίνησε η απίστευτη σφαγή των Τούτσι από
τους Χούτου στη Ρουάντα: μέσα σε εκατό μέρες περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν κάτω από το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας.
• Έντεκα χρόνια μετά, η διαμάχη των φυλών Τούτσι και Χούτου πιθανόν να οδηγείται σε κάποια εκτόνωση, καθώς την περασμένη εβδομάδα το αντάρτικο κίνημα των Χούτου, το FDLR,
καταδίκασε πρώτη φορά τη γενοκτονία και ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει τον ένοπλο αγώνα.
Αλλά η συμφιλίωση αργεί ακόμη:
• Το Διεθνές Δικαστήριο της Αρούσα (Τανζανία) υπό το βάρος της γραφειοκρατικής
αγκύλωσής του έχει ξοδέψει μισό δισεκατομμύριο δολάρια για να δικάσει μόνο 23 κατηγορούμενους μέσα στα δέκα χρόνια λειτουργίας του.
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• Στο Κέντρο Κράτησης του ΟΗΕ βρίσκονται μόλις 57 από τους ενορχηστρωτές της μεγάλης
σφαγής, ενώ οι φυλακές της Ρουάντας ασφυκτιούν με 100.000 κρατούμενους.

∂ÓﬁÙËÙ·
3Ë

• Ηδη 100 «γκακάκας» (παραδοσιακά λαϊκά δικαστήρια) άρχισαν τον περασμένο μήνα να

απονέμουν δικαιοσύνη. Αν αυτή η διαδικασία κριθεί απαραίτητη για την κάθαρση και τη συμφιλίωση, τότε οι προοπτικές είναι δυσοίωνες, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν 100
χρόνια για να δικαστούν και οι 761.000 που κατηγορούνται για συμμετοχή στη γενοκτονία!
Το πρόβλημα της απονομής δικαιοσύνης αποτέλεσε ένα από τα βασικά αντικείμενα της
πρώτης αποστολής της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη
Ρουάντα, το Μάρτιο του 1995.
Ένας από τους αξιωματούχους του διεθνούς οργανισμού, ο Γιώργος Τσαρμπόπουλος, με
θητεία επίσης στην Αγκόλα, το Ανατολικό Τιμόρ και την Κολομβία, όπου τα τελευταία τρία
χρόνια είναι περιφερειακός συντονιστής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
στο Μεντεγίν, μιλά γι’ αυτή τη διετή αποστολή στην αποδεκατισμένη Ρουάντα, που τον έχει
σφραγίσει.
– Μέσα μου έχει χαραχτεί η φρίκη... Η πρώτη επέτειος της γενοκτονίας, όταν ξέθαβαν τα πτώματα από τους ομαδικούς τάφους, κομμάτια, ανθρώπινα μέλη σε πλαστικές σακούλες, εκατοντάδες λείψανα σε αποσύνθεση ακόμα σωριασμένα στις εκκλησίες και σε σχολεία... Οι ανήλικοι κρατούμενοι που σε κοίταζαν σκοτεινά και συμπεριφέρονταν σαν ενήλικες. Και δυο
πράγματα συγκλονιστικά: τα βλέμματα όσων επέζησαν, που κουβαλούσαν μέσα τους τον πόνο και το βάρος της απερίγραπτης βαρβαρότητας αλλά και το κενό τού «Δεν περιμένω τίποτα από το μέλλον», και η βουβαμάρα των παιδιών που είδαν την οικογένειά τους να σφαγιάζεται, παιδιά που μιλούσαν τόσο χαμηλόφωνα που σχεδόν δεν ακούγονταν, είχαν γίνει ένα με
τη σιωπή... και σου έσφιγγαν το χέρι και δεν το άφηναν.
• Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι μπορούσε να προσφέρει αυτή η αποστολή;
– Στην αρχή το μόνο που μπορούσες να κάνεις ήταν να αδειάσεις από γνώσεις και συνταγές
και να ακούς μήπως και καταφέρεις και συλλάβεις το ένα χιλιοστό της φρίκης. Άκουγα αποσβολωμένος τις μαρτυρίες και τις κατέγραφα, σημειώνοντας συγχρόνως στο χάρτη τους τόπους όπου υπήρχαν άγνωστοι μέχρι τότε ομαδικοί τάφοι.... Μια συμβολή στην ιστορική μνήμη, που ελπίζω να χρησίμευσε και στο Διεθνές Δικαστήριο της Αρούσα αλλά και στις δίκες
που συνεχίζονται στη Ρουάντα.
• Πόσο εύκολο ήταν τότε να οδηγηθούν οι πρώτοι ένοχοι στο εδώλιο;
– Έπρεπε πρώτα να ξαναστηθεί το δικαστικό σύστημα, γιατί μετά τη γενοκτονία δεν υπήρχαν
σχεδόν δικαστές και δικηγόροι. Αλλά τα θύματα απαιτούσαν να συλληφθούν άμεσα οι ένοχοι,
να ξεκινήσουν οι δίκες, να πληρώσουν. Δεν τους ενδιέφεραν νομικές διαδικασίες, εγγυήσεις,
πόσο μάλλον τα δικαιώματα των κρατουμένων. Όλοι είναι ένοχοι, έλεγαν, πιάστε τους και μετά βλέπουμε αν και ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι.
• Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως θα υπήρχε έντονη αντίθεση στην παρουσία σας.
– Το 1997, λίγο πριν φύγω από τη χώρα, σκότωσαν και αποκεφάλισαν πέντε συναδέλφους. Οι
επιζήσαντες ήταν δύσπιστοι σε καθετί, πόσο μάλλον σε ξένους που έρχονταν να τους βοηθήσουν εκ των υστέρων, όταν τις 100 μέρες της σφαγής τούς άφησαν στη μοίρα τους. Και φυσικά αρκετοί - Τούτσι, Χούτου, στρατιωτικοί, κυβερνητικοί παράγοντες- μας μισούσαν ανάλογα με το σε ποια πλευρά μάς κατέτασσαν: γιατί για τους Ρουαντέζους δεν μπορούσες να είσαι
ουδέτερος.
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• Μέσα σ’ αυτό το κλίμα βίας πώς διεξάγονταν οι δίκες;
– Οι πρώτες δίκες στη χώρα ξεκίνησαν την άνοιξη του 1997. Ηταν συγκλονιστικό να έχεις
τους δύο επιζήσαντες ενός ολόκληρου χωριού απέναντι στους φερόμενους ως δολοφόνους.
Οι αίθουσες των δικαστηρίων πλημμυρισμένες από κόσμο, που μέσα σε νεκρική σιγή ξανάκουγε την ίδια ιστορία από τα στόματα θυμάτων και θυτών. Αυτές οι δίκες στο εσωτερικό της
χώρας έχουν τεράστια σημασία: ξαναζωντανεύοντας το παρελθόν της φρίκης λειτουργούν
σαν επίσημη επιβεβαίωση της ιστορικής αλήθειας, ήταν ένα βάλσαμο για αυτούς που επέζησαν.
• Μπορεί οι συνεχιζόμενες δίκες να λειτουργήσουν και σαν εγγύηση συμφιλίωσης;
– Ο κίνδυνος μιας νέας σύρραξης είναι πάντα παρών. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από
τις πολιτικές ηγεσίες των Τούτσι και των Χούτου για να ξεπεράσει η χώρα το μίσος δεκαετιών. Για την κάθαρση και τη συμφιλίωση απαιτούνται αυτοκριτική, αναγνώριση ευθυνών...
Αλλά πώς να αλλάξεις τόσο βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις; Πώς όταν, για παράδειγμα, γενιές
Χούτου διαπαιδαγωγήθηκαν με την πεποίθηση ότι το να σκοτώνουν έναν Τούτσι δεν είναι
έγκλημα, αφού «είναι σκουλήκια που έσπειραν οι Βέλγοι»; Σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να επικρατήσουν και πάλι ακραίες απόψεις.

• Ο Γιώργος Τσαρμπόπουλος είναι εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ στη Ρουάντα.
πηγή: www.enet.gr

Κείμενο 4: Ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ;
σελ. 31 σχολ. βιβλίου

1. Ο ποιητής μιλάει για κάποια όντα. Ποιες άλλες λέξεις θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει στη θέση της λέξης όντα και γιατί νομίζετε ότι διάλεξε τη συγκεκριμένη λέξη
και όχι οποιαδήποτε άλλη;
Ο ποιητής θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει τις λέξεις αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς
τους ασυνείδητους. Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τη λέξη όμως, καταφέρνει να αποστασιοποιηθεί από τους ανθρώπους με των οποίων την ιδεολογία και τη νοοτροπία δε συμφωνεί. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χαρακτηρισμός τα όντα ενέχει ειρωνεία, με
την οποία απαξιώνει αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις.
σελ. 31 σχολ. βιβλίου
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2. Γιατί το ποίημα έχει τίτλο «Ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ;»; • Τι είδους ερώτηση είναι
αυτή; • Ποιο είναι το νόημά της;
• Το ποίημα έχει αυτόν τον τίτλο γιατί στο πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ συμπυκνώνεται
όλο το περιεχόμενο της έννοιας ρατσισμός. Πιστεύοντας στην ανωτερότητα της δικής του φυλής και στην κατωτερότητα των Εβραίων δε δίστασε να φερθεί απάνθρωπα ξεχνώντας το σεβασμό σε οποιαδήποτε ανθρωπιστική αξία.
• Η ερώτηση «Ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ;» είναι ρητορική. Ο αναγνώστης καταλαβαίνει ότι
κανείς δεν είναι δυνατόν να ξεχάσει το Χίτλερ ύστερα από τα ειδεχθή εγκλήματα που διέπραξε κατά της ανθρωπότητας.
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• Το βαθύτερο νόημα της ερώτησης είναι ότι, ακόμα και αν η ανθρωπότητα ήθελε να τον ξε-

χάσει, δε θα μπορούσε γιατί πάντοτε υπάρχουν ρατσιστές που είναι γιομάτοι μίσος και δεν
μπορούν να δουν ότι το εφήμερο της ζωής είναι το κοινό στοιχείο όλων των ανθρώπων.

∂ÓﬁÙËÙ·
3Ë

σελ. 31 σχολ. βιβλίου

3. Το ποίημα αναφέρεται μόνο στο Χίτλερ ή έχει ευρύτερο στόχο;
Το ποίημα δεν αναφέρεται μόνο στον Αδόλφο Χίλτερ, αλλά σε όλους όσοι έχουν ρατσιστική συμπεριφορά. Με τον τρόπο αυτό καυτηριάζει την ξενοφοβία, το ρατσισμό, την περιθωριοποίηση και τα στερεότυπα που δυναστεύουν τις ζωές των ανθρώπων και, όχι μόνο εκφράζονται από τους πολίτες, αλλά κάποιες φορές χαρακτηρίζουν και τις πολιτικές ηγεσίες.

Κείμενο 5: Προκαταλήψεις
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

1. Αφηγηθείτε την ιστορία, χρησιμοποιώντας τον πλάγιο λόγο, για να αποδώσετε τα λόγια και τις σκέψεις των προσώπων.
Μια ηλικιωμένη κυρία διαθέτει ένα δωμάτιο προς ενοικίαση. Μία μέρα εμφανίζεται ως
υποψήφιος ενοικιαστής ένας μαύρος. Εκείνη μόλις τον βλέπει ξαφνιάζεται δυσάρεστα, αιφνιδιάζεται και του λέει πως το σπίτι ενοικιάστηκε. Μόλις κλείνει την εξώπορτα, μονολογεί
προσπαθώντας να δικαιολογηθεί στον εαυτό της ότι δεν έχει τίποτα με τους μαύρους. Ικανή
απόδειξη για αυτό θεωρεί το ότι της αρέσει ο Έντι Μέρφι. Παρ’ όλα αυτά όμως επιμένει ότι
στο σπίτι της δε θέλει να τους βάλει. Στη συνέχεια, ζητά την επιδοκιμασία της γάτας της, η
οποία της «αποκρίνεται» με ένα νιαούρισμα. Έπειτα, και χωρίς τύψεις για τη συμπεριφορά
της, ανοίγει την πόρτα σε έναν άλλο υποψήφιο ενοικιαστή. Ένας άντρας την καλημερίζει, της
εξηγεί ότι είδε το ενοικιαστήριο, ότι ενδιαφέρεται για το δωμάτιο και στη συνέχεια της συστήνει τον πατέρα του και την αδερφή του, τη Φατίμα. Η ιδιοκτήτρια στηρίζόμενη στην εμφάνιση των ανθρώπων και στο όνομα της κοπέλας συμπεραίνει έντρομη ότι πρόκειται για
Άραβες. Χωρίς να χάσει χρόνο λέει και πάλι ψέματα, ότι δήθεν το σπίτι ενοικιάστηκε, και
κλείνοντας την πόρτα νιώθει ανακουφισμένη που τους έδιωξε. Λίγο αργότερα βρίσκει επιτέλους έναν ενοικιαστή που της φαίνεται ιδανικός. Αφού υπογράφουν το συμφωνητικό, δοξάζει το Θεό που της έστειλε έναν ομοεθνή της για ενοικιαστή. Εξηγεί μάλιστα ότι δεν είναι ρατσίστρια, αλλά ότι στην ηλικία της θα προτιμούσε να μην συγκατοικεί με ξένους. Φεύγοντας
ο νεαρός τη ρωτάει αν μπορούν οι φίλοι του να τον επισκέπτονται. Εκείνη με ανεπιτήδευτη
φυσικότητα τού απαντά θετικά. Ξαφνιάζεται όμως όταν τον βλέπει παρέα με το μαύρο και τον
Άραβα που η ίδια είχε διώξει νωρίτερα.
σελ. 32 σχολ. βιβλίου

2. Προσπαθήστε να αφηγηθείτε μια άλλη ιστορία, πραγματική ή φανταστική, που να
αναφέρεται στις προκαταλήψεις. Χρησιμοποιείστε πλάγιο λόγο.
Είναι από τις πιο καταπιεσμένες ευρωπαϊκές μειονότητες. Και επιπλέον εκείνη που γνώρισε τα περισσότερα κρούσματα ρατσιστικών διακρίσεων και βίας από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε προς Ανατολάς.
Οι Ρομ ή Ρομά, οι γνωστοί Αθίγγανοι, όπως αποκάλεσαν την ινδικής καταγωγής φυλή οι
μοναχοί του Αγίου Όρους, όταν κατά τον 11ο αιώνα τους πρωτοσυνάντησαν, είναι πρώτοι
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στον κατάλογο των εθνικών κοινοτήτων που υφίστανται εκδηλώσεις ξενοφοβίας από τους
συμπολίτες τους και διακρίσεις από τις κυβερνήσεις των χωρών όπου κατοικούν.
Το επιβεβαιώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά του Ρατσισμού και
της Ξενοφοβίας, που παρουσιάστηκε στο 1ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ρομ
και των Νομαδικών Πληθυσμών, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή πέντε διεθνών οργανώσεων Ρομ και εκπροσώπων των κοινοτήτων 42 ευρωπαϊκών χωρών.
[…] Σύμφωνα με την έκθεση, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ζουν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, έχουν προσδόκιμο ζωής κατά 15 χρόνια μικρότερο από το μέσο όρο
των υπόλοιπων κατοίκων των χωρών τους και τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας στην Ευρώπη.
Οι αρχές των χωρών τους τούς εξοστρακίζουν συνήθως σε γκέτο στις περιφέρειες των
μεγάλων πόλεων, όπου συχνά δεν έχουν νερό ή ηλεκτρισμό, όπως κατήγγειλε στο συνέδριο ο Μάικλ Γκε, επικεφαλής του Τμήματος Ρομ και Νομαδικών Πληθυσμών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ ακόμη και σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ελβετία και η Ολλανδία συχνά η πολιτεία επιχειρεί να τους αποτρέψει ακόμη και να εγκαταστήσουν τα τροχόσπιτά
τους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους κάμπινγκ.
Ο ρατσιστικός διαχωρισμός στην εκπαίδευση αποτελεί καίριο πρόβλημα, ιδιαίτερα
έντονο σε χώρες όπως την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία ή τη Βουλγαρία, όπου τα παιδιά των Ρομ με διάφορες προφάσεις αποκλείονται από τα κανονικά
σχολεία και στοιβάζονται σε τάξεις ειδικών σχολείων με το στίγμα των «ανεπίδεκτων μαθήσεως», καταδικασμένα σε μια παιδεία δεύτερης διαλογής.
Η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας είναι ελλιπής, ενώ συχνά η περίθαλψή τους
γίνεται αδύνατη λόγω της γραφειοκρατίας και της πληθώρας πιστοποιητικών που τους
ζητούν. Επιπλέον, ακραίες ρατσιστικές πρακτικές έχουν απομακρύνει τους Ρομ από το
υγειονομικό σύστημα. […]
www.enet.gr
ΝΤΙ ΝΤΙ ΜΠΡΙΤΖΓΟΥΟΤΕΡ, «Ξέρω τι σημαίνει ρατσισμός»
Λέει ότι είναι θύμα ρατσισμού. Γεννήθηκε με σκουρόχρωμο δέρμα και συνάντησε πολλές
δυσκολίες στη μουσική βιομηχανία. Πιστεύει ότι με το ταλέντο που έχει, αν είχε γεννηθεί
λευκή, θα είχε τελείως διαφορετική πορεία. Τονίζει ότι ακόμα και η εταιρεία της δεν τη στήριξε -ξέρει ότι απέσυραν δίσκους της από τα δισκοπωλεία, όταν προσπαθούσαν να προωθήσουν την Νταϊάνα Κρολ. Θυμάται ότι, όταν έβγαλε τον προηγούμενο δίσκο της, ο μάνατζeρ της Νταιάνα Κρολ προσπαθούσε να εμποδίσει τις συνεντεύξεις για την προώθηση
του δίσκου της. Οπότε, δηλώνει ότι ναι, ξέρει τι σημαίνει ρατσισμός και προκατάληψη».
www.enet.gr (απόσπασμα από συνέντευξη, διασκευή)

Κείμενο 6: Ο ρατσισμός των γηπέδων
σελ. 33 σχολ βιβλίου

398

1. Τι είδους ερωτήσεις χρησιμοποιούνται στο κείμενο;
Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στο κείμενο είναι οι εξής:
– Θα γίνουμε κάποτε μια σύγχρονη πολιτεία; (= δε θα γίνουμε ποτέ μια σύγχρονη πολιτεία).
– Είναι εικόνα πολιτισμένου κράτους αυτή η κτηνώδης βία, αυτός ο ρατσισμός στα γήπεδα;
(= Δεν είναι εικόνα πολιτισμένου κράτους αυτή η κτηνώδης βία, αυτός ο ρατσισμός στα
γήπεδα).
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– Μα δεν είναι μια μορφή ρατσισμού αυτός ο φανατικός αγελισμός πράσινων, κόκκινων, κίτρινων και πάει λέγοντας; ( = Είναι μια μορφή ρατσισμού αυτός ο φανατικός αγελισμός πράσινων, κόκκινων, κίτρινων και πάει λέγοντας).
• Είναι όλες ρητορικές ερωτήσεις και διατυπώνουν με έμφαση βέβαιες κρίσεις σχετικές με τη
βία στα γήπεδα.

∂ÓﬁÙËÙ·
3Ë

σελ. 33 σχολ βιβλίου

2. Μπορείτε να εντοπίσετε μεταφορές στο κείμενο αυτό; • Ποιο σκοπό εξυπηρετούν;
Οι μεταφορές στο κείμενο είναι οι παρακάτω:
– διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας
– φανατικός αγελισμός
– θεωρητικό υπόβαθρο
– σοφούς κανόνες
– κατήντησε αρένα θηριομαχιών
• Όλες αυτές οι μεταφορές κάνουν το κείμενο πιο παραστατικό και δίνουν στο συγγραφέα τη
δυνατότητα να μεταφέρει πληρέστερα στους αναγνώστες την άποψή του για τα τραγικά γεγονότα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, αυτές οι μεταφορές τον βοηθούν να δώσει ειρωνικό ύφος στο κείμενο και να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα του ποδοσφαίρου.
σελ. 33 σχολ βιβλίου

3. Δικαιολογήστε τον τίτλο του αποσπάσματος.
Ο τίτλος του κειμένου αποδίδει με επιτυχία την άποψη του συγγραφέα για την κατάσταση που επικρατεί στα γήπεδα. Όπως ακριβώς οι ρατσιστές επιτίθενται σε άλλες ομάδες ανθρώπων είτε με σωματική είτε με λεκτική ή ψυχολογική βία επειδή τις θεωρούν κατώτερες,
έτσι και οι οπαδοί των διαφόρων ομάδων υποτιμούν και υποβιβάζουν με διάφορους τρόπους
όλους τους υπόλοιπους.
σελ. 33 σχολ βιβλίου

4. Με ποια στοιχεία υποστηρίζει ο συγγραφέας την άποψη ότι στα γήπεδα αναπτύσσεται
μια μορφή ρατσισμού; • Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψή του; • Αναπτύξτε τα
δικά σας επιχειρήματα.
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στα γήπεδα αναπτύσσεται μια μορφή ρατσισμού, ο οποίος
μάλιστα έχει όλα τα γνωρίσματα του απαρτχάιντ. Όπως δηλαδή στις φυλετικές διακρίσεις,
έτσι και στα γήπεδα υπάρχουν σημαίες, σύμβολα, συνθήματα, γλωσσικοί χαρακτηρισμοί αλλά και θεωρητικό υπόβαθρο· σκηνοθετούνται ιστορικά γεγονότα που δικαιολογούν την ανάρμοστη συμπεριφορά τους, νίκες, εχθροί, προδότες και τόσα άλλα που τους κάνουν να φαίνονται μαχητές και υπερασπιστές του δίκαιου απέναντι στους «κακούς» και κατώτερους αντιπάλους.
• Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι στα γήπεδα αναπτύσσεται όντως μια μορφή ρατσισμού. Ωστόσο, στο παρακάτω άρθρο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία είναι εμφανής η προσπάθεια των υπευθύνων για εξομάλυνση των αρνητικών αυτών φαινομένων:
Ποδόσφαιρο κατά ρατσισμού
Καμπάνια εναντίον του ρατσισμού στα γήπεδα ξεκίνησε το τελευταίο διήμερο στο Βε-
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ρολίνο υπό την αιγίδα της FIFA. Με κύριους ομιλητές τον Μπλάτερ, τον Μπεκενμπάουερ
και τον Πελέ. «Στο Μουντιάλ δεν είχαμε κρούσματα, αλλά ο διάβολος που λέγεται ρατσισμός δυστυχώς δεν έχει εκλείψει και πρέπει να παλέψουμε» είπε το αφεντικό της FIFA. Η
αλήθεια είναι ότι στις τρεις εβδομάδες που παίζεται μπάλα στα γερμανικά γήπεδα δεν σημειώθηκαν κρούσματα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Στις κεντρικές πλατείες των γερμανικών πόλεων, εκεί όπου παίζεται ένα «δεύτερο Μουντιάλ», η συνύπαρξη όλων των φυλών
του κόσμου ήταν αρμονική. Ευρωπαίοι, Λατινοαμερικάνοι, Αφρικανοί και Ασιάτες από
την Ιαπωνία και την Κορέα, συμμετείχαν μαζί στο δικό τους πάρτι, με τα δικά τους χρώματα, τις σημαίες. Και το μόνο που έκαναν ήταν να χορεύουν, να πίνουν, να διασκεδάζουν, να πειράζουν (σε αποδεκτά πλαίσια) ο ένας τον άλλον, να ανταλλάσσουν αναμνηστικά. Σήμερα το απόγευμα πάντως στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου και πριν από
την έναρξη του αγώνα, οι δύο αρχηγοί της Γερμανίας και της Αργεντινής θα απευθύνουν
έκκληση στους φιλάθλους όλου του κόσμου να εναντιώνονται σε κάθε μορφή ρατσισμού.
«Μέσα από την καρδιά μας απορρίπτουμε κάθε μορφή ρατσισμού, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Με τη δύναμη του ποδοσφαίρου, μπορούμε να απομακρύνουμε από τον
αθλητισμό και από όλη την κοινωνία όλους εκείνους που προσβάλλουν συνανθρώπους
τους με ρατσιστικό τρόπο». Θα διαβάσουν μεταξύ άλλων ο Μπάλακ και ο Σορίν κείμενο
που υπογράφουν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας και της Αργεντινής.
www.enet.gr

Κείμενο 7: Στον πλανήτη του μπεκρή
σελ. 33 σχολ βιβλίου

1. Τι είδους ερωτήσεις υπάρχουν στο κείμενο 7; • Ποια είναι η λειτουργία τους;
Τι κάνεις εδώ;
ερώτηση ευθεία, γνήσια, μερικής άγνοιας
Γιατί πίνεις;
ερώτηση ευθεία, γνήσια, μερικής άγνοιας
Να ξεχνάς τι;
ερώτηση ευθεία, γνήσια, μερικής άγνοιας
Γιατί ντρέπεσαι; ερώτηση ευθεία, γνήσια, μερικής άγνοιας

σελ. 33 σχολ βιβλίου

2. Μετατρέψτε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές.
Ο μικρός πρίγκιπας ρώτησε τον μπεκρή, που τον βρήκε να κάθεται βουβός μπρος σε μια
σειρά με άδεια και γεμάτα μπουκάλια, τι κάνει εκεί. Ο μπεκρής με κατσουφιασμένο ύφος απάντησε ότι πίνει. Ο μικρός πρίγκιπας τον ρώτησε γιατί πίνει. Ο μπεκρής απάντησε ότι πίνει για
να ξεχνάει. Ο μικρός πρίγκιπας που τον λυπόταν κιόλας τον ρώτησε τι θέλει να ξεχνάει. Ο
μπεκρής χαμήλωσε το κεφάλι και παραδέχτηκε ότι θέλει να ξεχνάει πως ντρέπεται. Ο μικρός
πρίγκιπας που είχε την επιθυμία να τον βοηθήσει τον ρώτησε γιατί ντρέπεται. Ο μπεκρής στο
τέλος τού απάντησε ότι ντρέπεται γιατί πίνει και κλείστηκε αδιάφορα στη σιωπή του. Φεύγοντας ο μικρός πρίγκιπας είπε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι είναι αναμφισβήτητα πολύ παράξενοι.
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Ασκήσεις – Δραστηριότητες

∂ÓﬁÙËÙ·
3Ë

σελ. 34 σχολ. βιβλίου

1. Πολλές φορές στον καθημερινό μας λόγο χαρακτηρίζουμε ανθρώπινες συμπεριφορές,
χρησιμοποιώντας συνηθισμένες μεταφορικές εκφράσεις. Βρείτε σε ποια συμπεριφορά
ή χαρακτήρα θα ταίριαζε καθεμιά από τις παρακάτω φράσεις:
α. Είναι σαΐνι στα Μαθηματικά.
β. Μόλις τον είδε, έγινε λαγός.
γ. Είναι μια αλεπού αυτός…
δ. Τα ’κανα θάλασσα!
ε. Είναι αγύριστο κεφάλι
στ. Σιγά μην του ξέφευγε. Είναι αετός αυτός!

α. Είναι σαΐνι στα Μαθηματικά: διακρίνεται για την κλίση του στα Μαθηματικά.
β. Μόλις τον είδε, έγινε λαγός: μόλις τον είδε, έφυγε τρέχοντας πολύ γρήγορα.
γ. Είναι μια αλεπού αυτός: είναι πολύ πονηρός.
δ. Τα ’κανα θάλασσα: απέτυχα παταγωδώς.
ε. Είναι αγύριστο κεφάλι: είναι ισχυρογνώμων, δεν αλλάζει γνώμη.
στ. Σιγά μην του ξέφευγε. Είναι αετός αυτός: είναι πολύ έξυπνος.
σελ. 34 σχολ. βιβλίου

2. Λύστε το σταυρόλεξο που ακολουθεί.
1. Αυτός που πιστεύει ότι υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές.
2. Κίνημα που διεκδικεί την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.
3. Χρειάζεται στη διαφορετικότητα να δείχνουμε…
4. Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας γίνεται ολοένα και πιο…
5. Στη Θράκη ζει μουσουλμανική…
6. Το να πιστεύει κάποιος ξένος ότι όλοι οι Έλληνες είναι μελαχρινοί, έχουν μουστάκι
και είναι τεμπέληδες είναι ένα…

1. Pατσιστής
2. Φεμινισμός
3. Aνοχή
4. Πολυπολιτισμική
5. Mειονότητα
6. Στερεότυπο

401

TETPA¢IO(357-464)NEO KA™E

14-01-04

04:28

™ÂÏ›‰·402

ÂÓﬁÙËÙ· 4Ë

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες
Αναφορικές προτάσεις – Ελληνικά σε ξένες γλώσσες – Συνώνυμα – Αντίθετα
Κείμενο 1: Τι σημαίνει Ευρωπαίος;
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

1. Από ποια στοιχεία χαρακτηρίζονται οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με την Αρβελέρ;
Σύμφωνα με την Ελένη Αρβελέρ, οι Ευρωπαίοι «χαρακτηρίζονται από το ότι θέτουν υπό
αμφισβήτηση κάθε κατακτημένο ή κατεστημένο, με την πρόθεση να όχι μόνο να αναιρέσουν το
παλαιό χωρίς να απαρνηθούν τις καταβολές τους, αλλά και για να προσχωρήσουν προς το
άγνωστο». Χαρακτηρίζονται δηλαδή από διάθεση αμφισβήτησης και ανατροπής της παλαιάς
τάξης πραγμάων για να προχωρήσουν στο μέλλον έχοντας οδηγό την παράδοση.
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

2. Ποια απάντηση δίνει η συγγραφέας-ιστορικός στην ερώτηση: «Υπάρχει τελικά Ευρώπη ή δεν υπάρχει;»
Η συγγραφέας-ιστορικός Ελένη Αρβελέρ, στο ερώτημα αν τελικά υπάρχει Ευρώπη ή όχι,
δίνει την απάντηση ότι η έννοια Ευρώπη είναι μια ιδέα υπό κατασκευή. Πρόκειται δηλαδή για
μια Ευρώπη η οποία, ενώ χαρακτηρίζεται από πολυμορφία («Ευρώπη σλαβική, Ευρώπη ορθόδοξη, προτεσταντική, καθολική, Βόρεια και Νότια Ευρώπη, Ευρώπη της ελιάς και Ευρώπη
του αμπελώνα»), οι λαοί της έχουν κοινές καταβολές και κοινό όραμα («Είναι μια Ευρώπη
της οποίας τα διάφορα μέρη μοιράζονται το πνεύμα ενός κοινού ονόματος και το πεπρωμένο ενός οράματος που αρχίζει να διαφαίνεται στον παγκόσμιο ορίζοντα»).
σελ. 36 σχολ. βιβλίου
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3. Υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις του αποσπάσματος. • Πώς εισάγεται καθεμιά; • Σε ποια λέξη αναφέρεται; • Τι είδους αναφορικές προτάσεις είναι;
• Οι αναφορικές προτάσεις του αποσπάσματος:
– που κινητοποιεί τον κάθε σκεπτόμενο Ευρωπαίο
εισάγεται: με την άκλιτη αναφορική αντωνυμία που (= η οποία)
αναφέρεται: στο ουσιαστικό ουτοπία της ειδικής πρότασης «ότι είναι... (ου τόπος)»
– η οποία είναι κατά τη γνώμη μου το βασικό στοιχείο των Ευρωπαίων
εισάγεται: με την αναφορική αντωνυμία η οποία
αναφέρεται: στο ουσιαστικό ουτοπία της κύριας πρότασης «Αυτή η ουτοπία... την προσπάθειά τους»
– που εκφράζουν τα τέσσερα δέλτα: η Δημοκρατία, τα Δικαιώματα του ανθρώπου, ο Διάλογος και η Διανομή των αγαθών
εισάγεται: με την άκλιτη αναφορική αντωνυμία που (= το οποίο)
αναφέρεται: στην αντωνυμία αυτό της βουλητικής πρότασης «να επιβάλουν αυτό»
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– της οποίας τα διάφορα μέρη μοιράζονται το πνεύμα ενός κοινού ονόματος και το πεπρωμένο ενός οράματος
εισάγεται: με την αναφορική αντωνυμία της οποίας
αναφέρεται: στο ουσιαστικό Ευρώπη της κύριας πρότασης «Είναι μια Ευρώπη»
– που αρχίζει να διαφαίνεται στον παγκόσμιο ορίζοντα
εισάγεται: με την άκλιτη αναφορική αντωνυμία που (= το οποίο)
αναφέρεται: στο ουσιαστικό οράματος της αναφορικής πρότασης «της οποίας τα διάφορα μέρη... ενός οράματος»

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

• Όλες οι αναφορικές προτάσεις του αποσπάσματος είναι ονοματικές (λειτουργούν ως ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί ονομάτων ή αντωνυμιών) και πιο συγκεκριμένα είναι επιθετικές
(παίζουν ρόλο παρόμοιο με το ρόλο ενός επιθετικού προσδιορισμού).
σελ. 36 σχολ. βιβλίου
4. Προσπαθήστε να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις λέξεις της α΄στήλης με μερικές από
τις λέξεις της β΄στήλης και κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις. (Μερικές λέξεις της
β΄στήλης περισσεύουν).
α΄
β΄
απαρνιέμαι
ομοιομορφία
πολυμορφία
αρχίζω
ευρύτερος
αποδέχομαι
καταλήγω
τοπικός
παγκόσμιος
στενότερος
ποικιλομορφία
πανευρωπαϊκός
Οι λέξεις της στήλης α΄ είναι αντίθετες των λέξεων της στήλης β΄. Οι σωστές αντιστοιχίσεις:
απαρνιέμαι
≠ αποδέχομαι
πολυμορφία
≠ ομοιομορφία
ευρύτερος
≠ στενότερος
καταλήγω
≠ αρχίζω
παγκόσμιος
≠ τοπικός
Περισσεύουν οι λέξεις ποικιλομορφία (που είναι συνώνυμη της λέξης πολυμορφία) και πανευρωπαϊκός.
σελ. 36 σχολ. βιβλίου

5. Διαβάζοντας το κείμενο βρείτε συνώνυμες λέξεις που να μην αλλοιώνουν το νόημά του.
καταβολές = καταγωγή, παρελθόν
μετακίνηση = διεύρυνση
πεπρωμένο = μοίρα
πρόθεση = θέληση, επιθυμία, στόχος
αέναη = διαρκής, συνεχής, αδιάκοπη
παγκόσμιος = οικουμενικός, διεθνής
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σελ. 37 σχολ. βιβλίου

6. α. ουτοπία: Σας βοηθάει η ετυμολογία της λέξης να κατανοήσετε τη σημασία της; Σκεφτείτε και γράψτε δύο προτάσεις που περιέχουν τη λέξη ουτοπία ή παράγωγή της.
β. Γράψτε παραδείγματα από την ιστορία της Ελλάδας, από την αρχαιότητα ως σήμερα, που αποδεικνύουν το κυνήγι της ουτοπίας, για το οποίο κάνει λόγο η Αρβελέρ.
α. ουτοπία < αρνητικό μόριο ου + -τοπία < τόπος (= δεν υπάρχει μέρος, τόπος): κάθε ιδέα, θεωρία ή επιδίωξη που βρίσκεται εντελώς εκτός πραγματικότητας, που δεν μπορεί να υπάρξει
παρά μόνο στη φαντασία
Παράγωγες λέξεις: ουτοπικός, ουτοπισμός, ουτοπιστής, ουτοπιστικός
• Προτάσεις:
– Πιστεύει στην ουτοπία ενός κόσμου χωρίς πάθη, μίση και πολέμους.
– Αυτός ο πολιτικός είχε καλές προθέσεις, αλλά τα σχέδιά του ήταν ουτοπικά· δε θα μπορούσαν ποτέ να εφαρμοστούν στη χώρα μας.
β. Παραδείγματα που αποδεικνύουν το κυνήγι της ουτοπίας:
• H εκστρατεία του μεγάλου Aλεξάνδρου με σκοπό την κατάκτηση όλου τού τότε γνωστού
κόσμου.
• H εκστρατεία των Eλλήνων στη Mικρά Aσία, η οποία βασίστηκε στη Mεγάλη Iδέα του Eλευθέριου Bενιζέλου (για τη δημιουργία της Eλλάδας των δύο ηπείρων και πέντε θαλασσών) και
οδήγησε στη Mικρασιατική Kαταστροφή.
• H αντίσταση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973 εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος.
σελ. 37 σχολ. βιβλίου

7. Συμπληρώστε τις προτάσεις, έτσι ώστε να έχουν παρόμοια σημασία με αυτές που
προηγούνται. Χρησιμοποιήστε την αντωνυμία ο οποίος.
α. – Οι άνθρωποι της σκέψης χαρακτηρίζονται από το ότι αμφισβητούν κάθε κατεστημένο.
– Οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται χαρακτηρίζονται από το ότι αμφισβητούν κάθε κατεστημένο.
β. – Επιθυμούμε να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος χώρος δράσης και δημιουργίας. – Επιθυμούμε να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος χώρος στον οποίο να δρούμε και να δημιουργούμε.
γ. – Στο πλαίσιο της Ευρώπης θα βρούμε τη χαμένη μας εθνική ταυτότητα. – Στο πλαίσιο της
Ευρώπης θα βρούμε την εθνική ταυτότητα την οποία έχουμε χάσει.
δ. – Η Ευρώπη δε σημαίνει αλλοτρίωση, αλλά ουσιαστική συνειδητοποίηση της μοναδικότητάς μας. Η ουσία της Ευρώπης είναι η πολυμέρεια.
– Η Ευρώπη, η ουσία της οποίας είναι η πολυμέρεια, δε σημαίνει αλλοτρίωση αλλά ουσιαστική συνειδητοποίηση της μοναδικότητάς μας.
ε. – Η Ευρώπη γεννήθηκε από την Ελλάδα. Εκείνη η Ελλάδα δεν υπάρχει πια. – Εκείνη η
Ελλάδα, από την οποία γεννήθηκε η Ευρώπη, δεν υπάρχει πια.
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Κείμενο 2: ΚΟΙΝΗ ΖΩΗ. Η εσωτερική αγορά
σελ. 38 σχολ. βιβλίου

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

1. Εντοπίστε τις ελεύθερες αναφορικές προτάσεις του κειμένου και βρείτε το συντακτικό
τους ρόλο.
Οι ελεύθερες αναφορικές προτάσεις του κειμένου και ο συντακτικός τους ρόλος:
– όσοι γνωρίζονται καλά: υποκείμενο του ρήματος μπορούν της κύριας πρότασης
– σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν: (εμπρόθετος) επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου (προσδιορίζει το ρήμα να ψάξουν)
σελ. 38 σχολ. βιβλίου

2. Αλλάξτε τη διατύπωση των σημείων του κειμένου όπου υπάρχουν οι ελεύθερες αναφορικές προτάσεις και αντικαταστήστε τες με αντίστοιχες επιθετικές.
– Μόνο αυτοί που γνωρίζονται καλά μπορούν να ζήσουν καλά μαζί.
(ή αυτοί οι οποίοι ή οι άνθρωποι που / οι οποίοι)
– Όλοι μπορούν να ψάξουν για δουλειά στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προτιμούν.
σελ. 38 σχολ. βιβλίου

3. «Όλοι μπορούν να ψάξουν για δουλειά σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν». • Αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις με συνώνυμες, έτσι ώστε να δώσετε έναν πιο επίσημο τόνο στο απόσπασμα.
Όλοι δύνανται να αναζητήσουν εργασία σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν.

Κείμενο 3: Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

1. Ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο κείμενο;
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο κείμενο είναι τα εξής:
• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• το Συμβούλιο Υπουργών
• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

2. Υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις του κειμένου. • Σε ποιες περιπτώσεις ο συγγραφέας έχει προτιμήσει το που και σε ποιες την αναφορική αντωνυμία ο οποίος;
• Μπορείτε να εξηγήσετε τους λόγους;
• Οι αναφορικές προτάσεις του κειμένου:
α. στα οποία εκπροσωπούνται όλες οι χώρες της, γνωστές ως κράτη μέλη
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β. το οποίο απαρτίζεται από τους αρχηγούς όλων των κρατών μελών της ΕΕ
γ. το οποίο απαρτίζεται από υπουργούς όλων των κρατών μελών
δ. στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών
ε. το οποίο συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο
στ. που έχει κάθε κράτος μέλος
ζ. η οποία απαρτίζεται από 20 μέλη
η. οι οποίοι διορίζονται από τα κράτη μέλη για έξι χρόνια
θ. που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

• Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την άκλιτη αντωνυμία που στις προτάσεις στ και θ. Σε όλες τις
υπόλοιπες χρησιμοποιεί την αναφορική αντωνυμία ο οποίος.

• Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την αναφορική αντωνυμία ο οποίος στις εξής περιπτώσεις:
– μετά από πρόθεση (α. στα οποία, δ. στο οποίο)
– όταν υπάρχει κίνδυνος να παρανοήσει ο αναγνώστης ποια ακριβώς λέξη προσδιορίζει η
αναφορική πρόταση (γ. Το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο απαρτίζεται από..., ε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... το οποίο συνεδριάζει...)
– για να δώσει επίσημο τόνο και τυπικό ύφος στο κείμενό του (β, ζ, η)
σελ. 39 σχολ. βιβλίου
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3. Αντικαταστήστε, στις αναφορικές προτάσεις, την αναφορική αντωνυμία ο οποίος με το
που. • Τι παρατηρείτε στο ύφος του κειμένου; • Γιατί ο συγγραφέας του κειμένου διάλεξε αυτή την αντωνυμία και όχι το που;
• Αντικατάσταση της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος με το άκλιτο που:
– Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) λειτουργεί μέσω των θεσμικών οργάνων στα οποία εκπροσωπούνται όλες οι χώρες της, γνωστές ως κράτη μέλη. (η αναφορική αντωνυμία δεν μπορεί να
αντικατασταθεί από το που γιατί βρίσκεται σε προθετική φράση)
– Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους αρχηγούς όλων των κρατών μελών
της ΕΕ.
– Το Συμβούλιο Υπουργών, που απαρτίζεται από υπουργούς όλων των κρατών μελών.
– Παραδείγματος χάρη, για τα θέματα γεωργίας συνέρχεται το Υπουργείο Γεωργίας, στο
οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών.
(η αναφορική αντωνυμία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το που γιατί βρίσκεται σε προθετική φράση)
– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 626 μέλη (μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ευρωβουλευτές), που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο
– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απαρτίζεται από 20 μέλη
– Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελείται από 15 δικαστές, που
διορίζονται από τα κράτη μέλη για έξι χρόνια.
• Αν αντικαταστήσουμε την αναφορική αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο με το άκλιτο που, διαπιστώνουμε ότι:
– σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση (όταν η αντωνυμία βρίσκεται
σε προθετική φράση)
– το ύφος του κειμένου γίνεται πιο απλό και λιγότερο ακριβολόγο.
• Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο:
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α. σε προθετικές φράσεις
β. για να κάνει το λόγο σαφέστερο και πιο κατανοητό
γ. για να δώσει επίσημο τόνο και τυπικό ύφος στο κείμενό του.

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

σελ. 39 σχολ. βιβλίου

4. Στην α΄στήλη υπάρχουν λέξεις από το κείμενο. Αντιστοιχίστε την καθεμιά με τη συνώνυμη στη β΄στήλη. (Μερικές λέξεις της β΄στήλης περισσεύουν).
α΄
β΄
απαρτίζεται
θεραπεύεται
αποτελείται
συνέρχεται
δίνει τη συγκατάθεσή του
επιδοκιμάζει
εγκρίνει
συνεδριάζει
Η σωστή αντιστοίχιση, σύμφωνα με το νόημα του κειμένου 3, είναι:
απαρτίζεται: αποτελείται
συνέρχεται: συνεδριάζει
εγκρίνει: δίνει τη συγκατάθεσή του
Στη β΄στήλη περισσεύουν οι λέξεις θεραπεύεται και επιδοκιμάζει.
σελ. 39 σχολ. βιβλίου

5. α. Ψάξτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας δίνονται στο κείμενο και βρείτε κείμενα που αφορούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Μέσα στα ξενόγλωσσα αυτά κείμενα βρείτε λέξεις με ελληνική προέλευση.
α. Στο κείμενο δίνονται οι εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.ee.gr, http://europa.eu.int/comm/index_el.html
β. Αγγλικές λέξεις με ελληνική προέλευση:
European (= ευρωπαϊκός)
economic (= οικονομικός)
policy (= πολιτική)
organization (= οργάνωση, οργανισμός)
system (= σύστημα)

Κείμενο 4: Ελάτε να γνωρίσουμε τη Λετονία
σελ. 40 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε στο χάρτη της Ευρώπης και δείξτε πού είναι η Λετονία και τα κράτη με τα
οποία συνορεύει.
[Σημ.: Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην τάξη. Η Λετονία βρίσκεται στις ακτές της
Βαλτικής Θάλασσας και συνορεύει βόρεια με την Εσθονία, νότια με τη Λιθουανία, ανατολικά
με τη Ρωσία και τη νοτιοανατολικά με τη Λευκορωσία].
σελ. 40 σχολ. βιβλίου

2. Τι είναι τα ντάινα και τα λίγκο;
Τα ντάινα είναι παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια της Λετονίας, τα οποία αποτελούνται από
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τέσσερις στίχους (τετράστιχα) και μιλούν για τα ήθη και τα έθιμα των αρχαίων Λετονών.
Τα λίγκο (Ligo) είναι παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια της Λετονίας, τα οποία τραγουδιούνται στις γιορτές Ligovakars (23 Ιουνίου) και Jani (24 Ιουνίου) για το θερινό ηλιοστάσιο.
σελ. 40 σχολ. βιβλίου

3. Θα θέλατε να επισκεφτείτε τη Λετονία; Αν ναι, γιατί; • Συζητήστε το στην τάξη σας.
Λόγοι για τους οποίους θα ήθελε κάποιος να επισκεφτεί τη Λετονία:
– Έχει ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον («πυκνά δάση, πάνω από 3.000 λίμνες και πολυάριθμα ποτάμια).
– Έχει ωραίες παραλίες («Ακτές μήκους πάνω από 472 χιλιόμετρα προσφέρουν θαυμάσιες
αμμουδιές στους παραθεριστές»).
– Για τη γαστρονομική παράδοση της χώρας.
– Για τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που στηρίζονται σε παραδόσεις αιώνων
(Ligovakars και Jani).
σελ. 40 σχολ. βιβλίου

4. Για να λύστε το σταυρόλεξο πρέπει να βάλετε στη θέση των λέξεων που δίνονται παρακάτω τα συνώνυμά τους που βρίσκονται μέσα στο κείμενο 4.
Οριζόντια
1. επίπεδο: στάθμη
2. ομορφαίνει: εξωραΐζεται
3. καλοκαιρινό: θερινό
Κάθετα
1. χύνεται: εκβάλλει
2. φανταστική διήγηση: θρύλος
σελ. 41 σχολ. βιβλίου

5. «Ο κυριότερος ποταμός,... στον κόλπο της Ρίγας»
«Η βιομηχανία,... και σιδηροδρομικών οχημάτων»
Μπορείτε να αλλάξετε τη σύνταξη αυτών των δύο περιόδων προσθέτοντας από μία
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση (με το που ή το οποίος); • Γιατί νομίζετε ότι ο συγγραφέας προτίμησε την εκδοχή χωρίς αναφορικές προτάσεις;
α. Ο κυριότερος ποταμός, ο Νταουγκάβα, διασχίζει τη χώρα και εκβάλλει στον κόλπο της
Ρίγας.
Ο Νταουγκάβα, ο οποίος είναι ο κυριότερος ποταμός, διασχίζει τη χώρα και εκβάλλει
στον κόλπο της Ρίγας.
β. Η βιομηχανία, βασικός τομέας της οικονομίας της χώρας, περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακών συσκευών, μηχανημάτων και μεταλλικών προϊόντων, λεωφορείων και σιδηροδρομικών οχημάτων.
Η βιομηχανία, η οποία είναι ο βασικός τομέας της οικονομίας της χώρας, περιλαμβάνει την
κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακών συσκευών, μηχανημάτων και μεταλλικών
προϊόντων, λεωφορείων και σιδηροδρομικών οχημάτων.
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Κείμενο 5: Για μια ποιοτική βίωση της Ενωμένης Ευρώπης

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

σελ. 42 σχολ. βιβλίου

1. Πώς δικαιολογεί ο συγγραφέας τη θεματική περίοδο της πρώτης παραγράφου;
Ο συγγραφέας δικαιολογεί τη θεματική περίοδο της πρώτης παραγράφου «Έχει λεχτεί ότι
η Ευρώπη είναι “η ήπειρος των αντιφάσεων”» παραθέτοντας τις ακόλουθες λεπτομέρειες: «των συνενώσεων δηλαδή αλλά και των συγκρούσεων, της χριστιανικής αγάπης αλλά
και των θρησκευτικών πολέμων, της δημοκρατίας αλλά και των ολιγαρχικών έως και φασιστικών καθεστώτων, της ειρήνης αλλά και των άγριων πολέμων, του πιο σημαντικού
πολιτισμού στις τέχνες και στα γράμματα αλλά και ενός φάσματος ασύλληπτης βαρβαρότητας». Mε τις λεπτομέρειες αυτές διασαφηνίζει τη λέξη αντιφάσεων, δίνοντας παραδείγματα (συνενώσεις – συγκρούσεις, χριστιανική αγάπη – θρησκευτικοί πόλεμοι, δημοκρατία – ολιγαρχικά, φασιστικά καθεστώτα, ειρήνη – άγριοι πόλεμοι, ο πιο σημαντικός
πολιτισμός – ασύλληπτη βαρβαρότητα).
σελ. 42 σχολ. βιβλίου

2. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα από την Ιστορία που αποδεικνύουν όσα αναφέρει ο
συγγραφέας, αναπτύσσοντας τη θεματική περίοδο της πρώτης παραγράφου;
Ιστορικά παραδείγματα:
Συνενώσεις: η συνένωση της Γερμανίας (Ανατολικής και Δυτικής) το 1990, η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Συγκρούσεις: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918), Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
(1939-1945).
Θρησκευτικοί πόλεμοι: Σταυροφορίες, Ιερά Εξέταση, συγκρούσεις καθολικών και προτεσταντών στην Αγγλία και τη Ιρλανδία.
Ολιγαρχικά και φασιστικά καθεστώτα: στη Γερμανία του Χίτλερ, στην Ιταλία του Μουσολίνι, στην Ισπανία του Φράνκο, στην Ελλάδα του Όθωνα.
Πολιτισμός: Διαφωτισμός, Αναγέννηση, σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική (20ός αιώνας).
Βαρβαρότητα: διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας, γενοκτονία των Εβραίων (Ολοκαύτωμα).
σελ. 42 σχολ. βιβλίου

3. Αναζητήστε και υπογραμμίστε τις αναφορικές προτάσεις που υπάρχουν στη δεύτερη
παράγραφο του κειμένου. • Από ποια λέξη εξαρτάται η καθεμιά από τις αναφορικές
προτάσεις που βρήκατε; • Ποιες από αυτές είναι επιθετικές και ποιες είναι ελεύθερες
αναφορικές προτάσεις; • Ποιες προτάσεις χωρίζονται με κόμμα; • Γιατί;
• Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 5 υπάρχουν οι εξής αναφορικές προτάσεις:
– η οποία θα πρέπει κάποτε: επιθετική αναφορική πρόταση, η οποία εξαρτάται (ως ονοματικός προσδιορισμός) από το ουσιαστικό της ουσίας
– η οποία θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών, τη γλώσσα, την παράδοση, την
ιδιοπροσωπία κάθε ευρωπαϊκού λαού, την πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης: επιθετική
αναφορική πρόταση, η οποία εξαρτάται (ως ονοματικός προσδιορισμός) από το ουσιαστικό
ένωση
– (η οποία) παράλληλα θα καλλιεργεί: επιθετική αναφορική πρόταση, η οποία εξαρτάται (ως
ονοματικός προσδιορισμός) από το ουσιαστικό ένωση
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– (η οποία) θα βαθαίνει: επιθετική αναφορική πρόταση, η οποία εξαρτάται (ως ονοματικός
προσδιορισμός) από το ουσιαστικό ένωση
– (η οποία) θα αναδεικνύει: επιθετική αναφορική πρόταση, η οποία εξαρτάται (ως ονοματικός προσδιορισμός) από το ουσιαστικό ένωση
– ό,τι ενώνει τους Ευρωπαίους: ελεύθερη αναφορική πρόταση, η οποία εξαρτάται από τα ρήματα θα καλλιεργεί, θα βαθαίνει και θα αναδεικνύει (είναι αντικείμενο των ρημάτων)
– ό,τι τους διακρίνει ιστορικά από άλλους σύγχρονους πολιτισμούς: ελεύθερη αναφορική
πρόταση, η οποία εξαρτάται από τα ρήματα θα καλλιεργεί, θα βαθαίνει και θα αναδεικνύει (είναι αντικείμενο των ρημάτων)

• Από τις παραπάνω αναφορικές προτάσεις, με κόμμα χωρίζονται από τη λέξη την οποία
προσδιορίζουν οι επιθετικές, γιατί απλώς προσθέτουν μια επιπλέον πληροφορία γι’ αυτή, χωρίς να αποτελούν αναγκαίο προσδιορισμό (είναι μη περιοριστικές ή προσθετικές αναφορικές
προτάσεις).
σελ. 42 σχολ. βιβλίου

4. Στην α΄ στήλη υπάρχουν λέξεις από το κείμενο. Στη β΄στήλη κάποιες συνώνυμές τους
και στη γ΄ κάποιες αντίθετές τους. Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις: Για κάθε λέξη της
στήλης α΄βρείτε τη σωστή συνώνυμη και αντίθετη στις στήλες β΄και γ΄. (Προσοχή:
κάποιες λέξεις της β΄και της γ΄στήλης περισσεύουν).
α΄
β΄
γ΄
ασύλληπτος
μετριάζω
κλονίζω
εδραιώνω
μαζί
επιζητώ
σταθερός
ποιοτικός
ποικίλος
ενώνω
σημαντικός
ευνόητος
καίριος
αμετάβλητος
διαχωρίζω
από κοινού
συνδέω
ασταθής
αδιανόητος
ασήμαντος
παγιώνω
χωριστά
λέξεις
ασύλληπτος
εδραιώνω
σταθερός
ενώνω
καίριος
από κοινού

συνώνυμα
αδιανόητος
παγιώνω
αμετάβλητος
συνδέω
σημαντικός
μαζί

αντίθετα
ευνόητος
κλονίζω
ασταθής
διαχωρίζω
ασήμαντος
χωριστά

Από τη β΄στήλη περισσεύουν οι λέξεις μετριάζω, ποιοτικός και από τη γ΄στήλη οι λέξεις επιζητώ, ποικίλος.
σελ. 42 σχολ. βιβλίου
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5. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι: «Ο καίριος χώρος για τη συνειδητοποίηση της ουσίας
της Ενωμένης Ευρώπης και για μια ποιοτική βίωση αυτής της ουσίας είναι –μην το ξεχνάμε– ο χώρος της Παιδείας». Εσείς συμμερίζεστε αυτή τη γνώμη; • Τι ακριβώς νομίζετε ότι μπορεί να προσφέρει η παιδεία στην Ένωση της Ευρώπης;
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Tο πο δημιουργικό όραμα της Eυρώπης πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή παιδεία· μια ποιοτική, υψηλού –επιστημονικού και κοινωνικού– επιπέδου παιδεία, ένα δημόσιο αγαθό που θα
εμπιστεύονται οι πολίτες, που θα κάνει υπερήφανα τα άτομα και που θα έρχεται αρωγός στην
ανάπτυξη μιας χώρας. H παιδεία είναι εκείνη που, μέσω ενός αναβαθμισμένου πανεπιστημίου και γενικότερα ενός συστήματος εκπαίδευσης, προωθεί τα ανθρωπιστικά ιδανικά και την
αξία της δημοκρατίας.
H παιδεία είναι ένα αναμφισβήτητο αγαθό που προσφέρει πολλά σε όποιον ξέρει να το εκμεταλλευτεί. H Eυρώπη, με την ιστορία και τον πολιτισμό που έχει να επιδείξει, οφείλει να
αξιοποιήσει στο έπακρο το αγαθό της Παιδείας, για το οποίο έχει δώσει ιστορικές μάχες. O
δυτικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός ο οποίος επανέφερε τις ανθρωπιστικές αξίες της
αρχαίας Eλλάδας, αγωνίστηκε για αυτές και τις έκανε βασικές αρχές του ρεύματος του Διαφωτισμού. H παιδεία μπορεί και πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους μέσα στον ανθρωπιστικό
χαρακτήρα της.

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

σελ. 42 σχολ. βιβλίου

6. Βρείτε στο κείμενο τρία (τουλάχιστον) δυαδικά αντίθετα.
Δυαδικά αντίθετα:
ειρήνη ≠ πόλεμος
πολιτισμός ≠ βαρβαρότητα
δημοκρατία ≠ ολιγαρχικά φασιστικά καθεστώτα

Κείμενο 6: Ευρώπη
σελ. 43 σχολ. βιβλίου

1. Δώστε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο.
Άλλοι τίτλοι για το κείμενο 6:
– Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Ενωμένη Ευρώπη
σελ. 43 σχολ. βιβλίου

2. Περιγράψτε τρεις τουλάχιστον από τις φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας και αναφορικές προτάσεις.
Αυστρία: H φωτογραφία απεικονίζει ένα επιβλητικό κτίριο, το οποίο καθρεφτίζεται στα νερά
ενός ποταμού.
Ελλάδα: Στη φωτογραφία που αντιστοιχεί στην Eλλάδα εικονίζεται η Aκρόπολη, πάνω στην
οποία ξεχωρίζει ο Παρθενώνας.
Ιταλία: H φωτογραφία απεικονίζει μια μεγάλη λεωφόρο, στο τέλος της οποίας δεσπόζει η
Aψίδα του Θριάμβου.
σελ. 43 σχολ. βιβλίου

3. Αντικαταστήστε τρεις τουλάχιστον φωτογραφίες με σημαίες των αντίστοιχων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
[Σημ.: Σημαίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu/abc/governments /index_el.htm].
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σελ. 43 σχολ. βιβλίου

4. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω λεκτικά σύνολα με τις εικόνες. • Στη συνέχεια βρείτε συνώνυμα ή αντίθετα για τα επίθετα των λεκτικών συνόλων.
α. αρχαίο μνημείο
δ. ήρεμο ποτάμι
β. πλατιά λεωφόρος
ε. μοντέρνα γέφυρα
γ. επιβλητική πρόσοψη
στ. φωτισμένη νύχτα
α. αρχαίο μνημείο: Ιταλία, Ελλάδα
β. πλατιά λεωφόρος: Γερμανία, Γαλλία, Λιθουανία
γ. επιβλητική πρόσοψη: Αυστρία, Κύπρος, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σλοβακία
δ. ήρεμο ποτάμι: Ουγγαρία, Αυστρία, Δανία, Σλοβενία
ε. μοντέρνα γέφυρα: Λουξεμβούργο
στ. φωτισμένη νύχτα: Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αγγλία
λεκτικά σύνολα
αρχαίο (μνημείο)
πλατιά (λεωφόρος)
επιβλητική (πρόσοψη)
ήρεμο (ποτάμι)
μοντέρνα (γέφυρα)
φωτισμένη (νύχτα)

συνώνυμα
ιστορικό
φαρδιά, μεγάλη
εντυπωσιακή
μεγαλοπρεπής
μεγαλειώδης
ήσυχο, ατάραχο
σύγχρονη
φωτεινή
φωταγωγημένη

αντίθετα
νεότερο, σύγχρονο
στενή, περιορισμένη
ασήμαντη
διακριτική
ταραγμένο, ορμητικό
παλιά
σκοτεινή

Κείμενο 7: Ο νέος ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης
σελ. 44 σχολ. βιβλίου

1. Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης, σύμφωνα με το κείμενο; Διαλέξτε μία απάντηση από αυτές που ακολουθούν και
αιτιολογήστε την επιλογή σας:
α. Η Ευρώπη πρέπει να κυβερνήσει τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
β. Η Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στη σταθεροποίηση της παγκοσμιοποίησης στον κόσμο.
γ. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στο νέο κόσμο προβάλλοντας τις
ανθρωπιστικές αξίες που σημάδεψαν την ιστορία της.
δ. Η Ευρώπη πρέπει να προβάλει αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση.

412

Σύμφωνα με το κείμενο 7, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στο νέο κόσμο προβάλλοντας τις ανθρωπιστικές αξίες που σημάδεψαν την ιστορία της (γ).
Η θέση του συγγραφέα ότι ο ρόλος της Ευρώπης πρέπει να είναι κυρίαρχος στο νέο κόσμο φαίνεται στα εξής σημεία του κειμένου:
– Δεν πρέπει η Ευρώπη, τώρα που είναι επιτέλους ενωμένη, να αναλάβει ηγετική θέση στη νέα
πλανητική τάξη, τη θέση μιας δύναμης που μπορεί και να διαδραματίσει σταθεροποιητικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να δείξει την κατεύθυνση για τη μελλοντική πορεία πολλών χωρών;
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– Τώρα που ζούμε [...] σε ένα παγκοσμιοποιημένο αλλά και κατακερματισμένο κόσμο, η
Ευρώπη πρέπει να επωμισθεί τις ευθύνες της, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης.
Η θέση του συγγραφέα ότι η Ευρώπη πρέπει να προβάλει τις ανθρωπιστικές αξίες που
σημάδεψαν την ιστορία της φαίνεται στα εξής σημεία του κειμένου:
– Η Ευρώπη, ως ήπειρος των ανθρωπιστικών αξιών, της Μάγκνα Κάρτα, της Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων, της Γαλλικής Επανάστασης, της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, η
ήπειρος της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και πάνω από όλα της ποικιλομορφίας, έννοιας
που εγκλείει το σεβασμό των γλωσσών, των πολιτισμών και των παραδόσεων του άλλου.
– Το μοναδικό σύνορο που χαράσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τη δημοκρατία και τα
δικαιώματα του ανθρώπου. Η Ένωση είναι ανοιχτή μόνο για χώρες που σέβονται ορισμένες θεμελιώδεις αξίες, όπως τις ελεύθερες εκλογές, τα δικαιώματα των μειονοτήτων
και το κράτος δικαίου.
– Ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει είναι ο ρόλος μιας δύναμης που δρα αποφασιστικά εναντίον κάθε βίας, κάθε τρομοκρατίας, κάθε φανατισμού, αλλά και η οποία δεν
κλείνει τα μάτια μπροστά στην αδικία που ταλανίζει τον πλανήτη. Με λίγα λόγια, μια δύναμη η οποία επιθυμεί να μεταβάλει τις παγκόσμιες σχέσεις κατά τρόπον ώστε να αποφέρουν οφέλη όχι μόνο στις πλούσιες αλλά και στις φτωχότερες χώρες. Μια δύναμη που
θέλει να εντάξει την παγκοσμιοποίηση σε ηθικό πλαίσιο, ώστε να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην αειφόρο ανάπτυξη.

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

σελ. 44 σχολ. βιβλίου

2. α. «η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο»:
Αντικαταστήστε την υπογραμμισμένη λέξη με μια αναφορική πρόταση, κάνοντας τις
απαραίτητες αλλαγές.
β. «η Ευρώπη,... να αναλάβει..., τη θέση μιας δύναμης που μπορεί και να διαδραματίσει
σταθεροποιητικό ρόλο...»: Αντικαταστήστε την αναφορική πρόταση με ένα επίθετο.
α. η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με τον κόσμο που μεταβάλλεται ταχέως
β. η Ευρώπη,... να αναλάβει..., τη θέση μιας δύναμης ικανής να διαδραματίσει και σταθεροποιητικό ρόλο.
σελ. 44 σχολ. βιβλίου

3. ενωμένη, μεταβαλλόμενο, ποικιλομορφίας, κατακερματισμένο, φανατισμού: Εντοπίστε
τις λέξεις στο κείμενο και εξηγήστε τες χρησιμοποιώντας αντίθετά τους, όπως στο παράδειγμα: ενωμένη = η Ευρώπη που δεν είναι διχασμένη/χωρισμένη.

ενωμένη = η Ευρώπη που δεν είναι διχασμένη/χωρισμένη
μεταβαλλόμενος = ο κόσμος που δε μένει αμετάβλητος
ποικιλομορφία = η έλλειψη ομοιομορφίας
κατακερματισμένος = ο κόσμος που δεν είναι ενωμένος
φανατισμός = η έλλειψη μετριοπάθειας/διαλλακτικότητας
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σελ. 45 σχολ. βιβλίου

4. Στο κείμενο αναφέρονται: η Μάγκνα Κάρτα, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων, η Γαλλική
Επανάσταση, η πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Πρόκειται για κάποια γεγονότα-ορόσημα στην ιστορία της Ευρώπης. Αναζητήστε πληροφορίες και γράψτε ένα πολύ σύντομο
κείμενο για το καθένα, στο οποίο να συμπυκνώνονται τα πιο ουσιώδη στοιχεία (πότε, πού,
πώς, γιατί).
Μάγκνα Κάρτα: το σύνολο των παραχωρήσεων που έκανε το 1215 ο Ιωάννης ο Ακτήμων
στους ευγενείς, στους αγρότες, στους εμπόρους και στον κλήρο, στο οποίο βασίζεται το Αγγλικό Σύνταγμα.
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων: ψηφίστηκε στις 27 Αυγούστου 1789 από τη Συντακτική Συνέλευση που προήλθε από τη Γαλλική Επανάσταση. Με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων καταργήθηκε το φεουδαρχικό καθεστώς και τα προνόμια των ευγενών και του κλήρου.
Γαλλική Επανάσταση: ήταν μια κοινωνική επανάσταση με την ηγεσία της αστικής τάξης της
Γαλλίας και που είχε στόχο την κατάργηση της φεουδαρχίας. Tον Iούλιο του 1789 ο λαός κατέλαβε τη Bαστίλη, ήταν το σύμβολο του φεουδαρχικού καθεστώτος, κατήργησε τα προνόμια
των ευγενών και καθιέρωσε τη δημοκρατία.
Πτώση του Τείχους του Βερολίνου: στις 12 Αυγούστου 1961, με ψήφισμα της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης της τότε Ανατολικής Γερμανίας, υψώθηκε διαχωριστικό τείχος (μήκους 45 χιλιομέτρων, ενισχυμένο με συρματόπλεγμα και φρουρούμενο αυστηρά) ανάμεσα στο δυτικό και
το ανατολικό τμήμα του Βερολίνου, εμποδίζοντας τις ελεύθερες μεταφορές και τη συγκοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Το τείχος του Βερολίνου κατεδαφίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1989,
πριν από την επανένωση της Γερμανίας (1990).

Ασκήσεις – Δραστηριότητες
σελ. 45 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε τα συνώνυμα ή τα αντίθετα των λέξεων που σας δίνονται για να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα.
Συγκρίνετε τις λέξεις που γράψατε με αυτές των συμμαθητών σας. Υπάρχουν διαφορές; • Αν ναι, ποιες, και γιατί;
1. Ειλικρινής
2. Νέος
3. Ομορφος
4. Πλαστός
5. Ομόνοια
6. Ιδεώδης
7. Ηρεμος
8. Συλλογίζομαι
9. Ημέρα

414

1. ≠ ανειλικρινής
2. = καινούριος
3. ≠ άσχημος
4. ≠ γνήσιος
5. ≠ διχόνοια
6. = ιδανικός
7. = πράος
8. = σκέφτομαι
9. ≠ νύχτα

• Είναι δυνατό να υπάρχουν διαφορές στις λέξεις της ακροστοιχίδας, αφού κάποιες από αυτές έχουν περισσότερα από ένα συνώνυμα ή αντίθετα που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα:
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γνήσιος ≠ παραποιημένος, πλαστογραφημένος, πλαστός
διχόνοια ≠ ομοφωνία, ομοψυχία, ομόνοια
ιδανικός = ιδεατός, ιδεώδης
σκέφτομαι = στοχάζομαι, συλλογίζομαι

∂ÓﬁÙËÙ·
4Ë

σελ. 45 σχολ. βιβλίου

2. Φτιάξτε και εσείς δύο ακροστιχίδες: Η μία να λύνεται με συνώνυμα και η άλλη με αντίθετα. • Προσπαθήστε να η λέξη που θα σχηματίζεται κάθετα (= ακροστιχίδα) να έχει
κάποια σχέση (μικρότερη ή μεγαλύτερη) με τις λέξεις που θα γραφούν οριζόντια.
1. Καινούριος
1. ≠ παλιός
2. Ουτοπικός
2. ≠ ρεαλιστικός
3. Ιδιωτικός
3. ≠ δημόσιος
4. Νόμιμος
4. ≠ παράνομος
5. Ομαδικός
5. ≠ ατομικός
6. Τέλειος
6. ≠ ατελής
7. Ημερος
7. ≠ άγριος
8. Τίμιος
8. ≠ άτιμος
9. Ανόμοιος
9. ≠ όμοιος
1. Σεβαστός
2. Υπομονετικός
3. Νιώθω
4. Ενωση
5. Ριζοσπαστικός
6. Γόνιμος
7. Ανοχή
8. Σύμπνοια
9. Ισότητα
10. Αμοιβαιότητα

1. = υπολογίσιμος
2. = καρτερικός
3. = κατανοώ
4. = σύνδεσμος
5. = επαναστατικός
6. = παραγωγικός
7. = ανεκτικότητα
8. = ομοφωνία
9. = ισοτιμία
10. = ανταποδοτικότητα

σελ. 45 σχολ. βιβλίου

3. πλούσιος – φτωχός: Γράψτε όσα περισσότερα συνώνυμα μπορείτε για τα δύο αυτά επίθετα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λεξικό συνωνύμων. • Στη συνέχεια
συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων διαλέγοντας από τα επίθετα που συγκεντρώσατε.
• Συνώνυμα
πλούσιος: ευκατάστατος, εύπορος, ζάπλουτος, κροίσος, βαθύπλουτος, (οικονομικά) εύρωστος, άφθονος, πλουσιοπάροχος, γενναιόδωρος
φτωχός: φτωχός, άπορος, πάμφτωχος/πάμπτωχος, ενδεής, αδέκαρος, πειναλέων, μίζερος,
άθλιος, κακόμοιρος, ελλιπής, ανεπαρκής, πενιχρός, φτωχικός, λιγοστός
α. Υπάρχουν πλούσιοι άνθρωποι με φτωχό όμως συναισθηματικό κόσμο.
β. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πραγματικός κροίσος!
γ. Το σπίτι τους ήταν μικρό και φτωχικό αλλά ένιωθα άνετα εκεί.
δ. Η ανταμοιβή που μας υποσχέθηκαν ήταν πλουσιοπάροχη.
ε. Παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη που δεν τους φτάνει ούτε για τα βασικά.
στ. Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας απόψε. Μου τέλειωσαν και λεφτά και είμαι αδέκαρος!
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σελ. 46 σχολ. βιβλίου

4. Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί υπάρχουν δέκα λέξεις συνώνυμες και αντίθετες της λέξης ένωση. Βρείτε τουλάχιστον οχτώ από αυτές. • Αναζητήστε τες οριζόντια, κάθετα
και διαγώνια και κυκλώστε τες.
• Καταγράψτε τις λέξεις που βρήκατε στο τετράδιό σας, χωρισμένες σε δύο στήλες, μία
συνωνύμων και μία αντιθέτων και δώστε τη σημασία της καθεμιάς. Για όσες λέξεις δεν
μπορείτε να πείτε τι σημαίνουν, συμβουλευτείτε το λεξικό σας.
ένωση
συνώνυμες λέξεις
εταιρεία
κοινοπραξία
ενοποίηση
δεσμός
κοινότητα
σύνδεσμος
σύλλογος

αντίθετες λέξεις
διάσπαση
διάλυση
χωρισμός

εταιρεία: ομάδα προσώπων που έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την πραγματοποίησή τους
κοινοπραξία: η από κοινού ανάπτυξη δραστηριότητας από ένα σύνολο ατόμων, που αποβλέπει στην επίτευξη ενός σκοπού
ενοποίηση: ένωση
δεσμός: σχέση που προϋποθέτει ή συνεπάγεται ηθικό, νομικό ή συναισθηματικό σύνδεσμο
κοινότητα: ένωση προσώπων που έχουν κοινή καταγωγή ή κοινά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις
σύνδεσμος: ένωση ατόμων σε οργανωμένη ομάδα για την εξυπηρέτηση κοινών στόχων ή λόγω κοινών ενδιαφερόντων
σύλλογος: ένωση προσώπων που συστήνεται βάσει καταστατικού με συγκεκριμένη επωνυμία,
έδρα, τόπο δράσης και λειτουργίας για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού ή κοινών ενδιαφερόντων
διάσπαση: απότομος ή βίαιος διαχωρισμός των μερών ενός συνόλου / η διακοπή των αρμονικών σχέσεων μεταξύ μερών
διάλυση: χωρισμός ενός συνόλου σε επιμέρους κομμάτια / διάσπαση της συνοχής, αποδιοργάνωση / ματαίωση, ακύρωση
χωρισμός: διάσπαση
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Eιρήνη – Πόλεμος

Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις – Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά
του – Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
Κείμενο 1: Στα αμπρί
σελ. 48 σχολ. βιβλίου

1. Γιατί ο συγγραφέας λέει ότι πάνω από το στρατιώτη που πολεμά «κρεμιέται η τύχη»;
• Πώς τεκμηριώνει την άποψή του αυτή;
Ο συγγραφέας λέει ότι πάνω από το στρατιώτη που πολεμά «κρεμιέται η τύχη» γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα του συμβεί και αν θα ζήσει τα επόμενα λεπτά. Στον πόλεμο όλα είναι απρόβλεπτα και ανεξέλεγκτα, καθώς το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει κανείς δεν εξαρτάται από τον ίδιο
και τη θέλησή του αλλά από την τύχη.
• Τεκμηριώνει την άποψή του αυτή αναφέροντας περιστατικά από την προσωπική του εμπειρία. Συγκεκριμένα, περιγράφει πώς κατάφερε να επιζήσει δύο φορές από καθαρή τύχη· την
πρώτη φορά σώθηκε επειδή τη στιγμή που έσκασε μπόμπα εκείνος είχε πάει σε ένα άλλο αμπρί
για να δει κάποιους γνωστούς του. Έπειτα, αφού τους βρήκε όλους νεκρούς επέστεψε στο άλλο αμπρί και διαπίστωσε ότι και εκείνοι είχαν χτυπηθεί και είχαν σκοτωθεί. Αυτά λοιπόν τα
δύο τυχαία περιστατικά, χάρη στα οποία επέζησε, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πάνω
από το στρατιώτη που πολεμά «κρεμιέται η τύχη»
σελ. 48 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε τις προτάσεις που εισάγονται με να και για να. • Κατατάξτε τες σε δύο κατηγορίες, στις βουλητικές και στις τελικές.
Βουλητικές προτάσεις
Να περιμένεις
να κάνω
να σκύψω
να τους ξεχώσουν
να με βρει
να ζω
να γίνεις χίλια κομμάτια
να μην πάθεις τίποτα

Τελικές προτάσεις
για να περάσει
να δω
για να βοηθήσω

σελ. 48 σχολ. βιβλίου

3. Σκεφτείτε λέξεις ομόηχες ή ομώνυμες με τη λέξη τύχη και τη λέξη αυτοί. • Στη συνέχεια γράψτε προτάσεις, στις οποίες να φαίνεται η διαφορετική σημασία των ομόηχων/ομώνυμων. • Προσέξτε κάθε φορά την ορθογραφία.
λέξεις ομόηχες ή ομώνυμες με τη λέξη τύχη: τύχει, τείχη, τοίχοι

417

TETPA¢IO(357-464)NEO KA™E

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

14-01-04

04:31

™ÂÏ›‰·418

• Προτάσεις:
– Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στην τύχη και για αυτό παίζουν πολλά τυχερά παιχνίδια.
– Τα Μακρά Τείχη ένωναν την πόλη της Αθήνας με τον Πειραιά και το Φάληρο τον 5ο
αιώνα π.Χ.
– Οι τοίχοι του σπιτιού του είναι βαμμένοι με διάφορα χρώματα.
λέξεις ομόηχες ή ομώνυμες με τη λέξη αυτοί: αυτή, αυτί
• Προτάσεις:
– Αυτοί είναι οι γονείς μου.
– Αυτή η ταινία μού άρεσε πολύ και σου την προτείνω ανεπιφύλακτα.
– Πονούσε το αυτί του και πήγε στο γιατρό.
σελ. 48 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε τρεις λέξεις-κλειδιά, που να συμπυκνώνουν το βασικό νόημα του αποσπάσματος.
Οι τρεις λέξεις-κλειδιά που συμπυκνώνουν το βασικό νόημα του αποσπάσματος είναι:
αμπρί, φαντάρος, τύχη.
σελ. 48 σχολ. βιβλίου

5. Το βιβλίο του Στρατή Μυριβήλη Η ζωή εν Τάφω αναφέρεται στον ίδιο πόλεμο με το βιβλίο του Ρεμάρκ. Βρείτε ένα απόσπασμα στο οποίο ο Στρατής Μυριβήλης να αφηγείται τη ζωή των στρατιωτών στο αμπρί. • Στο απόσπασμα αυτό να εντοπίσετε:
α. τις λέξεις-κλειδιά που δείχνουν την ατμόσφαιρα της ζωής στο αμπρί,
β. τις δευτερεύουσες τελικές και αιτιολογικές, αν υπάρχουν.
γ. ομόηχα ή ομώνυμα ή παρώνυμα λέξεων του αποσπάσματος.
[…] Κανένας απ’ έξω δεν παίρνει είδηση από το δράμα. Ο αγώνας είναι άνισος και
αφύσικος. Στο τέλος τα βάζεις κάτω και παραδίνεσαι. Έρχεται μια μέρα που η λέρα, η
ψείρα, ο βαριεστιμός μπαίνουν από παντού και σε κουρσεύουν. Κείνη τη μέρα λοιπόν είναι που το χαράκωμα σε παραδέχεται για δικόν του. Το σκουλήκι παύει να σε ξαφνιάζει
και να ξαφνιάζεται. Το ποντίκι μπαίνει στο γελιό και ροκανίζει γαλέτα. Το ακούς κάτω
από το μάγουλο γιατί έχεις το γελιό για προσκέφαλο. Χτυπάς με το χέρι, όχι τίποτα, να
φύγει, να σ’ αφήσει να κοιμηθείς μια στάλα. […]
Μέσα σ’ αυτήν την ακίνητη φρίκη σαλεύει οκνά η ψυχή, σαν τη χελώνα στο βούρκο.
Μια κούραση από ακαμωσιά. Είναι το χτικιό της ψυχής που σαπίζει και αποσυντίθεται.
Στο τέλος έρχεται και βουλιάζει μέσα σε μιαν αφύσικη απάθεια. Τίποτα δεν έχει πια ενδιαφέρον. Αυτό πολλές φορές γεννάει τον έξαλλον ηρωισμό. Και πάλι εκεί που λες «πάει, πέθανε η ψυχή», έρχεται μια στιγμή και ξαφνικά περνά μες από το σβησμένο μάτι μια
σπίθα, σαν ένα βέλος από φως που τρέχει βιαστικά. Αυτό γίνεται μπροστά σε μια έκρηξη,
σ’ ένα φάκελο από την πατρίδα που σκίζεται με τρεμουλιαστό δάκτυλο. Κάποτε φτάνει
ένας λόγος που ορμά από την καρδιά ή ένα παλιό λαϊκό τραγούδι.
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α. λέξεις-κλειδιά που δείχνουν την ατμόσφαιρα της ζωής στο αμπρί: δράμα, αγώνας άνισος
και αφύσικος, τα βάζεις κάτω, να κοιμηθείς μια στάλα, παραδίνεσαι, ακίνητη φρίκη, κούραση, ακαμωσιά, χτικιό της ψυχής, αφύσικη απάθεια, τρέλλα, έξαλλον ηρωισμό, έκρηξη, φάκελο από την πατρίδα.
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β. δευτερεύουσες τελικές και αιτιολογικές προτάσεις:
γιατί έχεις το γελιό για προσκέφαλο: αιτιολογική
γ. ομόηχα ή ομώνυμα:
χέρι – χαίρει, για – γεια, τη - τι, της – τις , που – πού, πια - ποια, τον - των, η - οι, ή - η
παρώνυμα λέξεων του αποσπάσματος:
γελιό - γέλιο, φύγει – φυγή , από - άπω, φορές - φόρες

∂ÓﬁÙËÙ·
5Ë

Κείμενο 2: Τα παιδιά του πολέμου
σελ. 49 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι αυτό; • Για ποιο σκοπό έχει γραφτεί; • Ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι φωτογραφίες που το συνοδεύουν;
Το κείμενο αυτό είναι ένα πολυτροπικό κείμενο που συνδυάζει λογο και εικόνα και πρόκειται για ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό φυλλάδιο της οργάνωσης Γιατροί
Χωρίς Σύνορα.
• Έχει γραφτεί με σκοπό να ενημερώσει σχετικά με τις βασικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά
και τις επιπτώσεις των πολέμων ή των φυσικών καταστροφών σε αυτά.
• Οι φωτογραφίες που το συνοδεύουν έχουν σκοπό να κινητοποιήσουν το συναίσθημα του
αναγνώστη, να του δείξουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτά τα παιδιά και να τον
ευαισθητοποιήσουν. Οι φωτογραφίες αυτές αναδεικνύουν το φόβο, την απόγνωση και τον πόνο που νιώθουν καθημερινά τα παιδιά αυτά.
σελ. 49 σχολ. βιβλίου

2. Στο κείμενο παρουσιάζονται δύο πραγματικότητες που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ
τους. Η μία είναι αυτή που ταιριάζει σε όλα τα παιδιά του πλανήτη και η άλλη αυτή
που ζουν ορισμένα παιδιά όταν ο πόλεμος συγκλονίζει τη χώρα τους. Περιγράψτε όσο
μπορείτε ακριβέστερα τις δύο πραγματικότητες με στοιχεία του κειμένου.
Πώς ταιριάζει σε όλα τα παιδιά του πλανήτη να ζουν: Όλα τα παιδά του πλανήτη για να
αναπτυχθούν σωστά έχουν ανάγκη από συνθήκες, που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν μια
ομαλή παιδική ηλικία. Έχουν όλα το αναφαίρετο δικαίωμα στην υγεία, στη μόρφωση, στο
παιχνίδι, στην ξενοιασιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παύουν να είναι παιδιά.
Πώς ζουν ορισμένα παιδιά όταν ο πόλεμος συγκλονίζει τη χώρα τους:
Τα παιδιά αυτά είναι περισσότερο ευάλωτα στις κακουχίες και τις στερήσεις, περισσότερο ευαίσθητα στη βία και το φόβο. Τα περισσότερα δεν απολαμβάνουν τα στοιχειώδη αγαθά που μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για επιβίωση.Επιπλέον, τα παιδιά αυτά ως θύματα των πολέμων παύουν να είναι παιδιά. Η ζωή τους σημαδεύεται ανεπανόρθωτα από το φόβο και την αβεβαιότητα.
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

•

3. Στο κείμενο δεν υπάρχουν αιτιολογικές προτάσεις. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι με
τους οποίους εκφράζεται η αιτία. Μπορείτε να εντοπίσετε φράσεις που δηλώνουν αιτά; • Ποιες από αυτές μπορείτε να τις μετατρέψετε σε δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις; • Σε τι αλλάζει το κείμενο ύστερα από αυτή τη μετατροπη;
Φράσεις που δηλώνουν αιτία:
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– Εξαιτίας ενόπλων συγκρούσεων
– από ένοπλες συγκρούσεις
– από αυτές
• Μετατροπή σε δευτερεύουσες προτάσεις:
– επειδή γίνονται ένοπλες συγκρούσεις
– επειδή συμβαίνουν ένοπλες συγκρούσεις.
– επειδή υπάρχουν νάρκες.
• Αν κάνουμε αυτή τη μετατροπή, παρατηρούμε ότι οι προτάσεις έχουν αναπτυγμένη μορφή,
αφού προσθέσαμε ρήματα (γίνονται, συμβαίνουν) και στην τελευταία περίπτωση χρειάστηκε
να επαναλάβουμε τη λέξη νάρκες.
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε τις λέξεις-κλειδιά που μεταφέρουν κυρίως το μήνυμα του κειμένου.
Οι λέξεις-κλειδιά που μεταφέρουν κυρίως το μήνυμα του κειμένου είναι οι εξής: παιδιά, πόλεμος, ένοπλες συγκρούσεις, κακουχίες, στερήσεις, βία, φόβο, αβεβαιότητα, να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έχασαν τη ζωή τους, χάνουν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν,
έμειναν ορφανά.
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

5. Εξηγήστε τους παρακάτω όρους και χρησιμοποιήστε τους σε δικές σας προτάσεις: ευάλωτα, αναφαίρετο, στοιχειώδη, ανεπανόρθωτα, αβεβαιότητα.
ευάλωτα: ευπρόσβλητα, ευαίσθητα.
Ο γιατρός τού είπε να μην πάει σχολείο για δύο μέρες γιατί ο οργανισμός του είναι πολύ ευάλωτος ακόμα και υπάρχει ο φόβος να αρρωστήσει ξανά.
αναφαίρετο: που δεν μπορεί να το αφαιρέσει / να το στερήσει κανείς.
Αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων είναι η ελευθερία τους.
στοιχειώδη: απαραίτητα, βασικά.
Σε ένα δικτατορικό καθεστώς οι πολίτες δεν απολαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματά
τους.
ανεπανόρθωτα: χωρίς να μπορεί να διορθωθεί.
Ένας πόλεμος ζημιώνει ανεπανόρθωτα ένα λαό.
αβεβαιότητα: έλλειψη σιγουριάς.
Η αβεβαιότητα της εύρεση εργασίας είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους νέους.
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

6. Βρείτε τα τονικά πρώνυμα των λέξεων: παιδιά, φορά, πόσα.
παιδιά – παιδεία, φορά – φόρα, πόσα - ποσά

Κείμενο 3: Ποδόσφαιρο και πόλεμος
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

420
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Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η συγγραφέας για να τεκμηριώσει την άποψή της είναι τα
εξής:
– χρησιμοποιούνται μια σειρά από παρομοιώσεις από τις πολεμικές συγκρούσεις για την περιγραφή του ποδοσφαιρικού αγώνα.
– αφήνεται να εννοηθεί μέσα από τις περιγραφές αυτές ότι αναμετρούνται δυο ομάδες-στρατοί.
– κυρίαρχο στοιχείο είναι τόσο η βία στο χώρο του γηπέδου, όσο και ανάμεσα στους οπαδούς,
τους παίκτες και την εξουσία, εννοώντας τους αστυνομικούς.

∂ÓﬁÙËÙ·
5Ë

σελ. 50 σχολ. βιβλίου

2. Υπογραμμίστε τις τελικές προτάσεις του κειμένου. • Με ποιους συνδέσμους εισάγονται; • Γιατί είναι τελικές και δεν είναι βουλητικές;
• τελικές προτάσεις:
– για να μεθύσουν με τη νίκη της ομάδας τους.
– Να ταπεινώσουν (τους αντιπάλους)
– Να κατατροπώσουν τους αντιπάλους
– Να ζήσουν την εμπειρία… ιδιαίτερη συλλογικότητα.
• Η πρώτη εισάγεται με το σύνδεσμο για να και οι υπόλοιπες με το σύνδεσμο να.
• Οι προτάσεις είναι τελικές και όχι βουλητικές, γιατί εξαρτώνται από το ρήμα κίνησης πάνε
και δηλώνουν σκοπό.
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε στο κείμενο όσο περισσότερα παρώνυμα και ομώνυμα μπορείτε.
Ομώνυμα
Παρώνυμα
οι – η
όπιο –- οποίο
της – τις
από - άπω
πιο – ποιο
χώρος – χορός
για – γεια
ατυχή – άτυχη
φορά – φόρα
ανθεί – άνθη
διάφορα – διαφορά
πόλεμο – πολεμώ
βία – βια (= βιασύνη)
μεταξύ – μετάξι
άξιες – αξίες
σελ. 50 σχολ. βιβλίου

4. μάχης και βίας: Γράψτε όσο περισσότερα σύνθετα και παράγωγα μπορείτε να σκεφτείτε από αυτές τις δύο λέξεις του κειμένου.
μάχη: διαμάχη, άμαχος, ναυμαχία, ακαταμάχητος, ταυρομαχία, λογομαχία, μονομαχία, εικονομαχία, μαχητικός, μαχητής, σύμμαχος, επίμαχος, αντιμαχία.
βία: εκβιάζω, εκβιαστής, εκβιασμός, παραβιάζω, βιαιοπραγία, βιασύνη, βιαστικά, βιαιότητα,
αβίαστα, παραβίαση, βίαιος.
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σελ. 50 σχολ. βιβλίου

5. Εξηγήστε τους όρους: αρρενωπή, παραβατικότητα, συλλογικότητα.
γράψτε δικές σας προτάσεις μ’ αυτές τις λέξεις.

•

Στη συνέχεια

αρρενωπή: που έχει έντονα ανδρικά χαρακτηριστικά.
Έχει πολύ αρρενωπό ύφος παρά τη μικρή του ηλικία.
παραβατικότητα: η παράνομη συμπεριφορά.
Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για τους τρόπους εξάλειψης της παιδικής παραβατικότητας.
συλλογικότητα: ομαδικότητα.
Η συλλογικότητα είναι μια από τις αξίες που πρέπει να ενθαρρύνουμε στα παιδιά.
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

6. Βρείτε το θέμα κάθε παραγράφου και γράψτε έναν πλαγιότιτλο για καθεμία.
1η παράγραφος
θέμα: Θεοποίηση του ποδοσφαίρου.
πλαγιότιτλος: «H ταύτιση των οπαδών με το ποδόσφαιρο»
2η παράγραφος:
θέμα: Tο ποδόσφαιρο γίνεται πεδίο μάχης.
πλαγιότιτλος: «H σχέση του ποδοσφαίρου με τη διαμόρφωση των ανδρικών αξιών και οι
εκδηλώσεις βίας»
3η παράγραφος:
θέμα: Στόχοι των οπαδών.
πλαγιότιτλος: «H συλλογική έκφραση των στόχων που έχουν οι οπαδοί που πάνε στο γήπεδο»
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

7. Προσπαθήστε να βρείτε τις συνδετικές λέξεις των περιόδων του κειμένου.
1η παράγραφος: δεν έχει συνδετικές λέξεις.
2η παράγραφος: Ταυτόχρονα, εξάλλου, επίσης.
3η παράγραφος: δεν έχει συνδετικές λέξεις.
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

8. Η συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι το ποδόσφαιρο θυμίζει πόλεμο και παραθέτει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την άποψή της. Γράψτε μια επιστολή-απάντηση,
στην οποία να υποστηρίζετε την αντίθετη άποψη, ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της ειρήνης και ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων και ανάμεσα σε κράτη.
Η επιστολή πρέπει να έχει την εξής τυπική μορφή:

422

(τόπος, ημερομηνία)
Κύριε διευθυντά,
Είναι γεγονός ότι το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα πολύ συχνά θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη κα-

TETPA¢IO(357-464)NEO KA™E

14-01-04

04:32

™ÂÏ›‰·423

θώς κυριαρχούν η λεκτική και σωματική βία ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα μονόπλευρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καμπάνια εναντίον του ρατσισμού στα γήπεδα,
που ξεκίνησε το τελευταίο διήμερο στο Βερολίνο υπό την αιγίδα της FIFA και στην οποία παρευρίσκονταν σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφασίρου που αποτελούν είδωλο γιοα
πολλούς νέους, όπως ο Μπλάτερ, ο Μπεκενμπάουερ, ο Πελέ.
Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά ελπιδοφόρο. Όπως σχολίασαν και διάφορες εφημερίδες
στις κεντρικές πλατείες των γερμανικών πόλεων, εκεί όπου παίζεται ένα «δεύτερο Μουντιάλ», η συνύπαρξη όλων των φυλών του κόσμου ήταν αρμονική. Ευρωπαίοι, Λατινοαμερικάνοι, Αφρικανοί και Ασιάτες από την Ιαπωνία και την Κορέα, συμμετείχαν μαζί στο δικό
τους πάρτι, με τα δικά τους χρώματα, τις σημαίες. Και το μόνο που έκαναν ήταν να χορεύουν, να πίνουν, να διασκεδάζουν, να πειράζουν (σε αποδεκτά πλαίσια) ο ένας τον άλλον, να
ανταλλάσσουν αναμνηστικά. Είναι φανερό λοιπόν ότι η μονόγφθαλμη κριτική δεν είναι ολοκληρωμένη. Οι άνθρωποι που νοιάζονται και αγαπούν το άθλημα αυτό καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για την εξομάλυνση της κατάστασης και του αρνητικού κλίματος που πολλές φορές συναντάμε^ απευθύνουν έκκληση στους φιλάθλους όλου του κόσμου να εναντιώνονται σε κάθε μορφή ρατσισμού.
Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο ως παιχνίδι και άθλημα. Αυτοί είναι οι πραγματικοί φίλαθλοι και είναι περισσότεροι από τους φανατικούς οπαδούς. Μένει να σκεφτούμε όλοι μας γιατί και από ποιους υποκινούνται αυτά τα
φαινόμενα μαζικής βίας και να συμβάλλουμε, ο καθένας όσο μπορεί, στην «εξυγίανση» του
ποδοσφαίρου και να μην το αντιμετωπίζουμε σαν άγριο παιχνίδι που χρησιμεύει στην εκτόνωση μιας μόνο μερίδας οπαδών. Τρανό παράδειγμα η παραπάνω καμπάνια.
Με εκτίμηση,
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο)

∂ÓﬁÙËÙ·
5Ë

[Σημ.: βλ. Tετράδιο Eργασιών, Eνότητα 3, απάντηση στην άσκηση 4 (σελ. 33 σχολ. βιβλίου),
όπου παρατίθεται το άρθρο της εφημερίδας με περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη καμπάνια].

Κείμενο 4: Διακήρυξη των νομπελιστών για το μέλλον του κόσμου στο νέο αιώνα
σελ. 51 σχολ. βιβλίου

1. α. Από πού προέρχεται, σύμφωνα με τους νομπελίστες που υπέγραψαν τη διακήρυξη,
η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη;
β. Ποιοι είναι οι δύο άμεσοι στόχοι που προτείνουν οι νομπελίστες στις κυβερνήσεις
να επιδιώξουν, ώστε να αποτρέψουν τους πολέμους;
α. O μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη προέχεται από τις νόμιμες απαιτήσεις
των αδικημένων του κόσμου, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι φτωχοί και στερημένοι.
Eίναι εκείνοι, οι οποίοι ζώντας κοντά στις περιοχές της ισημερινής ζώνης, υφίστανται τις
επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, για το οποίο μάλιστα δεν ευθύνονται («που
οφείλεται… των λίγων πλουσίων»). Eπομένως, είναι ριψοκίνδυνο οι άνθρωποι αυτοί να
απαιτήσουν την καταστροφική δύναμη των όπλων και των εξοπλισμών, γιατί έτσι ενδέχεται
να προκληθεί μεγάλη καταστροφή.
β. Oι άμεσοι στόχοι που, σύμφωνα με τους νομπελίστες, πρέπει να επιδιώξουν οι κυβερνήσεις
είναι να αναζητήσουν τρόπους δράσης ενάντια στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στους
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εξοπλισμούς. Kάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ο πόλεμος θα αντικατασταθεί από τη διεθνή
και έννομη τάξη και η ειρήνη θα εδραιώνεται.
σελ. 52 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε προσεκτικά τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, • Μπορείτε να βρείτε ποιες φράσεις αυτού του αποσπάσματος συνδέονται μεταξύ τους με αιτιακές σχέσεις (σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος); Μπορείτε να βρείτε τις λέξεις που δηλώνουν την αιτιακή
σχέση; • Μπορείτε να διατυπώσετε τα ίδια νοήματα, χρησιμοποιώντας δευτερεύουσες
αιτιολογικές προτάσεις;
Φράσεις αυτού του αποσπάσματος που συνδέονται μεταξύ τους με αιτιακές σχέσεις:
– όχι στις δικές τους δραστηριότητες (αιτία)
το φαινόμενο του θερμοκηπίου(αποτέλσμα)
– στον τρόπο ζωής των λίγων πλουσίων (αιτία)
το φαινόμενο του θερμοκηπίου (αποτέλεσμα)
• Η αιτιακή σχέση δηλώνεται και στις δύο περιπτώσεις με τη λέξη οφείλεται.
Διατύπωση των ίδιων νοημάτων, χρησιμοποιώντας δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις:
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που προκαλείται όχι επειδή οι φτωχοί αναπτύσσουν δικές
τους δραστηριότητες, αλλά επειδή οι λίγοι πλούσιοι ζουν με το γνωστό τρόπο.
σελ. 52 σχολ. βιβλίου

3. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου εντοπίστε μια περίοδο που να περιέχει μια
τελική πρόταση. • Αλλάξτε τη σειρά των προτάσεων, βάλτε την τελική πρόταση μετά
την κύρια. • Πόσο διαφορετικό είναι το μήνυμα που εκπέμπεται σε κάθε περίπτωση; •
Γιατί νομίζετε ότι οι συγγραφείς επέλεξαν αυτή τη σειρά;
• Περίοδος που περιέχει μια τελική πρόταση: Για να επιβιώσουμε στον κόσμο που μεταμορφώνεται, πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε με καινούργιο τρόπο.
• Αλλαγή σειράς των προτάσεων:
Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε με καινούργιο τρόπο, για να επιβιώσουμε στον κόσμο
που μεταμορφώνεται.
• Με τη μετατροπή της σειράς των λέξεων, διαφοροποιείται το μήνυμα του συγγραφέα· τονίζεται περισσότερο αυτό που πρέπει να κάνει το υποκείμενο (Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε) και όχι το περιεχόμενο της τελικής πρότασης.
• Οι συγγραφείς θέλοντας ακριβώς να τονίσουν το περιεχόμενο της τελικής, ακολούθησαν τη
συγκεκριμένη σειρά. Επιπλέον, οργανώνεται καλύτερα ο λόγος τους, καθώς προτάσσοντας
την τελική πρόταση επιτυγχάνεται καλύτερα η σύνδεση των νοημάτων με όσα έχουν προηγηθεί στην προηγούμενη περίοδο.
σελ. 52 σχολ. βιβλίου

4. Στην αρχή της τρίτης παραγράφου υπάρχει η λέξη λοιπόν. Ποιο ρόλο παίζει η λέξη αυτή στο σημείο που βρίσκεται; • Γιατί τη χρησιμοποιεί ο συγγραφέας;
Η λέξη λοιπόν στην αρχή της τρίτης παραγράφου συνδέει τις πληροφορίες που προηγήθηκαν με όσες θα ακολουθήσουν. Χρησιμεύει, δηλαδή, στη συνοχή του κειμένου.
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σελ. 52 σχολ. βιβλίου

5. Χρησιμοποιώντας όσο περισσότερες μπορείτε από τις πληροφορίες του κειμένου,
φτιάξτε ένα δικό σας κείμενο. • Αρχίστε από την τελευταία περίοδο του κειμένου και
προχωρήστε χρησιμοποιώντας εκφράσεις που δηλώνουν αιτιακές σχέσεις.
Σήμερα το μέλλον του καθενός εξαρτάται από το καλό όλων, γιατί η ζωή και οι πράξεις ενός ατόμου επηρεάζουν και τη ζωή του κοινωνικού συνόλου. O Λέο Mπουσκάλια,
εξαίρετος δάσκαλος και συγγραφέας, έγραψε «Nομίζω ότι πρέπει να καταλάβεις ότι δεν
πέφτει ούτε ένα φύλλο χωρίς να επηρεάσει τη ζωή σου». Aν θέλουμε να εξασφαλίσουμε
ένα φωτεινό και αισιόδοξο μέλλον, οφείλουμε να συνεργαστούμε και να ρυθμίζουμε τις
ενέργειές μας με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε
και να αναγνωρίσουμε ότι ο καθένας μας όχι μόνο μπορεί, αλλά και οφείλει να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό, ο οποίος σε μια πολιτισμένη κοινωνία δεν μπορεί να είναι άλλος από την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.
Σ’ αυτό τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπι να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. Όταν, στο δρόμο της
Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το αίνιγμά της, η απόκρισή
του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Οιδίποδα.

∂ÓﬁÙËÙ·
5Ë

[Σημ.: Tο απόσπασμα «Σ’ αυτό τον κόσμο … Oιδίποδα» προέρχεται από την ομιλία του
Σεφέρη στη Στοκχόλμη, όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Nόμπελ Λογοτεχνίας].

Κείμενο 5: Πόλεμος
σελ. 53 σχολ. βιβλίου

1. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των τριών φωτογραφιών;
Το κοινό στοιχείο των φωτογραφιών είναι ότι εικονίζουν σκηνικά που έχουν σχέση με
τον πόλεμο. Συγκεκριμένα, στη μεγάλη φωτογραφία και σε εκείνη που βρίσκεται κάτω
αριστερά βλέπουμε στρατιώτες, ενώ στην τρίτη μικρά παιδιά να παίζουν παριστάνοντας
τους πολεμιστές.
σελ. 53 σχολ. βιβλίου

2. Ποια φωτογραφία σάς τρομάζει περισσότερο; • Απαντήστε χρησιμοποιώντας αιτιολογικές προτάσεις.
Η φωτογραφία που θα έπρεπε να μας τρομάζει περισσότερο όλους μας είναι η τελευταία.
Θα έπρεπε από όλους να θεωρείται αδιανόητο μικρά και αθώα παιδιά, σαν αυτά της φωτογραφίας, να παίζουν με όπλα και να το διασκεδάζουν, γιατί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι εξοικειώνουμε τα παιδιά μας με τέτοιες εικόνες και καταστάσεις· τα παιδιά σε αυτή την ηλικία το
αντιμετωπίζουν μόνο ως παιχνίδι, γιατί δεν μπορούν να νιώσουν βαθιά μέσα του τις επιπτώσεις της βίας και του πολέμου. Εμείς, όμως, ως μεγαλύτεροι δεν πρέπει να ενισχύουμε τέτοιες συμπεριφορές, διότι δε θέλουμε η μελλοντική γενιά να θεωρεί φυσικό επόμενο της ανθρώπινης ιστορίας τους πολέμους και τη βιαιότητα.
σελ. 53 σχολ. βιβλίου

3. Σε ποια φωτογραφία δεν απεικονίζεται κανένα όπλο; • Αυτό την κάνει λιγότερο τρομαχτική;
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Στην πρώτη και μεγαλύτερη φωτογραφία δεν απεικονίζεται κανένα όπλο, παρά βλέπουμε
τους συγκεντρωμένους Γερμανούς στρατιώτες παρατεταγμένους σε έναν ανοιχτό χώρο. Στο
βάθος διακρίνονται σημαίες με το σύμβολο των Γερμανών ναζιστών, τη σβάστικα.
Αυτό όμως δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι λιγότερο τρομακτική. Είναι ανατριχιαστικοί οι συνειρμοί που δημιουργούνται σε κάποιον βλέποντας αυτή τη φωτογραφία· στη
φωτογραφία δε διακρίνεται καμία εκφραστικότητα στα πρόσωπά τους. το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο πλήθος ανθρώπων παραγκώνισε την ατομική του βούληση και φανατίστηκε πιστεύοντας στην ανωτερότητα της φυλής του. Η ανθρωπότητα ακόμα δεν μπορεί να ξεχάσει
την τραγωδία που έζησε εξαιτίας του γερμανικού ναζισμού.
σελ. 53 σχολ. βιβλίου

4. Γιατί νομίζετε ότι ο συντάκτης έβαλε στην ίδια σελίδα και κάτω από τον ίδιο τίτλο τις
τρεις φωτογραφίες; • Απαντήστε χρησιμοποιώντας αιτιολογικές προτάσεις.
Ο συντάκτης έβαλε στην ίδια σελίδα τις τρεις φωτογραφίες που αφορούν τον πόλεμο για
να προκαλέσει στους αναγνώστες τους αντίστοιχους συνειρμούς για τις επιπτώσεις του πολέμου. Η πρώτη φωτογραφία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος, επειδή μέσω αυτής υπονοείται ο φανατισμός που προκαλείται σε περίοδο πολέμου. Η δεύτερη φωτογραφία έχει επιλεγεί για να δείξει τη βαρβαρότητα του πολέμου· οι πολεμιστές βρίσκονται παραταγμένοι κρατώντας πρωτόγονα όπλα και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν τον αντίπαλο. Τέλος, στην τρίτη
φωτογραφία κάποια παιδιά φορούν κράνη και κρατούν όπλα. H έκφραση των προσώπων
τους δείχνει ότι είναι χαρούμενα και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι κρατούν στα χέρια
τους, διότι προφανώς είναι εξοικειωμένα με την ιδέα και τις εικόνες του πολέμου.
σελ. 53 σχολ. βιβλίου

5. Φτιάξτε μια ανάλογη σύνθεση με θέμα την ειρήνη. • Εξηγήστε στους συμμαθητές σας
τις επιλογές σας.
Η σύνθεση που θα φτιάξετε μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, άρθρα που έχουν δημοσιευτεί για θέματα ειρήνης. Στην αναζήτησή σας θα σας φανούν χρήσιμες κάποιες ιστοσελίδες του που θα βρείτε στις μηχανές αναζήτησης, όπως www.google.gr / www.in.gr.

Κείμενο 6: Σκέψεις με αφορμή την εξάπλωση των πολέμων και της βίας
σελ. 54 σχολ. βιβλίου
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1. Σε ποιους τομείς ο συγγραφέας διαπιστώνει πρόοδο και σε ποιους οπισθοδρόμηση;
Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι ενώ πολλοί τομείς της σύγχρονης ζωής σημειώνουν πρόοδο, ταυτόχρονα παρατηρείται οπισθοδρόμηση. Συγκεκριμένα, πρόοδος, κατά τον Morin, σημειώνεται στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των επικοινωνιών
και της αλληλεξάρτησης των κοινωνιών. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι είναι εμφανής η οπισθοδρόμηση, γιατί παρά την εξέλιξη, παντού στον κόσμο γίνονται πόλεμοι, η βία παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις («απλώνεται σαν γάγγραινα στις κοινωνίες») και η πολιτική συνείδηση εξασθενεί («η συνείδηση του πολίτη υποχωρεί»). Προσθέτει ακόμα ότι το μεγάλο
πλήγμα της εποχής μας είναι η βαρβαρότητα που έρχεται από τα βάθη των ιστορικών αιώνων… και χαρακτηρίζει τον πολιτισμό μας. Τέλος, αξιοσημείωτο θεωρεί το γεγονός ότι παρά
την πρόοδο των μέσων επικοινωνίας το χάσμα της ασυνεννοησίας μεγαλώνει διαρκώς.
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σελ. 54 σχολ. βιβλίου

2. Τελικά το κείμενο είναι αισιόδοξο ή απαισιόδοξο; • Αιτιολογήστε την άποψή σας. •
Χρησιμοποιήσατε τελικές και αιτιολογικές προτάσεις στο κείμενό σας;
Το κείμενο, παρόλο που στην αρχή φαίνεται απαισιόδοξο, είναι τελικά αισιόδοξο γιατί
στο τέλος δίνει ελπίδες ότι αυτή η παρατηρούμενη οπισθοδρόμηση μπορεί να ανατραπεί, αρκεί να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επιφέρει
τη βελτίωση διότι, όπως υποστηρίζει και ο Morin, όταν πλησιάζει ο κίνδυνος, υπάρχει η ελπίδα της αναγέννησης. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το ίδιο το σύστημα από μόνο του,
όταν έχει ήδη φθαρεί και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να θεραπεύσει τις αδυναμίες του, ή
αποσυντίθεται ή αναγεννάται από τις στάχτες του.

∂ÓﬁÙËÙ·
5Ë

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

3. Το σκίτσο που ακολουθεί το κείμενο με ποια παράγραφο του κειμένου νομίζετε ότι
σχετίζεται νοηματικά; Προσπαθήστε να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τη σχέση ανάμεσα στα νοήματα του σκίτσου και του κειμένου.
Το σκίτσο που ακολουθεί το κείμενο σχετίζεται νοηματικά με την τελευταία παράγραφο.
Απεικονίζεται μια κάμπια, η οποία έχει μεταμορφώνεται αρχικά σε χρυσαλίδα κλεισμένη σε
ένα κουκούλι και ύστερα σε όμορφη πεταλούδα έτοιμη να πετάξει. Η αναλογία εντοπίζεται
στο γεγονός ότι η κοινωνία, που βρίσκεται σε κρίση και παρακμή, μπορεί να μεταμορφωθεί
δραστικά σε κάτι όμορφο όπως ακριβώς ο μεταξοσκώληκας σε πεταλούδα.
σελ. 54 σχολ. βιβλίου

4. Συνδέστε αιτιακά τις δύο πρώτες περιόδους του κειμένου.
Επειδή οι εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της οικονομίας, οι
οποίες προωθούν πλέον το διαστημόπλοιο Γη, δε ρυθμίζονται ούτε από την πολιτική ούτε
από την ιδεολογία, εκείνο που φαινόταν ότι επρόκειτο να εξασφαλίσει τη βέβαιη πρόοδο φέρνει βεβαίως δυνατότητες μελλοντικής προόδου, αλλά παράλληλα δημιουργεί και αυξάνει τους
κινδύνους.
σελ. 54 σχολ. βιβλίου

5. «Παραδόξως… αυτά τα προβλήματα»: Με πόσους και ποιους τρόπους εκφράζονται οι
αιτιακές σχέσεις στο απόσπασμα αυτό;
Η αιτιακές σχέσεις στο απόσπασμα «Παραδόξως… αυτά τα προβλήματα» συνδέονται με δύο
τρόπους:
– Επειδή η εγγύτητα του κινδύνου ευνοεί τη συνειδητοποίηση (δευτερεύουσα πρόταση)
– με τη λέξη αιτία (εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας)
(Κυρίως όμως για την εξής αιτία)
σελ. 54 σχολ. βιβλίου

6. Εντοπίστε τις τελικές προτάσεις του κειμένου.
Οι τελικές προτάσεις του κειμένου είναι οι εξής:
– για να φτιάξει μια μεγάλη πολιτική επίγεια σωτηρίας
– για να ξαναβρούμε την ελπίδα
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σελ. 54 σχολ. βιβλίου

7. Προσπαθήστε να αναλύσετε το κείμενο στα συστατικά του.
Θέμα του κειμένου είναι οι επιπτώσεις της εξάπλωσης των πολέμων και της βίας, και οι
πιθανές διέξοδοι από την κατάσταση αυτή.
1η παράγραφος. Oι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας εγκυμονούν κινδύνους.
2η παράγραφος: H έξαρση της βίας και των πολέμων είναι πραγματικότητα.
3η παράγραφος: H βαρβαρότητα του πολιτισμού μας.
4η παράγραφος: H αντίφαση της εποχής μας: οι επικοινωνίες επεκτείνονται, αλλά η ασυνεννοησία αυξάνεται.
5η παράγραφος: H συνειδητοποίηση των ανθρώπων και η αποσύνθεση του συστήματος είναι
οι ελπίδες σωτηρίας.
6η παράγραφος: Oι υπάρχουσες αρετές των ανθρώπων θα γεννήσουν νέες που θα οδηγήσουν
στην αναγέννηση του συστήματος.

Κείμενο 7: Βρόμικος πόλεμος
σελ. 54 σχολ. βιβλίου

1. Ποιο στοιχείο κάνει το διάλογο αυτό αστείο και γιατί; Απαντήστε χρησιμοποιώντας
αιτιολογικές προτάσεις.
Ο διάλογος αυτός είναι αστείος γιατί ο στρατιώτης για να αναφέρει στον ανώτερό του ότι
σκότωσε τους αντιπάλους χρησιμοποιεί το ρήμα καθάρισα με τη μεταφορική σημασία του.
Εκείνος με ειρωνικό ύφος τού λέει να σφουγγαρίσει κιόλας, διότι οι άλλοι τον λένε βρόμικο.
Έτσι, ο σκιτσογράφος κάνει ένα λογοπαίγνιο χρησιμοποιώντας τις σημασίες του ρήματος καθαρίζω που προκαλεί το γέλιο των αναγνωστών.
σελ. 54 σχολ. βιβλίου

2. Σχολιάστε τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι λέξεις καθαρίζω και βρόμικος στο σκίτσο.
Οι λέξεις καθαρίζω και βρόμικος στο σκίτσο χρησιμοποιούνται μεταφορικά. Ειδικότερα:
– η κυριολεκτική σημασία της λέξης καθαρίζω είναι «κάνω κάτι καθαρό», ενώ η μεταφορική
σημασία της είναι «σκοτώνω».
– η λέξη βρόμικος σημαίνει κυριολεκτικά «αυτός που δεν είναι καθαρός» και μεταφορικά
«ανήθικος, ανέντιμος».

Άσκηση – Δραστηριότητα

• Συμπληρώστε την ακροστιχίδα.
1.
2.
3.
4.
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Εισάγει αιτιολογικές προτάσεις.
Ένας ειρηνικός κόσμος είναι…
Είναι απαραίτητο στοιχείο της πρότασης.
Με ένα παραπάνω γράμμα, από το γράμμα του αλαφαβήτου, γίνεται αποτέλεσμα
ενός πολέμου.
5. Εισάγει και σκοπό.
6. Είναι πιο συνηθισμένοι στις πολεμικές ταινίες παρά στον αληθινό πόλεμο
1. Επειδή, 2. Ιδανικός. 3. Ρήμα, 4. Ήττα, 5. Να, 6. Ηρωισμοί
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ÂÓﬁÙËÙ· 6Ë
Eνεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
Χρονικές και υποθετικές προτάσεις – Υπώνυμα – Ορισμός
Κείμενο 1: Κοινωνικότητα… αγάπη και προσφορά
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

1. Τι έδειξε το πείραμα που έγινε στο πανεπιστήμιο;
Το πείραμα που έγινε στο πανεπιστήμιο έδειξε ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το
κοινωνικό σύνολο, παρά μόνο για ό,τι συμβαίνει στο κοντινό τους περιβάλλον. Ο ανθρωπισμός, η αγάπη και η φροντίδα για τις πάσχουσες κοινωνικές ομάδες, είτε αυτές βρίσκονται
στη μακρινή Ινδία είτε δίπλα τους, δεν έχει θέση στην καθημερινότητά τους. Ο εγωισμός, η φιλαυτία και η αδιαφορία είναι οι κυρίαρχες συμπεριφορές που εκδηλώνουν.
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

2. Εσείς πού θα δίνατε τα δικά σας δέκα σεντς, αν παίρνατε μέρος στο πείραμα; • Αιτιολογήστε την επιλογή σας σε ένα σύντομο κείμενο.
Όλοι μας, σε αντίστοιχη περίπτωση, θα οφείλαμε να δώσουμε το ελάχιστο ποσό των δέκα
σεντς είτε στους Ινδούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας είτε στη φτωχή οικογένεια που δυσκολεύεται να ποριστεί τα αναγκαία. Είναι πολύ πιο σημαντικό να συνδράμουμε με όποιον
τρόπο μπορούμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα επιβίωσης που
έχουν, παρά να δώσουμε το ποσό αυτό για αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος. Άλλωστε, είναι
χρέος όλων μας όχι μόνο να βάζουμε σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια
ανεξάρτητα από την απόσταση που μας χωρίζει από όσους υποφέρουν, αλλά και να δρούμε
σύμφωνα με τις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της συνεργασίας.
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και υπογραμμίστε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου. • Τι εκφράζουν;
• Σε ποιους χρόνους και εγκλίσεις βρίσκονται τα ρήματα των προτάσεων που τους
αποτελούν;
– Αν νομίζεις: υποθετική πρόταση (χρόνος: ενεστώτας, έγκλιση: οριστική)
βάλε τα δέκα σεντς σου σε ένα φάκελο: κύρια πρόταση, πρώτη απόδοση (χρόνος: αόριστος,
έγκλιση: προστακτική)
γράψε «Ινδία»: κύρια πρόταση, δεύτερη απόδοση (χρόνος: αόριστος, έγκλιση: προστακτική).
Ο υποθετικός λόγος εκφράζει το πραγματικό.
– Αν θέλεις: υποθετική πρόταση (χρόνος: ενεστώτας, έγκλιση: οριστική).
τα χρήματά σου θα τους δοθούν ανώνυμα: κύρια πρόταση, απόδοση (χρόνος: συνοπτικός μέλλοντας , έγκλιση: οριστική).
Ο υποθετικός λόγος εκφράζει το πραγματικό.
– Αν θέλετε: υποθετική πρόταση (χρόνος: ενεστώτας, έγκλιση: οριστική).
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βάλτε δέκα σεντς μέσα σ’ ένα φάκελο: κύρια πρόταση, πρώτη απόδοση (χρόνος αόριστος,
έγκλιση προστακτική)
γράψτε «φωτοαντίγραφα»: κύρια πρόταση, δεύτερη απόδοση (χρόνος: αόριστος, έγκλιση:
προστακτική)
Ο υποθετικός λόγος εκφράζει το πραγματικό.
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

4. Μετατρέψτε τους υποθετικούς λόγους που βρήκατε στην προηγούμενη άσκηση σε υποθετικούς λόγους που εκφράζουν το αντίθετο του πραγματικού. • Κάντε όλες τις απαραίτητες αλλαγές.
– Αν νόμιζες / είχες νομίσει ότι έπρεπε να βοηθήσεις, θα έβαζες / θα είχες βάλει τα δέκα
σεντς σου μέσα σ’ ένα φάκελο και θα έγραφες / θα είχες γράψει «Ινδία».
– Αν ήθελες / είχες θελήσει να βοηθήσεις τους ανθρώπους, τα χρήματά σου θα τους δίνονταν / θα τους είχαν δοθεί ανώνυμα.
– Αν θέλατε / είχατε θελήσει να βοηθήσετε στην αγορά του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, θα βάζατε / θα είχατε βάλει δέκα σεντς μέσα σ’ ένα φάκελο και θα γράφατε /
θα είχατε γράψει «φωτοαντίγραφα».
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

5. Προσπαθήστε να ορίσετε τη λέξη προσφορά. • Βρείτε μια ευρύτερη έννοια να την
εντάξετε και όποια άλλα στοιχεία θεωρείτε απαραίτητα, για να τη διαφοροποιήσετε
από άλλες που ανήκουν στην ίδια ευρύτερη έννοια. • Αν δεν τα καταφέρνετε, συμβουλευτείτε λεξικό. • Βρείτε τον ορισμό και αναλύστε τον στα συστατικά του.
Προσφορά:
1. παροχή, βοήθεια, συνήθως με τη μορφή δωρεάς (η ερμηνεία αυτή ταιριάζει στο
κείμενο).
2. η ευεργετική συνεισφορά κάποιου σε συνολική προσπάθεια ή υπέρ του συνόλου (η
προσφορά της επιστήμης).
3. πώληση ενός προϊόντος σε συμφέρουσα τιμή.
4. η τιμή που προσφέρεται για την αγορά ή την πώληση εμπορεύματος.
5. η μειωμένη τιμή πωλήσεως, κυρίως λόγω εκπτώσεως.
6. η παροχή μισθωτής εργασίας ή εμπορευμάτων προς πώληση.
Ευρύτερη έννοια: παροχή
Άλλα στοιχεία: υλική, ηθική, με τη μορφή δωρεάς
σελ. 56 σχολ. βιβλίου

6. Η λέξη προσφορά είναι σύνθετη από την πρόθεση προς και το ρήμα φέρω. • Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα σύνθετα του ρήματος φέρω και να τα χρησιμοποιήσετε σε
προτάσεις;

• Άλλα σύνθετα του ρήματος φέρω: αναφέρω, διαφέρω, προφέρω, υποφέρω, επιφέρω,
μεταφέρω.

• Προτάσεις με τα παραπάνω ρήματα:
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παράσταση στην οποία θα συμμετάσχει, γιατί πήρε τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει.
– Σε μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία πρέπει να είναι αποδεκτό το γεγονός ότι οι απόψεις των ανθρώπων διαφέρουν μεταξύ τους.
– Του αρέσει πολύ η γαλλική γλώσσα, αλλά δυσκολεύεται γιατί δεν μπορεί να προφέρει σωστά όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα.
– Οι άνθρωποι στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου κόσμου υποφέρουν από ασιτία.
– Η εφεύρεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή επέφερε πολλές και σημαντικές αλλαγές στη ζωή
των ανθρώπων.
– Αποφάσισε να μεταφέρει τα εκλογικά του δικαιώματα από το χωριό του στον τόπο διαμονής του.

∂ÓﬁÙËÙ·
6Ë

σελ. 56 σχολ. βιβλίου

7. Κάντε και εσείς στο σχολείο σας το ίδιο πείραμα που έκαναν στο πανεπιστήμιο του
Μιντζουέστ. • Προσαρμόστε τις ερωτήσεις στην πραγματικότητα που ζείτε εσείς και
φτιάξτε το σχετικό ερωτηματολόγιο. • Στη συνέχεια, μοιράστε το σε μαθητές του σχολείου σας, συγκεντρώστε τα αποτελέσματα και απεικονίστε τα σε διαγράμματα.
Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να θέσετε τα παρακάτω ερωτήματα:
– Στο Λίβανο, έπειτα από τον πρόσφατο πόλεμο, οι καάτοικοι χρειάζονται τρόφιμα και φάρμακα. Αν θέλεις να τους βοηθήσεις, βάλε στο φάκελο εξήντα λεπτά και γράψε «Λίβανος».
– Στο Δήμο μας μια οικογένεια αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Αν θέλεις να τους βοηθήσεις, τα χρήματά σου θα τους δοθούν ανώνυμα. Βάλε εξήντα λεπτά στο φάκελο και γράψε
«φτωχή οικογένεια».
– Στο σχολείο μας υπάρχει η ανάγκη αγοράς υλικού για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου μας.
Αν θέλεις να βοηθήσεις, βάλε εξήντα λεπτά στο φάκελο και γράψε «σχολείο».

Κείμενο 2: Βάνια, το παιδί της αγέλης
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

1. Ποιες φάσεις της ζωής του Βάνια διακρίνονται στο κείμενο; • Δώστε έναν τίτλο σε κάθε φάση.
Οι φάσεις της ζωής του Βάνια που διακρίνονται στο κείμενο είναι οι εξής:
α΄ φάση: Από τη γέννησή του ως την ηλικία των τριών ζει με τη μητέρα του, η οποία όμως
έπειτα τον εγκαταλείπει δίπλα σε ένα κάδο σκουπιδιών.
Η εγκατάλειψη του Βάνια από τη μητέρα του.
β΄ φάση: Ο Βάνιας ζει, μέχρι την ηλικία των πέντε, με μια αγέλη σκύλων υιοθετώντας τις συμπεριφορές τους.
Η ζωή του Βάνια με την αγέλη των σκύλων.
γ΄ φάση: Στην ηλικία των εφτά εντοπίζεται από έναν αστυνομικό και φιλοξενείται σε ένα
ίδρυμα, όπου καταβάλλεται προσπάθεια να αποβάλει τη συμπεριφορά των σκύλων και να
αποκτήσει ανθρώπινη.
Η προσπάθεια των ειδικών να αποκτήσει ο Βάνια ανθρώπινη νοοτροπία και συμπεριφορά.
δ΄ φάση: Στην ηλικία των εφτά μπαίνει σε μια ανάδοχη οικογένεια και προσαρμόζεται στα
νέα δεδομένα της ζωής του. Χωρίς όμως να ξεχνά την παλιά του «οικογένεια».
Η προσαρμογή του Βάνια στο νέο περιβάλλον και το ενδιαφέρον του για την παλιά του «οικογένεια».
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σελ. 58 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε τις φράσεις του κειμένου με τις οποίες δηλώνεται ο χρόνος.
Οι φράσεις του κειμένου με τις οποίες δηλώνεται ο χρόνος είναι οι εξής:
1η παράγραφος: Μόλις στα τρία του χρόνια
2η παράγραφος: όταν εκείνη διάλεξε, στα τελευταία τους Χριστούγεννα, μόλις πριν από λίγο
καιρό
3η παράγραφος: που κράτησε δυο ολόκληρα χρόνια, Μέχρι που ο αστυνομικός της περιοχής,
ήδη, όταν τον δέχτηκαν σε κάποιο ίδρυμα
4η παράγραφος: Στην αρχή, σιγά σιγά
5η παράγραφος: Σήμερα, αφότου μπήκε, όταν μεγαλώσει, κάθε φορά που τελειώνει, πάντοτε
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε και υπογραμμίστε τις λέξεις που εισάγουν χρονικές προτάσεις. • Ποια χρονική
σχέση δηλώνεται με την καθεμία;
– όταν (εκείνη διάλεξε): δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με το περιεχόμενο της κύριας πρότασης (Ο τρίχρονος Βάνια εγκαταλείφθηκε… της Μόσχας).
– Μέχρι που ο αστυνομικός της περιοχής εντόπισε την περίπτωσή του και τον μάζεψε από
τους δρόμους: δηλώνει το υστερόχρονο σε σχέση με το περιεχόμενο της εννοούμενης κύριας
πρότασης (Για τους ανθρώπους έβγαζε ακατάληπτους ήχους).
– όταν τον δέχτηκαν σε κάποιο ίδρυμα: δηλώνει το υστερόχρονο σε σχέση με το περιεχόμενο
της κύριας πρότασης (Ήταν ήδη πέντε χρονών).
αφότου μπήκε: δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με το περιεχόμενο της κύριας πρότασης
(Σήμερα… είναι 11 χρονών).
– όταν μεγαλώσει: δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με το περιεχόμενο της κύριας πρότασης (ονειρεύεται).
– κάθε φορά που τελειώνει: δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με το περιεχόμενο της κύριας
πρότασης (ο Βάνια φεύγει… γεμάτος)
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

4. φαγώσιμο, προσωπικό: Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις αυτές και σκεφτείτε ένα υπώνυμο για καθεμιά.
φαγώσιμο: ψωμί, κρέας, λαχανικά, όσπρια.
προσωπικό: άνδρες, γυναίκες, ειδικευμένο, ανειδίκευτο.
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

5. α. τραπέζι, κρεβάτι: Ποιας λέξης είναι υπώνυμα;
β. κουταβάκια: Ποιας λέξης είναι υπώνυμο;
α. τραπέζι, κρεβάτι: Είναι υπώνυμα της λέξης έπιπλα.
β. κουταβάκια: Είναι υπώνυμα της λέξης σκυλιά.
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σελ. 58 σχολ. βιβλίου

6. α. Πόσα και ποια παραδείγματα αλληλεγγύης διακρίνετε στο κείμενο;
β. Πόσα και ποια παραδείγματα έλλειψης αλληλεγγύης διακρίνετε;
γ. Ποιο σας φαίνεται πιο εντυπωσιακό και γιατί;

∂ÓﬁÙËÙ·
6Ë

α) Τα παραδείγματα αλληλεγγύης που συναντάμε στο κείμενο είναι η στοργή που έδειξε στο
μικρό Βάνια η αγέλη των σκύλων, το ενδιαφέρον του αστυνομικού, η φροντίδα της εξειδικευμένης υπαλλήλου και της ανάδοχης οικογένειας, και, τέλος, η συμπεριφορά του Βάνια απέναντι στην παλιά του «οικογένεια».
β) Έλλειψη αλληλεγγύης αποτελούν η εγκατάλειψη του Βάνια από τη μητέρα του και η αδιαφορία του πατέρα του για το γιο του.
γ) Tο πιο εντυπωσιακό από όλα είναι η ασυνήθιστη, για μια μάνα και έναν πατέρα, αδιαφορία για το παιδί τους και, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον όλων των υπολοίπων για την εξέλιξη
του παιδιού.
σελ. 58 σχολ. βιβλίου

7. Αφηγηθείτε σε ένα κείμενο, που θα διαβάσετε στην τάξη σας, περιπτώσεις αλληλεγγύης
που γνωρίζετε.
Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας χωριστά να βοηθά όποιον συνάνθρωπό του τον έχει
ανάγκη. Πρόσφατα, στη γειτονιά μας μετακόμισε μια οικογένεια που αντιμετώπιζε πολλά
προβλήματα. Ο ιδιοκτήτης του προηγούμενου σπιτιού που ενοικιάζανε τους έκανε έξωση, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρωστούμενα ενοίκια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να
μείνουν άστεγοι. Ο πατέρας, που είχε μόλις απολυθεί, δυσκολευόταν πολύ να βρει μια καινούργια δουλειά ενώ η μητέρα ήταν βαριά άρρωστη και δεν μπορούσε να εργαστεί. Είχαν και
δύο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι εφτά και εννέα ετών αντίστοιχα. Ο μπαμπάς μου,
λοιπόν, που άκουσε την ιστορία τους από έναν οικογενειακό μας φίλο, προσφέρθηκε να τους
παραχωρήσει ένα μικρό διαμέρισμα που έχουμε για να μπορέσουν να στεγάσουν την οικογένειά τους και τους είπε ότι θα πλήρωναν το ενοίκιο όταν ο πατέρας θα έβρισκε δουλειά.
Το εντυπωσιακό ήταν ότι οι περισσότεροι από εμάς συμφωνήσαμε να συνδράμουμε στην
οικογένεια αυτή, που δέχτηκε την προσφορά μας με μεγάλη αξιοπρέπεια. Ένας γείτονας βοήθησε τον πατέρα να βρει δουλειά, μια συμπαθέστατη κυρία που δεν είχε εγγόνια πρόσεχε τα
παιδιά της οικογένειας όποτε υπήρχε ανάγκη, ενώ η διευθύντρια του σχολείου μας πρόθυμα
και αφιλοκερδώς προσφέρθηκε να βοηθά τα παιδιά και να τους λύνει οποιεσδήποτε απορίες
έχουν σχετικά με τα μαθήματα. Μετά από αυτό το περιστατικό αντιλήφθηκα πόσο σημαντικό
είναι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι μεταξύ τους και να αλληλοβοηθούνται. Εξάλλου, στη θέση αυτής της οικογένειας θα μπορούσε να βρεθεί οποιοσδήποτε. Ποιος δε θα ήθελε να τον
αντιμετωπίσουν με τέτοιο τρόπο και να τον βοηθήσουν οι συνάνθρωποί του;

Κείμενο 3: Η Άννα και ο μικρός Κυριάκος της…
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

1. Πώς η Άννα εκδήλωσε την διάθεσή της για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο;
Η Άννα, παρά το γεγονός ότι είχε φτάσει την ηλικία των εξήντα ετών και είχε ήδη αποκτήσει οικογένεια με παιδιά και εγγόνια, αποφάσισε να γίνει ανάδοχη μητέρα σε επτά παιδιά
(«Η Άννα είναι μια γυναίκα... απ’ αυτά τα παιδιά»).
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σελ. 59 σχολ. βιβλίου

2. Πώς κρίνετε τις σχετικές επιλογές της;
Η Άννα έκανε αυτές τις επιλογές ορμώμενη από την αληθινή αγάπη της για τα παιδιά καθώς, όπως λέει η ίδια παίρνει δύναμη απ’ αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί κανείς να της προσάψει το παραμικρό, καθώς η αστείρευτη διάθεσή της για προσφορά την οδήγησε να γίνει ανάδοχη μάνα σε τέσσερα παιδιά με ειδικές ανάγκες και σε τρία των οποίων η βιολογική μητέρα
είχε προσβληθεί από AIDS. Το σημαντικότερο και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και
όταν τα παιδιά αυτά έβρισκαν μια οικογένεια να τα υιοθετήσει, η ίδια ένιωθε την ψυχή της να
αγαλλιάζει γιατί ένιωθε ότι ζει για ανθρώπους που την έχουν ανάγκη («Το πιστεύεις ότι η ψυχή μου αγαλλιάζει; Ζεις για κάποιους ανθρώπους που σ’ έχουν πραγματικά ανάγκη»).
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις του κειμένου. • Με ποιους συνδέσμους εισάγονται; • Μπορείτε να αντικαταστήσετε τους συνδέσμους αυτούς με άλλους, χωρίς
να αλλάζει το νόημα των προτάσεων;
• Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις του κειμένου εισάγονται με τους παρακάτω συνδέσμους:
– μέχρι να σιγουρευτούμε
– όταν το μάθαμε
– όταν μου είπαν
– την πρώτη φορά που φώναξε μαμά την άλλη.
• Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους παραπάνω συνδέσμους με τους εξής:
– ώσπου να, ωσότου να
– μόλις, σαν, την ώρα που, τη στιγμή που
– μόλις, την ώρα που, σαν, τη στιγμή που
– όταν, μόλις, τη στιγμή που, σαν.
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

4. Εκτός από δευτερεύουσες προτάσεις, βρείτε άλλες λέξεις / φράσεις που δηλώνουν χρόνο. • Ποιες από αυτές μπορούν να αντικατασταθούν από δευτερεύουσα χρονική πρόταση, χωρίς να αλλάξει το νόημά τους;
• Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν χρόνο:
ήδη, Παλιότερα, ποτέ, Κάποια στιγμή, καθημερινά, Αμέσως, κάθε δυο τρεις μήνες, Μέχρι τον
πέμπτο μήνα, πάντα, Λίγο πριν από τις εξετάσεις, δεκαπέντε μήνες, γρήγορα, ακόμη, τώρα,
Αμέσως, Κατά την περίοδο προσαρμογής, Ποτέ, μετά.
• - Αμέσως: Μόλις το άκουσα
– κάθε δυο τρεις μήνες: Όταν / Κάθε φορά που περνούσαν δυο τρεις μήνες
– Μέχρι τον πέμπτο μήνα: Μέχρι να φτάσει ο πέμπτος μήνας
– Λίγο πριν από τις εξετάσεις: πριν εξεταστεί
– Κατά την περίοδο προσαρμογής: Όσο προσαρμόζονταν
– μετά: Και όταν φεύγει;
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σελ. 59 σχολ. βιβλίου

5. «Αρρωσταίνει και λαχταράς»: Βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο. • Μπορείτε να μετατρέψετε τον παρατακτικό λόγο σε υποταγμένο; • Τι είδους δευτερεύουσα πρόταση
χρησιμοποιήσατε; • Γιατί;
• Υποταγμένος λόγος: Όταν αρρωσταίνει, λαχταράς.
• Οι δυο κύριες προτάσεις του παρατακτικού λόγου έχουν μεταξύ τους σχέση χρονικής αλληλουχίας. Επομένως, για να τον μετατρέψουμε σε υποταγμένο πρέπει να δημιουργήσουμε
μια χρονική πρόταση που να δηλώνει πράξη που γίνεται ταυτόχρονα με αυτό που δηλώνει το
περιεχόμενο της κύριας.

∂ÓﬁÙËÙ·
6Ë

σελ. 59 σχολ. βιβλίου

6. Καταγράψτε όσες λέξεις του κειμένου σχετίζονται με το θέμα της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής προσφοράς. • Γράψτε με αυτές δικές σας προτάσεις.
• Λέξεις του κειμένου που σχετίζονται με το θέμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς: ανάδοχη μάνα, διάθεση για προσφορά, ενδιαφέρονται, δένεται, αγαλλιάζει, ζεις για
κάποιους ανθρώπους, σε έχουν ανάγκη.
• Προτάσεις:
– Όταν έμαθε ότι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, αποφάσισε να γίνει ανάδοχη μάνα.
– Έχει μεγάλη διάθεση για προσφορά και κάθε χρόνο δίνει ένα μέρος του εισοδήματός του σε
φιλανθρωπικά ιδρύματα.
– Οι εθελοντικές ομάδες που συγκροτήθηκαν στο δήμο μας ενδιαφέρονται για τη φροντίδα
των ηλικιωμένων και άπορων ατόμων.
–Στο πρόγραμμα επανένταξης ατόμων με αναπηρία στο οποίο εργάστηκα εθελοντικά, δέθηκα
με πολλούς ανθρώπους που γνώρισα.
– Με την ανιδιοτελή προσφορά και τη βοήθεια προς ανθρώπους που την έχουν ανάγκη αγαλλιάζει η ψυχή σου.
– Οι γιατροί χωρίς σύνορα ζουν για κάποιους ανθρώπους, αφού αφιερώνουν όλη τους τη ζωή
προκειμένου να τους βοηθήσουν.
Είναι πολύ όμορφο και τρυφερό να προσφέρεις βοήθεια σε ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη,
χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα.
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

7. Προσπαθήστε να ορίσετε τη λέξη προσαρμογή. Αν δεν τα καταφέρνετε, συμβουλευτείτε το λεξικό σας. • Αναλύστε τον ορισμό στα συστατικά του.
προσαρμογή (< προς + ορίζω):
1. η σύνδεση, το ταίριασμα ενός αντικειμένου με ένα άλλο, η στερέωση.
2. οι ενέργειες, οι τροποποιήσεις, οι αλλαγές που πρέπει να κάνει κάποιος ή να υποστεί κάποιος ή κάτι, ώστε να συμφωνεί, να ταιριάζει, να εναρμονίζεται με κάτι άλλο ή να εθιστεί, να
εξοικειωθεί, να συμμορφωθεί προς κάτι νέο, διαφορετικό / (βιολ.) η διαδικασία με την οποία
ένας οργανισμός (ζώο, φυτό κτλ.) εξοικειώνεται προς το περιβάλλον του και καθίσταται ικανός να επιβιώσει και να αναπαραχθεί || (ψυχ.) σύνολο δραστηριοτήτων μέσο των οποίων το
άτομο μεταβάλλει τη συμπεριφορά του κατά τρόπο ώστε να εναρμονίζεται προς ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
www.komvos.edu.gr – Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ι. Τριανταφυλλίδη

435

TETPA¢IO(357-464)NEO KA™E

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

14-01-04

04:35

™ÂÏ›‰·436

• Ανάλυση του ορισμού:
Ευρύτερη έννοια: ταίριασμα, τροποποιήσεις, αλλαγές, εξοικείωση.
Άλλα στοιχεία του ορισμού: με ένα άλλο, με κάτι άλλο, προς κάτι διαφορετικό.
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

8. α) ψυχοφθόρο: • Από ποιες λέξεις είναι σύνθετη η λέξη αυτή; • Βρείτε κατάλληλα ουσιαστικά που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με το επίθετο αυτό.
β) Γράψτε όσες άλλες λέξεις γνωρίζετε που περιλαμβάνουν το ίδιο α΄συνθετικό με τη
λέξη «ψυχοφθόρο» και όσες περιλαμβάνουν το ίδιο β΄ συνθετικό.

α) ψυχοφθόρος < ψυχή + φθείρω
ψυχοφθόρες εξετάσεις, ψυχοφθόρο επάγγελμα, ψυχοφθόρα σχέση, ψυχοφθόρα αναμονή, ψυχοφθόρα δοκιμασία
β) Λέξεις με το ίδιο α΄συνθετικό: ψυχολόγος, ψυχίατρος, ψυχανάλυση, ψυχοβγάλτης, ψυχοσωματικός, ψυχοπαιδαγωγικός, ψυχοπαθής, ψυχοπάθεια, ψυχογενής, ψυχοθεραπευτής
Λέξεις με το ίδιο β΄συνθετικό: διαφθορά, διαφθορέας, άφθαρτος, δολιοφθορά
σελ. 59 σχολ. βιβλίου

9. Στο κείμενο υπάρχει ευθύς λόγος. Αφού τον εντοπίσετε, μετατρέψτε τον σε πλάγιο και
παρατηρήστε τις αλλαγές που έγιναν στις φράσεις που δηλώνουν χρόνο.
Η Άννα μάς διηγήθηκε πως την ειδοποίησαν ότι είχαν ένα παιδάκι γεννημένο από μητέρα
φορέα. Της είπαν ότι έπρεπε να παίρνουν καθημερινά προφυλάξεις. Αμέσως δέχτηκε. Είπε ότι
κάθε δυο τρεις μήνες έκαναν εξετάσεις για να δουν την πορεία του. Μέχρι τον πέμπτο μήνα
έβγαιναν θετικές. Μας αφηγήθηκε ότι είχε πάντα την ελπίδα ότι η επόμενη θα ήταν αρνητική
και αυτό της έδινε κουράγιο. Λίγο πριν τις εξετάσεις, όμως, τους «έτρωγε» το άγχος… Μέχρι
να σιγουρευτούν ότι το παιδί δεν ήταν θετικό, πέρασαν δεκαπέντε μήνες. Μας λέει ότι όταν
το έμαθαν, χοροπήδαγαν από τη χαρά τους. (…) Όταν της είπαν ότι βρέθηκαν γονείς, έπεσαν
στα μαύρα πανιά. «Μνημόσυνο» μέσα στο σπίτι… Είπε ότι το παίρνεις ένα «γατάκι» και το
φτάνεις στο σημείο να σε φωνάζει «μαμά». Ξενυχτάς, κουράζεσαι. Αρρωσταίνει και λαχταράς. Η Άννα θυμάται πως κατά την περίοδο προσαρμογής τους έβλεπαν (τους υποψήφιους
γονείς) μαζί με τον «Κυριάκο». Το παιδί άρχισε να δένεται μαζί τους. Την πρώτη φορά που
φώναξε «μαμά» την άλλη, απάντησε εκείνη (η Άννα): «Ναι, αγόρι μου». Μας εξομολογήθηκε
πως ήταν δύσκολο. Είναι πράγματα που σου ξεριζώνουν την καρδιά. Ποτέ δεν είναι κανείς
απόλυτα προετοιμασμένος για εκείνη τη στιγμή. Μετά το σπίτι ήταν άδειο. Διαφωνεί ότι όλο
αυτό είναι ψυχοφθόρο. Πρόσθεσε ότι η ψυχή της αγαλλιάζει, αφού ζει για κάποιους ανθρώπους που την έχουν πραγματικά ανάγκη…
• Οι φράσεις του κειμένου που δηλώνουν χρόνο δεν αλλάζουν. Η μόνη που μπορεί να αλλάξει είναι το επίρρημα αμέσως και να γίνει την ίδια στιγμή, χωρίς όμως να είναι απαραίτηο.
[Σημ.: βλ. Eνότητα 3, I. Θεωρία: Aπό τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα]

Κείμενο 4: Μια φωτογραφία, μισή ζωή
σελ. 60 σχολ. βιβλίου

436

1. Αφηγηθείτε την ιστορία της ηρωίδας του κειμένου.

TETPA¢IO(357-464)NEO KA™E

14-01-04

04:35

™ÂÏ›‰·437

Στο κείμενο παρουσιάζεται η ιστορία της Κιμ Πακ, μιας κοπέλας από το Βιετνάμ, που είχε την ατυχία να υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τις βόμβες ναπάλμ που έριξαν οι Αμερικανοί τον καιρό του πολέμου στις 8 Ιουνίου 1972. Η ιστορία της έγινε διάσημη καθώς ένας φωτογράφος απαθανάτισε τη στιγμή που η Κιμ έτρεχε κλαίγοντας από τους πόνους για να ξεφύγει. Στα 23 της, ενώ ούτε είχε σπουδάσει, ούτε εργαζόταν, βρήκε το κουράγιο και τη δύναμη να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της· ζήτησε να πάει στην Κούβα για να αρχίσει μια νέα
ζωή. Σπούδασε, έκανε πολλές φιλίες και ανέκτησε την αυτοπεποίθησή της. Σήμερα ζει στον
Καναδά, είναι πρέσβειρα καλής θελήσεως της Unesco, είναι παντρεμένη και έχει αποκτήσει
δυο παιδιά. Ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι ζει σε μια ελεύθερη χώρα και είναι ευτυχής
για το γεγονός ότι ενώ η φωτογραφία αυτή αποτυπώνει την τραγωδία που έζησε, ταυτόχρονα αναδεικνύει τη φρίκη του πολέμου και το πανανθρώπινο αίτημα για ειρήνη.

∂ÓﬁÙËÙ·
6Ë

σελ. 60 σχολ. βιβλίου

2. Τι αισθήματα σάς προκαλεί η φωτογραφία και η ιστορία της Κιμ Πακ;
Η φωτογραφία και η ιστορία της Κιμ Πακ προκαλούν πολύ έντονα και, ταυτόχρονα, αντιφατικά συναισθήματα. Από τη μια απέχθεια για τον πόλεμο και από την άλλη θαυμασμό για
το θάρρος που επέδειξε το κορίτσι αυτό. Η αγωνία, η απόγνωση και ο φόβος που αποτυπώνονται τόσο στο πρόσωπο της μικρής Κιμ όσο και στα υπόλοιπα παιδιά της φωτογραφίας
αναδεικνύουν τη φρίκη και τη δυστυχία που φέρνει ο πόλεμος στον άμαχο πληθυσμό. Τα εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα του μικρού παιδιού προκαλούν συναισθήματα οργής προς εκείνους που προκάλεσαν το δράμα αυτό στο μικρό τότε κορίτσι. Συγχρόνως, η ιστορία της προκαλεί το θαυμασμό όλων για την ψυχική δύναμη που άντλησε η Κιμ από τον ίδιο της τον εαυτό. Παρά το δράμα που έζησε στην τρυφερή εκείνη ηλικία, αναγεννήθηκε και αγωνίζεται να
αναδείξει τη σκληρότητα του πολέμου.
σελ. 60 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε τις χρονικές προτάσεις του κειμένου. • Αντικαταστήστε το σύνδεσμο με τον
οποίο εισάγονται με άλλο ή άλλους, ώστε να μην αλλάζει το νόημα των προτάσεων.
– πριν σκάσει η βόμβα: προτού να
– Όταν γύρισα από το νοσοκομείο: μόλις, αφού
– ψΌταν είμαι σπίτι μου: Την ώρα που, όσο

σελ. 61 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου. • Τι εκφράζουν; • Ξαναγράψτε τους με
τρόπο που να εκφράζουν το αντίθετο. • Προσέξτε ποιες αλλαγές κάνατε και αιτιολογήστε τες.
Υπόθεση
Απόδοση
Εκφράζουν
Αν πέσεις στα γόνατα
η ζωή μοιάζει βουνό
το πραγματικό
Αν σηκωθείς
την έχεις στα πόδια σου
το πραγματικό
Αν κοιτάξει κανείς…
την εικόνα
μπορεί να δει…της ιστορίας
το πραγματικό
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• Μετατροπή των υποθετικών λόγων στο αντίθετο του πραγματικού:
υπόθεση
Αν έπεφτες / είχες πέσει
στα γόνατα
Αν σηκωνόσουν / είχες
σηκωθεί
Αν κοίταζε / είχε κοιτάξει

απόδοση
η ζωή θα έμοιαζε
θα την είχες στα πόδια σου
θα μπορούσε να δει / θα είχε
δει… της ιστορίας

σελ. 61 σχολ. βιβλίου

5. «απέκτησε πρόσωπο πέρα από το μύθο»: βρείτε το απόσπασμα στο κείμενο. • Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η φράση αυτή;
Η Κιμ Πακ έγινε παγκόσμια γνωστή ως «το κορίτσι της φωτογραφίας». Η αγωνία και ο
τρόμος καθώς και το γεμάτο εγκαύματα σώμα της έκαναν το γύρο του κόσμου μετά τη βράβευση του φωτογράφου Νικ Ουτ. Η ίδια όμως στην καθημερινή της ζωή υπέφερε. Δεν είχε καταφέρει να σπουδάσει, δεν εργαζόταν, δεν ήλπιζε τίποτα. Είχε γίνει, δηλαδή, ένας ζωντανός
μύθος, ένα πρόσωπο γνωστό σε όλο τον κόσμο που συμβόλιζε τη φρίκη του πολέμου, αλλά η
ίδια ένιωθε πως δεν είχε ζωή. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε στην Κούβα σπούδασε, βρήκε δουλειά, απέκτησε κοινωνική ζωή, και άρχισε να ελπίζει. Τότε ήταν που η ίδια ένιωσε ότι άρχισε
να ζει. Ήταν μια ζωντανή ύπαρξη πέρα από το μύθο, που χωρίς να ξεχνά το άσχημο παρελθόν της αγωνιζόταν για το μέλλον.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

6. «Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά…, της συγγνώμης»: Ποια άποψη εκφράζει η Κιμ Πακ
στο απόσπασμα; • Μπορείτε να την εξηγήσετε;
Η φωτογραφία αυτή αποτυπώνει τη φρίκη που προκαλεί κάθε πόλεμος στη ζωή του άμαχου πληθυσμού. Εντούτοις, συμβολίζει την αγάπη, την ελπίδα και τη συγγνώμη. Η Κιμ μετά
τη φρίκη του πολέμου αισθάνθηκε την αγάπη των ανθρώπων στην Κούβα, όπου κατάφερε σιγά σιγά να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Τη στιγμή που ούτε η ίδια πίστευε πως θα μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, βρήκε την ελπίδα να αγωνιστεί και να προσπαθήσει. Κατάφερε ακόμα και να δεχτεί τη συγγνώμη όσων χωρίς λόγο την τραυμάτισαν τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

7. «Έχει αποδεχτεί ότι στη συνείδηση των μαζών θα παραμείνει το ‘‘κορίτσι της φωτογραφίας’’». Επαναδιατυπώστε αλλάζοντας τις υπογραμμισμένες λέξεις με τρόπο όμως
που να μην αλλάξει το νόημα του αποσπάσματος.

Έχει συμβιβαστεί με την ιδέα /έχει συνειδητοποιήσει ότι στη σκέψη / στο μυαλό του κόσμου
θα παραμείνει «το κορίτσι της φωτογραφίας».
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Κείμενο 5: Ένα σπίτι για το όνειρο

∂ÓﬁÙËÙ·
6Ë

σελ. 61 σχολ. βιβλίου

1. Με βάση τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο, ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος ActionAid στη βόρεια Γκάνα και ποιες δράσεις περιλαμβάνει;
Ο στόχος του προγράμματος της ActionAid στη βόρεια Γκάνα είναι να πείσει τα παιδιά να
παρακολουθούν αρκετές ώρες στοιχειώδους εκπαίδευσης (έχει πείσει τα παιδιά… στοιχειώδους εκπαίδευσης), να τα στηρίξει ώτε να μάθουν κάποια τέχνη ή να πάνε σχολείο (παρέχει
επίσης… στις οικογένειές τους). Ακόμη, παρέχει γεύμα σε παιδιά στο κέντρο επισκεπτών Τιζάα και δάνεια στις οικογένειες των παιδιών βοηθώντας τα έτσι να φοιτήσουν σε κολέγια.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

2. Πώς θα χαρακτηρίζατε την Άγκνες Τσιραβίρα και τι γνώμη έχετε για τη δουλειά που
κάνει;
Η Άγνες Τσιραβίρα είναι μια γυναίκα που νοιάζεται αληθινά για τη δυστυχία των παιδιών
στη βόρεια Γκάνα και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προσφορά. Προσφέρει φαγητό ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες επιβίωσης των παιδιών αυτών, αλλά και μόρφωση δίνοντας τους έτσι
την ελπίδα για μια αξιοπρεπή μελλοντική ζωή. Είναι άξια θαυμασμού και μίμησης αφού φροντίζει με πολλή αγάπη τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον των παιδιών.
σελ. 61 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε στο κείμενο όλες τις ενδείξεις του χρόνου. • Ποιες είναι χρονικές προτάσεις;
• Ποια είναι προθετική φράση; • Ποια είναι χρονικό επίρρημα;
• χρονικές προτάσεις: Όταν τα πρωτοπλησιάζουμε…, Όταν την πρωτοβρήκα…
• προθετική φράση: Από το 1995…
• χρονικά επιρρήματα: πάντα, τώρα, τελευταία.
σελ. 62 σχολ. βιβλίου

4. Τι νομίζετε ότι δηλώνουν οι χρονικές προτάσεις του κειμένου: το προτερόχρονο, το
ταυτόχρονο ή το υστερόχρονο; • Μπορείτε να διαλέξετε έναν άλλο σύνδεσμο για την
καθεμιά, έτσι ώστε να κάνετε σαφέστερη τη χρονική σχέση γεγονότων;
– Όταν τα πρωτοπλησιάζουμε: χρονική πρόταση που δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με
την κύρια πρόταση πάντα ρωτάω το ίδιο πράγμα.
– Όταν πρωτοβγήκα: χρονική πρόταση που δηλώνει το σύγχρονο σε σχέση με την κύρια πρόταση ήθελε μόνο να ζητιανεύει.
• Όταν (τα πρωτοπλησιάζουμε): μόλις, τη στιγμή που, την ώρα που
Όταν (την πρωτοβρήκα): σαν, τότε που
σελ. 62 σχολ. βιβλίου

5. Βρείτε όσο μπορείτε περισσότερες σημασίες της λέξης αποστολή. • Κάντε μια πρόταση με κάθε διαφορετική σημασία.

αποστολή:
• η πράξη ή η διαδικασία, με την οποία στέλνεται κάτι κάπου.
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Αποφάσισαν την αποστολή βοήθειας στους πληγέντες από το σεισμό.
• ό,τι αποστέλλεται, ιδίως ομάδα ή σύνολο ατόμων που αποστέλλονται αντιπροσωπευτικά
για την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή την επιτέλεση συγκεκριμένου σκοπού.
Οι αθλητικές αποστολές έφτασαν στην πόλη τέλεσης των αγώνων.
• το έργο ή η πράξη που ανατίθεται προς εκτέλεση.
Του ανατέθηκε μια πολύ δύσκολη αποστολη, αλλά είπε ότι θα βάλει τα δυνατά του
• έργο ιδιαίτερης βαρύτητας, θεωρούμενο ως στόχος, σκοπός ή προορισμός.
Αποστολή του σχολείου είναι η διάπλαση των χαρακτήρων των παιδιών.
σελ. 62 σχολ. βιβλίου

6. Βρείτε όσο γίνεται περισσότερες λέξεις που έχουν το ίδιο β΄συνθετικό με τη λέξη
αποστολή.
επιστολή, διαστολή, αναστολή, καταστολή, περιστολή, υποστολή, ένστολος, χρηματαποστολή,
αντιδιαστολή, ιεραποστολή
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ÂÓﬁÙËÙ· 7Ë
Τέχνη: μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές
Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις – Μετωνυμία
Κείμενο 1: Εικαστικά νέα
σελ. 64 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάσατε στον τύπο την αναγγελία των παραπάνω εκθέσεων. Αν είχατε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε μία απ’ αυτές, ποια θα επιλέγατε και γιατί;
Το ποια έκθεση θα επιλέξει κανείς να επισκεφθεί εξαρτάται από το σκοπό που έχει. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να επισκεφθεί κανείς την έκθεση «Στην άλλη όχθη» αν ήθελε να έρθει σε επαφή με μια νέα μορφή τέχνης στην Ελλάδα. Τα εκτιθέμενα έργα έχουν φιλοτεχνηθεί
από τροφίμους ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο της Πολιτιστικής
Ολυμπιάδας και αποδεικνύουν πως η τέχνη βοηθά τους ανθρώπους αυτούς επανενταχθούν
στην κοινωνία. Επομένως θα ήταν σκόπιμο να ενισχυθεί και να επιβραβευτεί ή προσπάθεια
αυτή μέσω της παρουσίας μας ένα τέτοιο εγχείρημα. Ωστόσο, κάποιος θαυμαστής του Ιταλού
ζωγράφου Adamio Valerio θα μπορούσε να επισκεφτεί την έκθεση με τα έργα του, ενώ οι λάτρεις της μοντέρνας τέχνης θα επισκέπτονταν τη έκθεση με τα βίντεο-γλυπτά.
σελ. 64 σχολ. βιβλίου

2. α. Έχετε δει ποτέ βίντεο-γλυπτό; • Αν όχι πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να συνδυαστεί η
γλυπτική με το βίντεο;
β. Ποια νέα μέσα και υλικά μπορούν σήμερα να χρησιμοποιήσουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες;.

α. Το βίντεο-γλυπτό ανήκει σε μια νέα μορφή τέχνης στην οποία κυριαρχεί η τεχνολογία. Ένα
βίντεο-γλυπτό θα μπορούσε να είναι μια εικόνα η οποία προβάλλεται συνεχόμενα από ένα ή
περισσότερα μόνιτορ.
β. Οι εικαστικοί καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλά σύγχρονα μέσα όπως την
τηλεόραση, τον υπολογιστή, το βίντεο σε συνδυασμό με υλικά όπως το μάρμαρο, χαρτί, γυαλί, ξύλο, χρώματα.
σελ. 64 σχολ. βιβλίου

3. Σχεδιάστε ατομικά ή ομαδικά μια αφίσα για την αναγγελία μιας έκθεσης.
[Σημ.: Η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί από τους μαθητές στην τάξη. Τα στοιχεία
που πρέπει να περιληφθούν στην αναγγελία της έκθεσης είναι ο τίτλος και το θέμα της εκδήλωσης, η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής της και ο φορέας που τη διοργανώνει].
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σελ. 64 σχολ. βιβλίου

4. α. Βρείτε υπώνυμα της λέξης εικαστικά.
β. Από τις παρακάτω λέξεις διαγράψτε όσες δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη
λέξη εικαστικά.
εικονογράφηση
εικονίσματα
εικασία
ικεσία
μετείκασμα
εικονικός
απεικονίζω
εικοσαετία
πορτρέτο
οικολογία
γ. Για όσες από τις παραπάνω λέξεις δε γνωρίζετε τη σημασία τους, συμβουλευτείτε
το λεξικό.
α. Υπώνυμα της λέξης εικαστικά: ζωγραφική, γλυπτική, άγαλμα, προσωπογραφία, θαλασσογραφία, χαρακτική.
β. Οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη εικαστικά είναι: εικονογράφηση, εικασία, μετείκασμα, απεικονίζω, εικονίσματα, εικονικός.
γ. εικονογράφηση: διακόσμηση εντύπου ή χώρου με εικόνες
εικασία: αυτό που φαντάζει ως πιθανό
μετείκασμα: η εικόνα που διατηρείται στο οπτικό αισθητήριο για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την παύση του εξωτερικού ερεθισμού
απεικονίζω: αναπαριστώ κάτι με εικόνα // περιγράφω κάτι παραστατικά σε προφορικό ή
γραπτό λόγο
πορτρέτο: προσωπογραφία
ικεσία: η θερμή παράκληση
εικονικός: ο αναφερόμενος στις εικόνες, αυτός που περιλαμβάνει εικόνες // αυτός που δεν έχει
αληθινή υπόσταση
οικολογία: ο κλάδος των βιολογικών επιστημών που ερευνά τις σχέσεις των ζωντανών με το
περιβάλλον τους // το σύνολο των σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον τους, η ισορροπία στις σχέσεις αυτές // η ιδεολογία που έχει ως
στόχο την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος αυτού.
σελ. 64 σχολ. βιβλίου
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5. Η ενημέρωση του κοινού για τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα γίνεται με διάφορα μέσα. Ένα από αυτά είναι και ο τύπος (ημερήσιος και περιοδικός). Μάθετε ποια
έντυπα του τόπου σας ασχολούνται με αυτό τον τομέα της ενημέρωσης και ποιες εφημερίδες αφιερώνουν ειδικές σελίδες σ’ αυτόν. • Συγκεντρώστε για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. μια εβδομάδα) τα έντυπα αυτά και μελετήστε τα στην τάξη. • Σκεφτείτε αν
ικανοποιούν σε κάποιο βαθμό τις ανάγκες σας για ενημέρωση. • Ορίστε έπειτα από συζήτηση στην τάξη κάποιες προδιαγραφές ποιότητας και με βάση αυτές να αξιολογήσετε τα έντυπα που συλλέξατε.
[Σημ.: Η ερώτηση θα απαντηθεί από τους μαθητές. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια στοιχεία
σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα περιοδικά αυτά:
– Να ενημερώνουν για όλα τα γεγονότα με σαφήνεια και πληρότητα.
– Να μη μεροληπτούν υπέρ κάποιων συγκεκριμένων εκδηλώσεων, αλλά η παρουσίαση να είναι αντικειμενική.
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– Να γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των εκδηλώσεων και να ενημερώνουν σχετικά με το θέμα, το όνομα του/των δημιουργών, του φορέα -διοργανωτή, αλλά και όλες τις άλλες απαραίτητες πληροφορίες].

∂ÓﬁÙËÙ·
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Κείμενο 2: Φεστιβάλ πανεπιστημιακών θεατρικών ομάδων
σελ. 65 σχολ. βιβλίου

1. Ποιο είναι το γεγονός που αναγγέλλεται με αυτό το έντυπο; • Αναζητήστε όσα στοιχεία ταυτότητας περιέχονται σ’ αυτήν τη σελίδα. (Τι πρόκειται να συμβεί, πότε, ποιοι
είναι οι συντελεστές, ποιοι οι διοργανωτές.)
Με το έντυπο αυτό αναγγέλλεται ένα φεστιβάλ θεάτρου στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχουν διάφορες πανεπιστημιακές θεατρικές ομάδες. Συγκεκριμένα δηλώνονται το τι πρόκειται να συμβεί (θεατρικό φεστιβάλ), ο χρόνος διεξαγωγής (18-27 Μαΐου, ώρα έναρξης 19:30),
οι συντελεστές (θεατρικές ομάδες από διάφορες σχολές του πανεπιστημίου), και οι διοργανωτές (Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλλιθέας – Θεατρική Ομάδα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών).
σελ. 65 σχολ. βιβλίου

2. Ο δημιουργός του εντύπου χρησιμοποίησε στοιχεία από πολλές διαφορετικές γραμματοσειρές για τη λέξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ». Για ποιο λόγο νομίζετε ότι έκανε αυτή την επιλογή, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να δώσει και πώς κρίνετε το αποτέλεσμα;
Ο δημιουργός του εντύπου έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία από πολλές διαφορετικές γραμματοσειρές για τη λέξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» με σκοπό να προϊδεάσει τους υποψήφιους θεατές για
την πολυσυλλεκτικότητα και την ποικιλία των θεατρικών παραστάσεων. Μάλιστα, το τελευταίο γράμμα το έχει γράψει ανάποδα πιθανότατα για να υπονοήσει ότι κάποιες από τις παραστάσεις ανατρεπτικές. Η επιλογή του αυτή επιτυγχάνει το σκοπό της διότι είναι ελκυστική
και τραβά την προσοχή των υποψηφίων θεατών.
σελ. 65 σχολ. βιβλίου

3. Πώς διοργανώνεται μια πολιτιστική εκδήλωση; •Αν δεν έχετε σχετικές εμπειρίες, αναζητήστε πληροφορίες από οποιουσδήποτε φορείς που έχουν διοργανώσει στο παρελθόν
πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή σας. • Στη συνέχεια καταστρώστε και προτείνετε στην τάξη σας ένα σχέδιο για τη διοργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. • Φροντίστε να τεκμηριώσετε όσο καλύτερα μπορείτε την πρότασή σας και να προβλέψετε
όλες τις πτυχές του θέματος.
Ενδεικτικά δίνονται οι πτυχές και οι τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή:
– Να καθοριστεί με σαφήνεια το θέμα της εκδήλωσης.
– Να γίνει σωστή ανάθεση αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε η εκδήλωση να οργανωθεί σωστά.
– Να καθοριστούν επακριβώς τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνουν δεκτοί οι συντελεστές
της εκδήλωσης.
– Να βρεθεί ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εκδήλωση και να οριστούν οι ημερομηνίες και η
ώρα έναρξης.
– Να ανακοινωθεί και να διαφημιστεί η εκδήλωση εγκαίρως στο κοινό.
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σελ. 65 σχολ. βιβλίου

4. Σκεφτείτε με πόσες διαφορετικές σημασίες χρησιμοποιείται η λέξη θέατρο στον καθημερινό λόγο (πολυσημία). • Γράψτε προτάσεις που να περιέχουν τη λέξη θέατρο με διαφορετική σημασία κάθε φορά.
1. δραματική τέχνη που, ακολουθώντας ορισμένες συμβάσεις, αναπαριστάνει μπροστά σε κοινό μια σειρά γεγονότων με τη χρησιμοποίηση ανθρώπων (ηθοποιών) που μιλούν και δρουν.
2α. παράσταση σε θέατρο, θεατρική παράσταση.
β. λογοτεχνικό είδος, σύνολο κειμένων, έργων, συνήθ. διαλογικής μορφής, που προορίζονται
για παράσταση σε θέατρο.
γ. σύνολο θεατρικών έργων με κοινή καταγωγή, κοινά χαρακτηριστικά.
3α. κτίριο, αίθουσα ή κατασκευή που προορίζεται για θεατρικές παραστάσεις.
β. θεατρικός οργανισμός, θεατρική επιχείρηση.
4. το σύνολο των θεατών που παρακολουθούν μια θεατρική παράσταση.
5. (μτφ.) ο τόπος στον οποίο συμβαίνει ένα (σημαντικό) γεγονός.
www.komvos.edu.gr – Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ι. Τριανταφυλλίδη

• Προτάσεις με τις διαφορετικές σημασίες της λέξης θέατρο:
– Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα σημείωσε μεγάλη ακμή.
– Tα θέατρα λειτουργούν τις Κυριακές και αργούν τις Δευτέρες.
– O Σικελιανός εκτός από ποίηση έγραψε και θέατρο.
– Το θέατρο των αρχαίων Ελλήνων τραγικών είναι αξιοθαύμαστο και διδάσκεται ακόμα και
σήμερα στα σχολεία του κόσμου.
– Το σπίτι μου είναι απέναντι από το θέατρο.
– Εργάζεται ως ηθοποιός στο κρατικό θέατρο.
– Το θέατρο όρθιο χειροκροτούσε τους ηθοποιούς.
– Tα Βαλκάνια υπήρξαν θέατρο αιματηρών πολεμικών συγκρούσεων.

Κείμενο 3α: Troy με χρυσά κουτάλια
Κείμενο 3β: Η πρόταση της εβδομάδας
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

1. Το ύφος του κειμένου 3α είναι:
α. επίσημο
γ. ειρωνικό
β. πομπώδες δ. λιτό
(υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση)
Το ύφος του κειμένου 3α είναι ειρωνικό (γ).
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

444

2. Ο σκοπός του κειμένου 3α είναι……….........................…… Ο σκοπός του κειμένου 3β
είναι ……… ……………………
α. ναενημερώσει
γ. να διαφημίσει
β. να ασκήσει κριτική
δ. να γελοιοποιήσει
(υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση για κάθε περίπτωση)
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Ο σκοπός του κειμένου 3α είναι να γελοιοποιήσει (δ).
Ο σκοπός του κειμένου 3β είναι να διαφημίσει (γ).

∂ÓﬁÙËÙ·
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σελ. 67 σχολ. βιβλίου

3. Εντοπίστε τα σημεία του κειμένου 3α που περιέχουν ειρωνεία.
Ολόκληρο το κείμενο έχει ειρωνική χροιά. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία του κειμένου 3α
που περιέχουν ειρωνεία είναι τα εξής:
Η πλέον αξιόπιστη μεταφορά ομηρικού έπους… Γκοτζίλα / τη βασίλισσα της Σπάρτης Λερναία Ύδρα / αναλαμβάνουν δράση… Διαρκές Κεράτωμα / το μεγαλύτερο ψηφιακό στόλο…
εκδημοκρατισμό της Τροίας / εξαίρετους πολεμιστές όπως… αυτιαίους μυς / σχετικώς ισορροπημένο γάμο… Άνιστον / μιας όμορφης σκλάβας, της Βρασίδας / έρχονται στο φως… μέχρι το Αγρίνιο / άσκοπης ψηφιακής αιματοχυσίας / Δούρειο Ίππο… κοτόπουλο με ρόδες / Τυφλωμένος από έρωτα, ο Πάρις δεν καταλαβαίνει τη διαφορά… από τα «Φιλαράκια» / εκτός
από τη ναυμαχία… σε ψηφιακή μπανιέρα.
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

4. Αναφέρετε δυο τρεις από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές ανακρίβειες που υπάρχουν
στο κείμενο 3α . • Ποιο σκοπό νομίζετε ότι εξυπηρετούν;
Οι ιστορικές ανακρίβειες του κειμένου είναι οι εξής:
– τη βασίλισσα της Σπάρτης Λερναία Ύδρα: Η βασίλισσα της Σπάρτης ονομαζόταν Ελένη,
ενώ η Λερναία Ύδρα ήταν ένα μυθικό νερόφιδο με εννιά κεφάλια που ζούσε στη λίμνη Λέρνη και το οποίο σκότωσε ο Ηρακλής πραγματοποιώντας το δεύτερο άθλο του.
– με στόχο τον εκδημοκρατισμό της Τροίας: δεν υπήρχε τέτοιος στόχος στην Τρωική εκστρατεία.
– εξαίρετους πολεμιστές όπως… ο Πολύφημος,… αυτιαίους μυς: Όλοι αυτοί ήταν είτε μυθικά είτε αληθινά πρόσωπα τα οποία όμως δεν είχαν καμία σχέση με την Τρωική εκστρατεία.
– σχετικώς ισορροπημένο γάμο… Άνιστον: Δεν υπήρχε καμία βασιλοπούλα με το όνομα της
σημερινής Αμερικανίδας ηθοποιού.
– μιας όμορφης σκλάβας, της Βρασίδας: Πρόκειται για τη Βρισηίδα, κόρη του Βρισέα που
ήταν ιερέας στη Λυρνησό της Κιλικίας και η οποία αιχμαλωτίστηκε από τους Αχαιούς και δόθηκε ως δώρο στον Αχιλλέα. Ο Βρασίδας, για τον οποίο γίνεται λόγος εδώ ήταν πολιτικός και
στρατιωτικός άνδρας της αρχαίας Σπάρτης που διακρίθηκε στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
– μπαίνουν κρυφά… κοτόπουλο με ρόδες: Δεν ήταν αυτό το σχέδιο για την κατάληψη της
Τροίας ενώ ο Δούρειος Ίππος ήταν μια μεγάλη ξύλινη κατασκευή την οποία επινόησε ο Οδυσσέας και επρόκειτο για ένα άλογο, και όχι ένα κοτόπουλο με ρόδες.
– Τυφλωμένος από έρωτα, ο Πάρις δεν καταλαβαίνει τη διαφορά… από τα «Φιλαράκια»: τίποτα από αυτά δεν ισχύει καθώς ο συγγραφέας μπλέκει σύγχρονα πρόσωπα με τον Τρωικό
πόλεμο.
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

5. Εξηγήστε το λογοπαίγνιο που υπάρχει στον τίτλο του κειμένου 3α.
Ο τίτλος Troy με χρυσά κουτάλια είναι ένα λογοπαίγνιο. Αν κάποιος την ακούσει, χωρίς
όμως ταυτόχρονα να τη διαβάζει, καταλαβαίνει ότι γίνεται λόγος για κάποιον που ζει πλουσιοπάροχα, με όλες τις ανέσεις και πολλά πλούτη. Αντιθέτως, αν κάποιος τη διαβάσει βλέπει
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ότι το όνομα της Τροίας είναι γραμμένο στα αγγλικά (Troy) υπονοώντας ότι η ταινία με θέμα
τον Τρωικό πόλεμο είχε ως κύριο στόχο να αποφέρει μεγάλα κέρδη στους δημιουργούς και
συντελεστές της ταινίας, πράγμα το οποίο και επιτεύχθηκε.
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

6. Εντοπίστε δυο τρεις αναχρονισμούς στο κείμενο 3α. • Ποιο είναι το αποτέλεσμά τους;

• Κάποιοι από τους αναχρονισμούς του κειμένου είναι:

– απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας: ο θεσμός του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι σύγχρονος και λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ.
– Ξέρξης: βασιλιάς των Περσών τον 5ο αιώνα π.Χ.
– Μπραντ Πιτ, Τζένιφερ Άνιστον: πρόκειται για σύγχρονους Αμερικανούς ηθοποιούς.
– Αγρίνιο: πόλη της σύγχρονης Ελλάδας.
– Πατσατζόγλου: σύγχρονος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
– Το τελευταίο επεισόδιο από τα «Φιλαράκια»: (Πρόκειται για σύγχρονη και πολύ δημοφιλή
αμερικάνικη κωμική σειρά.
• Οι αναχρονισμοί αυτοί έχουν ως στόχο να δώσουν ειρωνικό αλλά και χιουμοριστικό τόνο
στο κείμενο. Επιπλέον, ο συγγραφέας καταφέρνει να τονίσει εμμέσως πλην σαφώς το πλήθος
των ιστορικών ανακριβειών που υπάρχουν στην ταινία.
σελ. 67 σχολ. βιβλίου

7. Με ποια στοιχεία το κείμενο 3β προσπαθεί να προσελκύσει τους θεατές; • Πόσο θεωρείτε ότι τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την τέχνη;
Το κείμενο 3β είναι πολυτροπικό. Χρησιμοποιώντας τόσο την εικόνα όσο και το λόγο
προσπαθεί να πείσει τους θεατές ότι πρόκειται για μια αξιοπρόσεχτη ταινία. Συγκεκριμένα,
παραθέτει τις φωτογραφίες των διάσημων Αμερικανών ηθοποιών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα
δημοφιλείς και προσελκύουν το κοινό. Επιπλέον, με τις φράσεις Η Πρόταση της Εβδομάδας
και ΡΕΚΟΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 650.000 ΤΙΣ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ υπονοείται τόσο ότι η ταινία
αυτή προτείνεται ως αξιόλογη όσο και ότι το κοινό αξίζει να την παρακολουθήσει, όπως άλλωστε έκαναν τόσοι άλλοι χιλιάδες θεατές,
σελ. 67 σχολ. βιβλίου
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8. Βρείτε μία αντιθετική σχέση γεγονότων στη δεύτερη παράγραφο και άλλη μία στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου 3α. • Ποια από τις δύο διατυπώνεται με δευτερεύουσα
εναντιωματική πρόταση; • Αλλάξτε τη διατύπωση, ώστε και η άλλη να εκφραστεί με
εναντιωματική πρόταση.
2η παράγραφος:
Παρά το γεγονός ότι ο κορυφαίος… Της Βρασίδας.
4η παράγραφος:
ενώ ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στην αγκαλιά της αγαπημένης του.
αν και (ήταν) σοβαρά τραυματισμένος
• Με εναντιωματική πρόταση διατυπώνεται αντιθετική σχέση των γεγονότων στην τέταρτη
παράγραφο, στην οποία υπάρχουν δύο δευτερεύουσες εναντιωματικές προτάσεις και η μία
παρεμβάλλεται στην άλλη. Συγκεκριμένα, η πρώτη εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο
ενώ και έχει ρήμα το επιστρέφει και η δεύτερη εισάγεται με τον αντιθετικό σύνδεσμο αν και
και έχει ρήμα το εννοούμενο ήταν.
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• Αν αλλάξουμε και την πρώτη, έτσι ώστε να εισάγεται με αντιθετικό σύνδεσμο θα γίνει ως
εξής:
Αν και / μολονότι / ενώ / ο κορυφαίος Έλλην πολεμιστής έχει ένα σχετικώς ισορροπημένο γάμο με την αρχαία βασιλοπούλα, Τζένιφερ Άνιστον, στην εκστρατεία θα συγκρουστεί με τον
Αγαμέμνονα για τα μάτια μιας όμορφης σκλάβας, της Βρασίδας…
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σελ. 67 σχολ. βιβλίου

9. Γράψτε μια παράγραφο για μια κινηματογραφική ταινία που είδατε. • Παρουσιάστε
στο κείμενό σας πολύ σύντομα την ταινία και το σχόλιό σας γι’ αυτήν. • Τα κείμενά
σας θα τα διαβάσετε στην τάξη για να πείσετε τους συμμαθητές σας να δουν την ταινία (αν σας άρεσε) ή να τους αποτρέψετε (αν δε σας άρεσε).
Billy Elliot Γεννημένος χορευτής
Ο εντεκάχρονος Μπίλι Έλιοτ (Jamie Bell), ορφανός από μητέρα, ζει μαζί με τον πατέρα
του (Gary Lewis), το μεγαλύτερο αδελφό του Τόνι (Jamie Draven) και τη γιαγιά του (Jean
Heywood) σε μια μικρή κοινότητα της βορειοανατολικής Αγγλίας, το Ντάραμ. Η γιαγιά υποφέρει από άνοια και ο μικρός έχει αναλάβει τη φροντίδα της, ενώ τα άλλα δύο μέλη της οικογένειας είναι ανθρακωρύχοι και συμμετέχουν δυναμικά στη μεγάλη απεργία του 1984. Ο μικρός Μπίλι παρακολουθεί μαθήματα μποξ και ακολουθεί τη μάλλον προδιαγεγραμμένη πορεία του ανδρικού στοιχείου της περιοχής, μέχρι τη στιγμή που μια δασκάλα μπαλέτου, η κυρία Γουίλκινσον (Julie Walters), ανακαλύπτει συμπτωματικά το ταλέντο του στο χορό. Η σύγκρουση με το οικογενειακό του περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, την ίδια στιγμή που η κυρία
Γουίλκισον τον προτρέπει να δώσει εξετάσεις στη Βασιλική Ακαδημία. Μπορεί το όνειρο να
πραγματοποιηθεί;
Σύντομη Αξιολόγηση
Μια ιστορία που την έχουμε ξανακούσει ή την έχουμε ξαναδεί, όχι όμως έτσι. Ένας καταπληκτικός πιτσιρίκος που προσελκύει σαν μαγνήτης την κάμερα και μια συγκλονιστική ερμηνεία από τον κινηματογραφικό του πατέρα. Πολύ καλή στο ρόλο της δασκάλας χορού η
πρώην μαθήτρια του “Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα”. Ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία. Συνιστάται ιδιαίτερα σε όσους διεκδικούν ακόμη την πολυτέλεια να γελούν και να συγκινούνται στον κινηματογράφο. Πέρα από βαρύγδουπες αξιολογήσεις, είναι μια ταινία που αξίζει να δείτε.
www.in.gr

Κείμενο 4: Πάμε σινεμά; Πάμε θέατρο;
σελ. 68 σχολ. βιβλίου

1. Τι είδους κείμενο είναι αυτό; • Σε τι είδους έντυπο θα το συναντούσατε; • Τι περιμένετε να διαβάσετε στις επόμενες σελίδες του εντύπου αυτού;
Το κείμενο αυτό είναι πολυτροπικό, καθώς συνδυάζει λόγο και εικόνα, και έχει ως θέμα
του την τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα άρθρο που μπορεί να
το συναντήσει κανείς τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο με σχετική θεματολογία. Στις επόμενες
σελίδες θα περιμένει κανείς να βρει παρουσιάσεις και κριτικές για θεατρικές παραστάσεις και
κινηματογραφικές ταινίες.
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σελ. 68 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε και υπογραμμίστε τη δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση του κειμένου. • Ποια είναι τα δύο γεγονότα που συνδέονται αντιθετικά στο σημείο αυτό του
κειμένου;
• Η δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση του κειμένου είναι η εξής: αν και όλα έχουν
αλλάξει.
• Τα γεγονότα που συνδέει αντιθετικά είναι το ότι από τη μια όλα έχουν αλλάξει κι απ’ την
άλλη ότι σήμερα η συγκίνηση του δημιουργού, του ερμηνευτή και του θεατή παραμένει η ίδια.
σελ. 68 σχολ. βιβλίου

3. Προσπαθήστε να εκφράσετε την ίδια αντίθεση με άλλους τρόπους, άλλοτε χρησιμοποιώντας δευτερεύουσα πρόταση και άλλοτε χωρίς να χρησιμοποιείται υποταγμένο
λόγο.
Με δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση:
Ενώ / μολονότι / όλα έχουν αλλάξει, σήμερα η συγκίνηση του δημιουργού, του ερμηνευτή και
του θεατή παραμένει η ίδια.
Χωρίς υποταγμένο λόγο:
Σήμερα όλα έχουν αλλάξει, αλλά συγκίνηση του δημιουργού, του ερμηνευτή και του θεατή παραμένει η ίδια.
Σήμερα όλα έχουν αλλάξει, όμως η συγκίνηση του δημιουργού, του ερμηνευτή και του θεατή
παραμένει η ίδια.
σελ. 68 σχολ. βιβλίου

4. Εντοπίστε τη μετωνυμία που υπάρχει στην τελευταία περίοδο του κειμένου. • Ποια λέξη με κυριολεκτική σημασία αντικαθιστά;
Μετωνυμία υπάρχει στην τελευταία λέξη (θεατρικό σανίδι) που χρησιμοποιείται εδώ για
να αντικαταστήσει την κυριολεκτική σημασία της λέξης σκηνή (του θεάτρου).
σελ. 68 σχολ. βιβλίου

5. Τι σημαίνει η λέξη αίθουσες στην τελευταία περίοδο του κειμένου; • Πώς το καταλάβατε; • Μπορείτε να γράψετε μια φράση με την ίδια λέξη που να έχει όμως διαφορετική σημασία;
• Στην τελευταία περίοδο του κειμένου η λέξη αίθουσες σημαίνει το χώρο μέσα στον οποίο
γίνεται μια κινηματογραφική προβολή, δηλαδή τον κινηματογράφο.
• Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα συμφραζόμενα, αφού στην ίδια πρόταση, όπως άλλωστε και σε όλο το υπόλοιπο κείμενο, γίνεται λόγος για ταινίες που θα προβληθούν.
• Η λέξη αίθουσα με άλλες σημασίες:
– Η αίθουσα διαλέξεων του Πνευματικού Κέντρου ήταν κατάμεστη από κόσμο.
– Αποφασίσαμε να διακοσμήσουμε τις αίθουσες του σχολείου μας με δικά μας έργα ζωγραφικής, ώστε να δημιουργήσουμε πιο ευχάριστο περιβάλλον.
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σελ. 68 σχολ. βιβλίου

6. Βρείτε και καταγράψτε τις λέξεις του κειμένου που αναφέρονται στο θέατρο και στον
κινηματογράφο (πρόσωπα, χώροι κ.λπ.).
Οι λέξεις του κειμένου που αναφέρονται στο θέατρο και στον κινηματογράφο είναι οι
εξής: ηθοποιός, σκηνοθέτη, σεναριογράφου, τέχνης, εκπολιτιστής, θεατές, ταινίας, γυρίστηκε,
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹, ·›ıÔ˘ÛÂ˜, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ıÂ·ÙÚÈÎﬁ Û·Ó›‰È.

∂ÓﬁÙËÙ·
7Ë

σελ. 68 σχολ. βιβλίου

7. Μπορείτε να πείτε από πού προέρχονται ετυμολογικά οι λέξεις δράμα και ηθοποιούς;
Αν δυσκολεύεστε, συμβουλευτείτε ένα ετυμολογικό λεξικό.
δράμα < αρχ. δρÄμα < δράω-á, που ήδη από την αρχ. δήλωνε τη σκηνική και θεατρική πράξη,
καθώς και το περιεχόμενό της, το δρώμενο. Η παράσταση τραγωδιών κατά την αρχαιότητα
οδήγησε στη χρησιμοποίηση της λέξης δρÄμα με τη σημ. «τραγωδία, δραματικό γεγονός».
ηθοποιούς < αρχ., αρχική σημασία «αυτός που διαπλάθει χαρακτήρα», < õθος + ποιeς < ποιá.
Η λέξη έλαβε βαθμηδόν τη σημασία «αυτός που αναπαριστάνει χαρακτήρα», αντικαθιστώντας
σε αυτή τη χρήση την αρχ. λέξη ñποκριτής.
Γ. Mπαμπινιώτης, Λεξικό της Nέας Eλληνικής
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ÂÓﬁÙËÙ· 8Ë

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

Μπροστά στο μέλλον
Μόρια – Στίξη – Σχήματα Λόγου – Περίληψη
Κείμενο 1: Χωρίς τεχνολογία
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

1. Ποια είναι τα δύο πρόσωπα που συνομιλούν; • Ποιο είναι το θέμα της συζήτησης;
Στο σκίτσο αυτό συνομιλούν η γνωστή φιγούρα του Αρκά και ένας άγγελος. Θέμα της συζήτησής τους είναι η απογοήτευση του ανθρώπου που μετά το θάνατό του δεν μπορεί πια να
παρακολουθήσει την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

σελ. 70 σχολ. βιβλίου

2. Το κόμικς αυτό σας φαίνεται αστείο; • Γιατί; • Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που το
κάνουν χιουμοριστικό;
Το κόμικς είναι χιουμοριστικό και τα στοιχεία που του δίνουν το χαρακτήρα αυτό παρουσιάζονται κλιμακωτά. Αρχικά, ο άνθρωπος με αφέλεια ισχυρίζεται ότι αυτό που τον ενοχλεί με το πέρασμά του στην «άλλη ζωή» είναι το ότι δε θα μπορέσει να παρακολουθήσει την
εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στη συνέχεια, παρακολουθούμε την ειρωνεία με
την οποία ο άγγελος τού απαντά· κοιτάζοντας κάποιους καημένους που πέθαναν πριν καν
ανακαλυφθεί ο τροχός στην ουσία καυτηριάζει την ανησυχία του συνομιλητή του και την κάνει να φαίνεται ήσσονος σημασίας αφού ακόμα και αυτοί οι καημένοι απολαμβάνουν ένα από
τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι εφευρέθηκε πολλά χρόνια μετά το θάνατό τους. Το πιο χιουμοριστικό στοιχείο, όμως, είναι ότι το αυτοκίνητο, το
επίτευγμα της τεχνολογίας που απολαμβάνουν παρόλο που έχουν πεθάνει, δεν έχει μια από
τις πιο σπουδαίες εφευρέσεις, τους τροχούς.
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε τα μόρια που υπάρχουν στους διαλόγους του κόμικς. • Ποια είναι η σημασία
του καθενός;
Μόρια
Σημασία

450

και (η τεχνολογία)
κι (αυτό)
που (με πειράζει)
που (πέθανα)
που (δε θα γνωρίσω)
δε (θα γνωρίσω)
θα (γνωρίσω)
ποτέ (τις ανακαλύψεις)

συνδετικό
επιδοτικό (τονίζει αυτό που ακολουθεί)
αναφορική αντωνυμία (το οποίο)
χρονικός σύνδεσμος
ειδικός σύνδεσμος
αρνητικό
μελλοντικό
χρονικό επίρρημα
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που (θα γίνουν)
θα (γίνουν)
που (θα ’ρθουν)
θα (’ρθουν)
Και πάλι
να (είμαι)
δεν (πρόλαβαν)
να (δουν)
ούτε… ούτε…ούτε…ούτε
που (γνώρισα)
πριν (καν)
καν (ανακαλυφθεί)

04:38

™ÂÏ›‰·451

αναφορική αντωνυμία
μελλοντικό
αναφορική αντωνυμία
μελλοντικό
επιτατικά μόρια (τονίζουν την αντίθεση)
βουλητικό
αρνηση
βουλητικό
διαζευτικός σύνδεσμος
αναφορική αντωνυμία
χρονικός σύνδεσμος
επιτατικό

∂ÓﬁÙËÙ·
8Ë

[Σημ.: βλ. Eνότητα 8, I. Θεωρία: Μόρια].
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

4. Ποια από αυτά θα μπορούσαν να παραλειφθούν; •Τι θα έχανε σ’ αυτή την περίπτωση
το κείμενο;
Τα μόρια που θα μπορούσαν να παραλειφθούν είναι τα εξής: κι (αυτό), ποτέ, και (πάλι),
ούτε… ούτε… ούτε, Να (κοίτα), καν. Αν όμως παραλείπονταν, τότε το κείμενο δε θα ήταν τόσο ζωντανό και εκφραστικό.
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

5. Επισημάνετε τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούνται στο κείμενο και δικαιολογήστε
τη χρήση τους.

• Ξέρεις,: το κόμμα χωρίζει τις δύο ασύνδετες προτάσεις Ξέρεις και πάντα μ’ ενδιέφερε… τεχνολογία.
• που πέθανα,: η χρήση του κόμματος εδώ είναι λανθασμένη, γιατί το υποκείμενο δεν πρέπει
να χωρίζεται από το ρήμα.
• που θα ‘ρθουν!: το θαυμαστικό δείχνει τη συναισθηματική φόρτιση του ήρωα.
• …Βέβαια: τα αποσιωπητικά δείχνουν την παύση που κάνει ο ομιλητής πριν συνεχίσει να
μιλάει.
• να είμαι,: το κόμμα χωρίζει την αιτιολογική πρόταση που ακολουθεί (γιατί… πρόλαβαν).
• που πέθαναν στο παρελθόν,: τα κόμματα περικλείουν την αναφορική πρόταση.
• ούτε το τηλέφωνο, ούτε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε τόσα άλλα: τα κόμματα χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τις λέξεις τηλέφωνο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τόσα άλλα. Σύμφωνα όμως με τους κανόνες της γραμματικής τα κόμματα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περιττά, γιατί έχουμε τους συνδέσμους ούτε… ούτε… ούτε.
• που γνώρισα εγώ! το θαυμαστικό δείχνει τη συναισθηματική φόρτιση του ομιλητή.
• Ακριβώς!...: τα αποσιωπητικά αποδίδουν την ειρωνεία και το σαρκασμό της απάντησης του
συνομιλητή.
• Να,: σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής, μετά τα δεικτικά μόρια ακολουθεί κόμμα.
• τους καημένους!...: τα αποσιωπητικά αποδίδουν την ειρωνεία και το σαρκασμό της απάντησης του συνομιλητή.
• …πέθαναν: τα αποσιωπητικά δείχνουν την παύση που κάνει ο ομιλητής πριν συνεχίσει να
μιλάει.
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• ο τροχός!: τα θαυμαστικό αποδίδει την ειρωνεία και το σαρκασμό της απάντησης του συνομιλητή.
σελ. 70 σχολ. βιβλίου

6. Προσπαθήστε να μεταφέρετε σε γραπτό λόγο την παραπάνω ιστορία, για να την κάνετε γνωστή σε φίλους σας που δεν έχουν δει το κόμικς. • Χρησιμοποιήστε αφήγηση και
διάλογο. • Προσέξτε τα σημεία στίξης που θα επιλέξετε.
Η γνωστή φιγούρα του Αρκά βρίσκεται τώρα σε μια νέα περιπέτεια. Μετά το θάνατό του
βρίσκεται στην «άλλη ζωή» και συνομιλεί με τον άγγελο. Του λέει, λοιπόν, ότι αυτό που τον
πειράζει στο γεγονός ότι πέθανε είναι ότι δε θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της
τεχνολογίας και της επιστήμης. Αμέσως, όμως, κάνει και μια δεύτερη σκέψη και λέει ότι θα
έπρεπε να είναι ευχαριστημένος, γιατί τουλάχιστον πρόλαβε να παρακολουθήσει τεχνολογικά επιτεύγματα όπως το τηλέφωνο, την τηλεόραση, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες πολλές, τις οποίες δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν άλλοι άνθρωποι που πέθαναν στο παρελθόν. Ο άγγελος δείχνει να συμφωνεί με το συλλογισμό αυτό. Στην πραγματικότητα όμως με
ειρωνικό ύφος του δείχνει κάποιους ανθρώπους, που βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο χωρίς ρόδες και των οποίων η εμφάνιση μας παραπέμπει στους ανθρώπους των προϊστορικών
χρόνων, και του λέει: «Να, κοίτα αυτούς τους καημένους: Πέθαναν πριν καν ανακαλυφθεί ο
τροχός!»

Κείμενο 2: Βιογραφικό σημείωμα
σελ. 72 σχολ. βιβλίου

1. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο;
Σκοπός του κειμένου είναι η ενδιαφερόμενη (Βασιλική Παπαδοπούλου) να παρουσιάσει
στον πιθανό μελλοντικό εργοδότη της με συντομία αλλά, ταυτόχρονα, με ακρίβεια τα στοιχεία
και τα προσόντα της έτσι ώστε να καταλάβει μια θέση εργασίας.
σελ. 72 σχολ. βιβλίου

2. Τι είδους πληροφορίες δίνει;
Στο βιογραφικό σημείωμα η συντάκτρια παραθέτει τα προσωπικά της στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ταχυδρομική – ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα), τις σπουδές της, τις επιπλέον γνώσεις που διαθέτει (ξένες
γλώσσες, χρήση Η/Υ), και την επαγγελματική της εμπειρία.
σελ. 72 σχολ. βιβλίου

452

3. Δικαιολογήστε την άποψη ότι το βιογραφικό σημείωμα έχει λιτό και περιεκτικό λόγο,
με στοιχεία από το κείμενο. • Γιατί νομίζετε ότι είναι απαραίτητος ένας τέτοιος λόγος
στο βιογραφικό σημείωμα;
• Το βιογραφικό σημείωμα έχει λιτό και περιεκτικό λόγο, καθώς περιέχει επιγραμματικά όλες
τις χρήσιμες πληροφορίες. Οι προτάσεις είναι σύντομες και η χρήση των ρημάτων πολύ περιορισμένη. Ο λόγος δεν είναι συνεχής και δεν υπάρχουν στοιχεία που συναντάμε σε κείμενα,
όπως παραγράφους, συνδετικές λέξεις, μεγάλες περιόδους.
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• Σε ένα βιογραφικό σημείωμα είναι απαραίτητο ο λόγος να είναι σύντομος και περιεκτικός
καθώς έτσι τονίζονται τα στοιχεία που πρέπει να προβληθούν. Επίσης, εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι εκείνος που θα εξετάσει ένα βιογραφικό σημείωμα ώστε να το
εκτιμήσει και να αποφασίσει αν θα προσλάβει ή όχι τον/την υποψήφια, πρέπει να διαβάσει και
πολλά άλλα βιογραφικά με τον ίδιο σκοπό. Επομένως, αν το βιογραφικό σημείωμα είναι σύντομο, τότε θα του είναι πιο εύκολο να το διαβάσει σε μικρό χρονικό διάστημα, να δει τα προσόντα του υποψηφίου και να αποφασίσει αν πληροί τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη.

∂ÓﬁÙËÙ·
8Ë

σελ. 72 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε αγγελίες προσφοράς εργασίας και φέρτε τες στην τάξη. • Τι παρατηρείτε σε ό,τι
αφορά το λόγο τους; • Είναι και σ’ αυτές λιτός και περιεκτικός ή περίτεχνος και πομπώδης; • Μπορείτε να εξηγήσετε αυτή την επιλογή;
[Σημ.:Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην τάξη.Μια χρήσιμη πληροφορία είναι ότι
στις αγγελίες προσφοράς εργασίας ενδέχεται ο λόγος σε κάποιες να είναι λιτός και περιεκτικός, ενώ σε άλλες περίτεχνος και πομπώδης. Στην πρώτη περίπτωση ισχύει ό,τι και για το βιογραφικό σημείωμα. Σε εκείνες όμως, στις οποίες ο λόγος είναι πομπώδης υπάρχει σαφής αιτία· ο εργοδότης θέλει να προσελκύσει όσο το δυνατόν πιο πολλούς υποψηφίους, ώστε να
μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο ανάμεσα σε περισσότερους].
σελ. 72 σχολ. βιβλίου

5. Διαλέξτε μια αγγελία από αυτές που συγκεντρώσατε στην προηγούμενη άσκηση και
γράψτε ένα φανταστικό βιογραφικό σημείωμα που νομίζετε ότι θα ήταν κατάλληλο για
την προσφερόμενη εργασία.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητεί δικηγόρο, τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας, σε θέματα
Αστικού και Εμπορικού δικαίου για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαραίτητη
προϋπόθεση η άριστη γνώση Η/Υ καθώς και της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικό σημείωμα στο φαξ […].
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τ.Κ., πόλη
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ημερομηνία γέννησης
Σπουδές
1989–1993
1986–1989

Γιώργος Παντελίδης
Ερμού 20
554 26 Θεσσαλονίκη
2310……………
2310……………
gl@yahoo.gr
09.04.1971

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή
Βαθμός πτυχίου: 8
1ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
Βαθμός απολυτηρίου: 18.9
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Ξένες γλώσσες
Αγγλικά: άριστα (Cambridge Proficiency)
Γαλλικά: καλά (Sorbonne I)
Γνώσεις Η/Υ
Άριστη (ECDL)
Επαγγελματική εμπειρία
2000-2005
Δικηγορικό γραφείο Ε.Ζ. Ειδίκευση σε θέματα Εμπορικού Δικαίου
1995-2000
Δικηγορικό γραφείο Γ.Δ. Ειδίκευση σε θέματα Αστικού Δικαίου
1993-1995
Δικηγορικό γραφείο Γ.Δ. Ασκούμενος δικηγόρος
Ασχολίες και ενδιαφέροντα
Μπάσκετ, θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία
Συστατικές επιστολές
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
σελ. 72 σχολ. βιβλίου

7. Αφού γράψετε το βιογραφικό σημείωμα, συμπληρώστε και την παρακάτω αίτηση, με
την οποία θα ζητάτε να σας προσλάβουν στη θέση που προσφέρεται στην αγγελία. • Η
αίτησή σας αυτή θα συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα που γράψατε προηγουμένως.
ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: Γιώργος
Επώνυμο: Παντελίδης
Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος
Ημερομηνία γέννησης: 09.04.1971
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση κατοικίας: Ερμού 20
554 26 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310……………
Ηλεκτρονική διεύθυνση: gl@yahoo.gr
Αριθμ. Δελτ. Ταυτότητας: Π……
Αρχή έκδοσης: Α.Τ. Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 20.03.2006
Θέμα: Αίτηση για πρόσληψη

Προς: Το Δικηγορικό γραφείο...
Παρακαλώ δεχτείτε την αίτησή μου
προκειμένου να με προσλάβετε
ως δικηγόρο στο γραφείο σας.
Όπως θα διαπιστώσετε από το βιογραφικό
σημείωμα που επισυνάπτω, διαθέτω τα
απαραίτητα προσόντα, για να καταλάβω
τη θέση που προσφέρετε.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Ο Αιτών
(υπογραφή)

Συνοδευτικά έγγραφα: Βιογραφικό σημείωμα
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Κείμενο 3: Παρά πλανητικά

∂ÓﬁÙËÙ·
8Ë

σελ. 73 σχολ. βιβλίου

1. Πώς θα χαρακτηρίζατε το λόγο του κειμένου;
α. λιτό
β. σαφή
γ. πληροφοριακό
δ. αόριστο
Ο λόγος του κειμένου είναι αόριστος (δ).
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε στοιχεία από το κείμενο που αιτιολογούν την επιλογή σας στην προηγούμενη
ερώτηση.
Ολόκληρο το κείμενο χαρακτηρίζεται από ασάφεια και αοριστία καθώς κάνει λόγο για τομείς (εργασία, έρωτας, επαγγελματικά) για τους οποίους ενδιαφέρονται και με τους οποίους
ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνο οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου ζωδίου. Πιο
συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως αόριστες τις εξής λέξεις και φράσεις:
Ο καλύτερος μήνας στη ροή… και υποθέσεων / έχει… τυχοδιωκτικό χαρακτήρα / κάνει
πολύ κόσμο να ρισκάρει / θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους… και μεταφορικά / Εργασία, πολιτική… θα τους αγγίξει / Άλλοτε με επιτυχία… κόστος οικονομικό / Ο Άρης θα εμπνεύσει…
σε νέους σκοπούς / ίσως να είναι ερωτικοί… δημιουργικοί / Η Αφροδίτη… ο Άρης αποσκοπεί / θα ενισχύσουν τις ερωτικές σχέσεις… την ολοκλήρωση των έργων.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

3. Γιατί πιστεύετε ότι οι συντάκτες των ωροσκοπίων προτιμούν τις αόριστες και γενικολογικές διατυπώσεις;
Οι συντάκτες των ωροσκοπίων προτιμούν τις αόριστες και γενικολογικές διατυπώσεις, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να εκτεθούν αν πέσουν έξω στις προβλέψεις τους.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

4. Ποιο μόριο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στο κείμενο; • Για ποιο λόγο;
Το μόριο που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στο κείμενο είναι το μόριο θα επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα κείμενο του οποίου ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

5. Εξηγήστε τον τίτλο του κειμένου συνδυάζοντάς τον
α. με το θέμα του κειμένου
β. με το ύφος του
Ο τίτλος του κειμένου ταιριάζει απόλυτα τόσο με το θέμα όσο και με το ύφος του. Ειδικότερα, είναι συναφής με το θέμα διότι η λέξη πλανητικά παραπέμπει στους πλανήτες και τις
κινήσεις τους, στους οποίους οι αστρολόγοι στηρίζουν τις προβλέψεις τους, έτσι ώστε να δώσουν σε αυτές κάποιο βαθμό αληθοφάνειας. Επιπλέον, η φράση παρά πλανητικά προκαλεί
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στους αναγνώστες το συνειρμό με το επίθετο παραπλανητικός, -ή, -ό, υπονοώντας έτσι ότι οι
συγκεκριμένες προβλέψεις μόνο στην πλάνη μπορούν να οδηγήσουν τον αναγνώστη και, επομένως, δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από κανέναν.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

6. Εντοπίστε το σχήμα λόγου που υπάρχει στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου. • Επαναδιατυπώστε την περίοδο λόγου που το περιέχει, με τρόπο ώστε να μην υπάρχει το συγκεκριμένο σχήμα λόγου.
Το σχήμα λόγου εντοπίζεται στη φράση με συνέπειες όχι ευχάριστες (σχήμα λιτότητας)
• Επαναδιατύπωση χωρίς το σχήμα λιτότητας: Άλλοτε με επιτυχία και ορισμένες φορές με συνέπειες δυσάρεστες / δυσάρεστες συνέπειες ή με κόστος οικονομικό.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

7. Διαβάσατε αυτό το κείμενο σε ένα περιοδικό και ένας φίλος σας/μια φίλη σας σας ρωτά με περιέργεια τι γράφει. • Κάντε μια σύντομη περίληψη του κειμένου (3-5 γραμμές)
και ενημερώστε τον/την.
Θέμα του κειμένου είναι οι αστρολογικές προβλέψεις για το μήνα Ιούλιο. Ο αστρολόγος
τον θεωρεί ως τον ευνοϊκότερο μήνα για την εξέλιξη σε πολλούς τομείς. Σημαντικό ρόλο θα
διαδραματίσει ο Άρης, ο οποίος θα κάνει πολλούς ανθρώπους να ρισκάρουν και θα επηρεάσει άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά πολλούς τομείς. Τέλος, η Αφροδίτη θα ενισχύσει τις
ερωτικές σχέσεις και τις συνεργασίες επαγγελματικού χαρακτήρα.
σελ. 73 σχολ. βιβλίου

8. Τι επιχειρήματα θα διατυπώνατε σε ένα φίλο σας που ρυθμίζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες με βάση το ωροσκόπιό του, για να τον πείσετε να αλλάξει στάση;
Γράψτε μια παράγραφο.
Είναι πολύ αφελές να ρυθμίζει κανείς τις καθημερινές του δραστηριότητες με βάση το
ωροσκόπιό του. Η αστρολογία δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μαντική τέχνη. Δε θεωρείται επιστήμη γιατί φυσικά δε βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις. Οι αστρολόγοι, με
σκοπό να προσδώσουν ένα βαθμό αληθοφάνειας στις προβλέψεις τους, ισχυρίζονται ότι τα
λεγόμενά τους είναι τεκμηριωμένα και προκύπτουν ύστερα από τη μελέτη των πλανητών και
των κινήσεών τους, Αυτό το πρόσχημα, όμως, δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν ώστε να πιστεύει τις προβλέψεις αυτές και να τις λαμβάνει υπόψη του. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι όλες
αυτές οι προβλέψεις διατυπώνονται πολύ αόριστα και γενικά, ώστε να περικλείουν όλες τις
δυνατές ερμηνείες. Ο κάθε άνθρωπος διαθέτει λογική και κριτική σκέψη και, επομένως, οφείλει να παίρνει οποιαδήποτε απόφαση αφορά τον εαυτό του στηριζόμενος σε μόνο αυτά. Εξάλλου, ο άνθρωπος ως σκεπτόμενο ον οφείλει οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία στις δικές του
ενέργειες και αποφάσεις και όχι στην τύχη ή στις προβλέψεις κάποιου άλλου.
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Κείμενο 4: Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον

∂ÓﬁÙËÙ·
8Ë

σελ. 74 σχολ. βιβλίου

1. Προσθέστε τα σημεία στίξης που έχουν σκόπιμα παραλειφθεί στους παραπάνω στίχους.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον,
στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε.
Αφού η ιστορία σας ανήκει,
σαρώστε το, λοιπόν, αν επιμένετε.
Στ’ αυτιά μου δε χωράνε υποσχέσεις·
το έργο το έχω δει, μη με τρελαίνετε.
Το πλοίο των ονείρων μου με πάει
σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε.
Μένω μονάχος στο παρόν μου,
να σώσω οτιδήποτε, αν σώζεται.
Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου,
συνένοχο στο φόνο δε θα μ’ έχετε.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον·
το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας.
Ξεγράψτε με απ’ τα κατάστιχά σας,
στον κόπο σας δε μπαίνω και στα έργα σας.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον,
στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε.
Αφού η ιστορία σας ανήκει,
σαρώστε το, λοιπόν, αν επιμένετε.
σελ. 74 σχολ. βιβλίου

2. Ποια σχήματα λόγου μπορείτε να εντοπίσετε στους στίχους του τραγουδιού;
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον: μεταφορά
στο μέλλον που φτιάχνετε : μεταφορά
η ιστορία σάς ανήκει: μεταφορά
σαρώστε το: μεταφορά
σαρώστε το λοιπόν, αν επιμένετε: ειρωνεία
Στ΄ αυτιά μου δε χωράνε υποσχέσεις·: μεταφορά
το έργο το έχω δει: μεταφορά / ειρωνεία
Το πλοίο των ονείρων μου με πάει (σε κόσμους): μεταφορά
Μένω μονάχος στο παρόν μου: μεταφορά
συνένοχο στο φόνο δε θα μ’ έχετε: μεταφορά
το κόλπο είναι στημένο: μεταφορά
(το κόλπο είναι) στα μέτρα σας: μεταφορά
Ξεγράψτε με απ’ τα κατάστιχά σας: μεταφορά
στον κόπο σας δε μπαίνω και στα έργα σας: μεταφορά
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σελ. 74 σχολ. βιβλίου

3. Τι παρατηρείτε σχετικά με τη σειρά των λέξεων; • Είναι εντελώς συνηθισμένη; • Μπορεί να θεωρεί τυχαία; • Τι συμβαίνει, αν επιχειρήσουμε να τοποθετήσουμε τις λέξεις
με άλλη σειρά (ρυθμός, ομοιοκαταληξία);
Η σειρά των λέξεων σκόπιμα δεν είναι η συνηθισμένη. Αν επιχειρήσουμε να αλλάξουμε τη
σειρά αυτή, τότε θα αλλάξει η ομοιοκαταληξία, το μέτρο και ο ρυθμός του τραγουδιού με αποτέλεσμα να μη θυμίζει πια ποίημα, αλλά πεζό.
σελ. 74 σχολ. βιβλίου

4. Συμμερίζεστε τα συναισθήματα που εκφράζει αυτό το τραγούδι; • Πώς θα εκφράζατε
με στίχους τα δικά σας συναισθήματα απέναντι στο μέλλον;
Το τραγούδι αυτό εκφράζει την ανησυχία του στιχουργού για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον κόσμο αλλά και για τον τρόπο που αυτές οι εξελίξεις επιβάλλονται από τους ισχυρούς του κόσμου. Σε όλους τους στίχους τονίζει με σθένος ότι δε θέλει να είναι μέρος των αλλαγών αυτών που του επιβάλλονται χωρίς τη θέλησή του και δηλώνει ότι αποστασιοποιείται
καθώς προτιμά να κάνει τα δικά του όνειρα για τη ζωή και τον κόσμο και να προσπαθήσει να
σώσει ό,τι μπορεί. Είναι λοιπόν σαφές ότι το τραγούδι αυτό εκφράζει όποιον άλλο άνθρωπο
έχει τις ίδιες ανησυχίες τα παρόμοια συναισθήματα.
• Η ερώτηση απευθύνεται σε κάθε μαθητή χωριστά και μπορεί να γράψει οτιδήποτε τον εκφράζει. Ενδεικτικά δίνονται τα ποιήματα των Γ. Σεφέρη και Κ. Καρυωτάκη.
Λίγο ακόμα
Λίγο ακόμα
θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο
τη θάλασσα να κυματίζει
λίγο ακόμα,
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.
Σταδιοδρομία
Τη σάρκα, το αίμα θα βάλω
σε σχήμα βιβλίου μεγάλο.
«Οι στίχοι παρέχουν ελπίδες»
θα γράψουν οι εφημερίδες.
«Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου»
και δίπλα σ’ αυτό τ’ όνομά μου
Την ψυχή και το σώμα πάλι
στη δουλειά θα δίνω, στην πάλη.
Αλλά, με τη δύση του ηλίου,
Θα πηγαίνω στου Βασιλείου.
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Τα λόγια μου θα ’χουν ουσία,
η σιωπή μου μια σημασία.

∂ÓﬁÙËÙ·
8Ë

Θηρεύοντας πράγματα αιώνια,
θ’ αφήσω να φύγουν τα χρόνια
Θα φύγουν και θα ’ναι η καρδιά μου
Σα ρόδο που επάτησε χάμου.

Σάτυρες, 1927

Κείμενο 5: Προς την ενηλικίωση
σελ. 75 σχολ. βιβλίου

1. Σημειώστε Σ για κάθε σωστή πρόταση και Λ για κάθε λανθασμένη:
α. Οι νέοι της Ευρώπης κατακτούν την οικονομική τους ανεξαρτησία όλο και νωρίτερα.
β. Ο κύριος λόγος που αναγκάζει τους νέους των Κάτω Χωρών να μένουν με τους γονείς τους είναι η δυσκολία να βρουν σπίτι.
γ. Όσοι νέοι εργάζονται δε χρειάζεται να παίρνουν χρήματα από τους γονείς τους.
δ. Πολλοί νέοι προτιμούν να μένουν με τους γονείς τους, επειδή έτσι έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.
α. Λ, β. Σ, γ. Λ, δ. Σ
[Σημ.: το υποερώτημα δ δεν είναι σαφώς διατυπωμένο. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα
που βρίσκεται πάνω από το κείμενο, τότε βλέπουμε ότι όντως πολλοί νέοι μένουν με τους γονείς τους, διότι έτσι μπορούν να αποταμιεύουν περισσότερα χρήματα. Αν όμως διαβάσουμε
την πρώτη παράγραφο, βλέπουμε ότι πολλοί νέοι μένουν ακόμα με τους γονείς τους, επειδή
δεν έχουν τα ανάλογα οικονομικά μέσα. Το ποια απάντηση θα επιλέξουμε ως σωστή εξαρτάται από τη δικαιολόγηση που θα δώσουμε].
σελ. 75 σχολ. βιβλίου

2. «Ένας στους δύο Ευρωπαίους νέους… την οικογένειά του».
α. Με ποια άλλη λέξη μπορείτε να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις, χωρίς να αλλάξει το νόημα;
β. Βρείτε μέσα στο κείμενο άλλη μια λέξη συγγενική με τη λέξη πόρων και προσπαθήστε να την αντικαταστήσετε με άλλη (συνώνυμη), χωρίς να αλλάξει το νόημα.
γ. Συγκεντρώστε όσο περισσότερες σύνθετες ή και παράγωγες λέξεις μπορείτε που να
περιέχουν τη λέξη πόρος.
δ. Φτιάξτε τουλάχιστον δύο προτάσεις στις οποίες να χρησιμοποιείτε τη λέξη πόρος
με διαφορετικές σημασίες.
α. λαμβάνει: παίρνει, διαθέτει.
μέρος: ποσοστό, τμήμα.
χρηματικών πόρων: εσόδων, εισοδήματος.
β. οικονομικών μέσων: πηγών εισοδήματος, εσόδων.
γ. πορεία, εύπορος, άπορος, προσπορίζω, προσπορισμός, πορίζω, οδοιπόρος, έμπορος, θα-
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λασσοπόρος, αεροπόρος, πρωτοπόρος, πεζοπόρος.
δ. Μέσα από τους πόρους του δέρματος γίνεται η άδηλος αναπνοή.
Οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται λόγω τις υπερεκμετάλλευσης.
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

3. Βρείτε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου ένα σχήμα λόγου. • Τι είδους είναι το
σχήμα λόγου που εντοπίσατε; • Ποιοι συσχετισμοί γίνονται και γιατί;
• Να πετάξουν από τη φωλιά: μεταφορά.
• Ο συσχετισμός γίνεται ανάμεσα στους νέους και στα μικρά πουλιά· όπως εκείνα μένουν στη
φωλιά τους με τους γονείς τους μέχρι τη στιγμή που θα γίνουν ανεξάρτητα και θα μπορούν
να πετάξουν μόνα τους, έτσι και οι νέοι μένουν με τους γονείς τους εωσότου αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και θα είναι ικανοί να συντηρήσουν μόνοι τους τον εαυτό τους.

Ασκήσεις – Δραστηριότητες
σελ. 76 σχολ. βιβλίου

1. Ξαναδιαβάστε το κείμενο 2 της 8ης ενότητας από το βιβλίο του μαθητή. • Πώς θα μεταφέρατε περιληπτικά το περιεχόμενό του σε ένα φίλο σας; • Αν θέλετε, κρατήστε σημειώσεις για τα κυριότερα σημεία του κειμένου. • Πείτε την περίληψη σε χρόνο που να
μην ξεπερνά το ένα λεπτό. • Οι ακροατές της περίληψης στην τάξη να αξιολογήσουν το
αποτέλεσμα.
Στο κείμενο αυτό συγγραφέας αφηγείται ένα περιστατικό που συνέβη τη δεκαετία του ’50
όταν έφτασε στην πόλη Πορτ οφ Σπαίην, τη μεγαλύτερη πόλη του Τρινιτάντ. Επιβιβάστηκε
λοιπόν σε ένα ταξί, και ο νέγρος ταξιτζής τον οδήγησε σε μια γειτονιά Ινδών. Eκεί του έδειξε
έναν άπορο Iνδό που έστελνε το γιο του σε ένα κολέγιο και δύο γυναίκες που είχαν ένα ραφτάδικο. Τον ρώτησε τότε γιατί οι Ινδοί, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο φτωχοί όσο οι Νέγροι, προοδεύουν στη ζωή τους ενώ οι Νέγροι όχι. Όταν ο συγγραφέας τού απάντησε ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι Ινδοί, σε αντίθεση με τους Νέγρους, έχουν μακρόχρονη παράδοση, ο
ταξιτζής απάντησε ότι και ο ίδιος προσπαθεί να προοδεύσει ποντάροντας λεφτά στον ιππόδρομο. Ο συγγραφέας απογοητευμένος προσπαθεί να εξηγήσει στον ταξιτζή ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να προοδεύσει στηριζόμενος μόνο στην τύχη.
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σελ. 76 σχολ. βιβλίου
2. Οι συντάκτες του μαθητικού περιοδικού του σχολείου σας είχαν αποφασίσει να περιλάβουν στο τεύχος που ετοιμάζουν το κείμενο 7 της 8ης ενότητας του βιβλίου του μαθητή. Όμως την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν ότι υπάρχει χώρος διαθέσιμος μόνο για
100 λέξεις. Γράψτε μια περίληψη που θα μπορούσε να δημοσιευτεί στο χώρο αυτό.
Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες κατηγορούνται για έλλειψη κοινωνικής συνείδησης,
αφού πολλά από τα επιτεύγματά τους δε χρησιμοποιούνται για το καλό της ανθρωπότητας.
Ωστόσο, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ευθύνη δε βαραίνει τόσο τους επιστήμονες, αφού
πολλά από τα εγκλήματα της ανθρωπότητας οφείλονται πολύ περισσότερο στο φανατισμό
και στους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Όσοι δε θέλουν το καλό της ανθρωπότητας
χρησιμοποιούν την επιστήμη για να ικανοποιήσουν τα πάθη τους και επομένως ο λίθος του
αναθέματος δεν πρέπει να πέφτει αποκλειστικά στους επιστήμονες, αφού η επιστήμη δεν οδήγησε ποτέ σε γενοκτονίες, σε μίσος ή φανατισμό.
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