
8.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
8.Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη µε σύγκριση και αντίθεση 

8.Ι.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

8.Ι.1.1.  Σε ένα από τα τεύχη της σειράς «Μια περιπέτεια του Αστερίξ του 
Γαλάτη» διαβάζετε τις εξής περιγραφές της φυσιογνωµίας των βασικών ηρώων: 

 
Αστερίξ, ο ήρωας αυτών των περιπετειών, µικρόσωµος πολεµιστής αλλά 

παµπόνηρος και µε κοφτερό µυαλό, του εµπιστεύονται χωρίς αµφιβολίες όλες τις 
επικίνδυνες αποστολές, για τις οποίες συνήθως καταστρώνει και το σχέδιο δράσης. Ο 
Αστερίξ αντλεί την υπεράνθρωπη δύναµή του από τον µαγικό ζωµό του ∆ρυίδη 
Πανοραµίξ. 
 

Οβελίξ, ο αχώριστος φίλος του Αστερίξ. Μεγάλων 
σωµατικών διαστάσεων, προµηθευτής µενίρ σε ολόκληρη 
την επικράτεια και µεγάλος εραστής του ψητού 
αγριογούρουνου! Είναι πάντοτε έτοιµος να ακολουθήσει 
τον Αστερίξ σε µια νέα περιπέτεια και ας µη 
καταλαβαίνει πάντοτε τι ακριβώς συµβαίνει, αρκεί να 
υπάρχουν αγριογούρουνα και τρανοί καυγάδες! Η 
δύναµή του είναι ατελείωτη, επειδή είχε βουτήξει στη 
µαρµίτα µε τον µαγικό ζωµό, όταν ήταν µικρός. 

 
 

 

Να οργανώσετε αυτές τις πληροφορίες σε µία παράγραφο, για να εξηγήσετε τη 
σχέση, τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο πρόσωπα σε ένα 
παιδί του περιβάλλοντός σας που διατύπωσε την περιέργειά του βλέποντάς σας να 
διαβάζετε το συναφές εικονογραφηµένο περιοδικό. Η παράγραφος θα 
περιλαµβάνει: θεµατική περίοδο µε την οµοιότητα ή και την αντίθεση ανάµεσα 
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στα συγκρινόµενα µέλη, λεπτοµέρειες - σχόλια µε τα αντίστοιχα γνωρίσµατα των 
συγκρινόµενων µελών, περίοδο - κατακλείδα µε το συµπέρασµα ή και µια γενική 
παρατήρηση και κρίση, καθώς και συνδετικές - µεταβατικές λέξεις και φράσεις 
που δηλώνουν σύγκριση και αντίθεση (σ. 115 του σχολικού εγχειριδίου). 
8.Ι.1.2. Πήγατε εκδροµή µε συµµαθητές σας σε µια από τις περιοχές της 
Ελλάδας που διατηρούν τον χαρακτήρα τους. Επειδή δεν συµµερίζεστε πάντοτε 
τα ενδιαφέροντα των υπολοίπων της παρέας και συχνά κυκλοφορείτε 
ανεξάρτητα από αυτούς, προσπαθείτε να τους εξηγήσετε τη στάση σας, 
αξιοποιώντας το περιεχόµενο του ακόλουθου κειµένου που έτυχε να έχετε 
διαβάσετε και αναπτύσσοντας τα λεγόµενά σας µε σύγκριση και αντίθεση σε 
150-180 λέξεις. (Η άσκηση µπορεί να είναι προφορική και το ζητούµενο 
κείµενο να αποτελεί προσχεδιασµένο προφορικό λόγο). 
 
Το ταξίδι του περιηγητή είναι µοναχική υπόθεση: για να δεις, να εξετάσεις, να 

εκτιµήσεις, πρέπει να είσαι µόνος και ανεµπόδιστος. Από την άλλη πλευρά, οι 
τουρίστες πρέπει να είναι πολλοί µαζί. Αν τους συναντήσεις, µπορεί να σε 
παρασύρουν, να σε αποπροσανατολίσουν µε τα σχόλια και τις επιθυµίες τους. Αν 
είναι ενδιαφέροντες ως ανθρώπινοι τύποι, σου χαλάνε τη θέα και αν είναι βαρετοί 
και φλύαροι, σου καταστρέφουν τις σιωπές και σε αποσπούν από την παρατήρηση 
µε ανησυχίες του είδους: «Εδώ έχει ωραία µαγαζιά» ή «Πού θα πάµε για 
φαγητό;». Είναι δύσκολο να δεις καθαρά ή να σκεφτείς σε βάθος κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, αν έχεις τις συνήθειες του τουρίστα. Αν βιάζεσαι να φωτογραφηθείς 
µαζί µε το άγαλµα της πλατείας, για να δείχνεις µετά πού πήγες ή αν σπεύδεις να 
ψωνίζεις δωράκια, τότε δεν έχεις την ευκαιρία να συναισθανθείς τίποτε από τη 
νοοτροπία των ανθρώπων στον τόπο που επισκέπτεσαι, από τον ρυθµό της πόλης 
τους, από την πρόταση ζωής τους, από τους λόγους που τους διαµόρφωσαν έτσι 
όπως είναι. Η περιήγηση δεν είναι τουρισµός, δηλαδή δεν είναι διακοπές και 
συχνά είναι το αντίθετο της ανάπαυλας. Νοµίζω ότι ο πρώτος γνωστός περιηγητής 
είναι ο Οδυσσέας, εφόσον «πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καί νόον ἔγνω». ∆εν 
τον ενδιέφεραν ούτε οι εµπορικές συναλλαγές ούτε αυτό που λέµε «να 
διασκεδάσει». «Καλή διασκέδαση!» µου ευχήθηκαν, όταν ξεκινούσα για το 
Μαρόκο. Αλλά δεν ήταν αυτό ακριβώς που επιθυµούσα. Λαχταρούσα λίγη 
περιπέτεια, ένα απροσδόκητο συµβάν, µία συγκλονιστική γνωριµία, ένα 
συναρπαστικό ξεβόλεµα, στις συνθήκες ενός άλλου πολιτισµού. Αυτά ευχήθηκα 
στον εαυτό µου, µόλις έφτασα στην Καζαµπλάνκα. 
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8.Ι.1.3. Σ’ ένα λεξικό διαβάζετε: 
 
Στη γενικότερη χρήση του ο όρος παιδεία, ήδη από την κλασική αρχαιότητα, 

σηµαίνει µόρφωση, καλλιέργεια, πολιτισµό, ανθρωπισµό. Με ειδικότερη έννοια ο 
όρος ταυτίζεται µε τον όρο εκπαίδευση. 

 
Χρησιµοποιώντας τον όρο παιδεία µε την ευρεία έννοιά του, να τον διακρίνετε 
από εκείνον της εκπαίδευσης σε µία παράγραφο, µε βασικά κριτήρια  
σύγκρισης - αντίθεσης: 

α) τον υποχρεωτικό ή µη χαρακτήρα, 
β) την ηλικία των υφισταµένων την παιδευτική επίδραση, και  
γ) τους φορείς της αγωγής (οικογένεια, σχολείο, φιλικό και συγγενικό 

περιβάλλον, Μ.Μ.Ε., πολιτικά κόµµατα). 
Στην ανάπτυξη της παραγράφου να ακολουθήσετε όποιον από τους δύο 
αντιθετικούς τρόπους οργάνωσης του υλικού προτιµάτε. 
 
 
8.Ι.1.4. Σε µια παράγραφο αναπτυγµένη µε σύγκριση - αντίθεση να διακρίνετε 
τα αποµνηµονεύµατα από την επιστηµονική ιστορική συγγραφή. Ως άξονες 
σύγκρισης - αντίθεσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε: 

α) τον τύπο του αφηγητή (µετέχει ή όχι στα γεγονότα) και την οπτική γωνία 
της αφήγησης, 

β) τη γλωσσική ποικιλία / ύφος, 
γ) την αξιοπιστία σε σχέση µε το ιστορικό γεγονός, και 
δ) το σκοπό της συγγραφής. 

Η ανάπτυξη των λεπτοµερειών / σχολίων της παραγράφου να παρουσιάζει την 
αντίθεση σηµείο προς σηµείο. 
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8.Ι.1.5. Φιλοξενήσατε στο σπίτι σας για λίγες ηµέρες ένα παιδί του συγγενικού 
σας περιβάλλοντος. Ο µικρός ήταν γενικά άτακτος και ανέπτυξε καταστροφικές 
τάσεις προς τα αντικείµενα του σπιτιού. Η συµπεριφορά του σας προβληµάτισε 
και αναζητήσατε ερµηνεία σε διάφορα βιβλία Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 
Επηρεασµένος/η από κείµενα όπως το ακόλουθο, γράφετε µια επιστολή στους 
γονείς του «διαβολάκου», όπου συνοψίζετε τη βασική αντίθεση που 
αναπτύσσεται στο απόσπασµα αυτό (σε µία παράγραφο περίπου 100-120 
λέξεων). Για να προσδώσετε έµφαση στα λεγόµενά σας, να χρησιµοποιήσετε 
αντιθετικές λέξεις και φράσεις. 

 
Ελευθερία, όχι αναρχία 
 
Το µικρό παιδί έχει το δικαίωµα να οργανώσει τη ζωή του µε δικούς του 

νόµους πάνω στη βάση της ανάπτυξης, χωρίς την παρουσία οποιασδήποτε 
εξωτερικής εξουσίας στην ψυχική και σωµατική του σφαίρα. Το παιδί πρέπει να 
φάει, όταν πεινάει, δεν το βρίζουµε ούτε το δέρνουµε, αλλά το αγαπάµε και το 
προστατεύουµε αδιάκοπα. 
Όλα αυτά φαίνονται τόσο απλά, φυσιολογικά κι ωραία, είναι όµως παράξενο 

πως πολλοί γονείς, ενθουσιασµένοι από αυτήν την ιδέα, την παρεξηγούν. Ο 
τετράχρονος Θωµάς κοπανάει τα πλήκτρα του πιάνου του γείτονα µ’ ένα 
ξυλόσφυρο κι οι γονείς του τον κοιτάζουν µ’ ένα θριαµβευτικό χαµόγελο που 
σηµαίνει: «Τι θαυµάσιο πράγµα είναι η αυτοδιάθεση!» 
Αν µια νέα µητέρα νοµίζει πως πρέπει ν΄ αφήσει το παιδί της να πασαλείψει 

την πόρτα µε κόκκινη µελάνη, τότε αυτή δεν έχει συλλάβει το νόηµα της 
αυτοδιάθεσης. 
Αυτή τη διαφορά µεταξύ ελευθερίας και ασυδοσίας πολλοί γονείς δεν µπορούν 

να τη συλλάβουν. Σ’ ένα σπίτι που κυριαρχεί η πειθαρχία τα παιδιά δεν έχουν 
κανένα δικαίωµα. Σ’ ένα άλλο σπίτι στο οποίο τα κακοµαθαίνουν, έχουν µόνο 
αυτά δικαιώµατα και κανένας άλλος. Ενώ σε µια ισορροπηµένη οικογένεια παιδιά 
και γονείς έχουν τα ίδια δικαιώµατα. 

(Α. Σ. Νηλ, Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Μπουκουµάνης, Αθήνα 1972, 
επιλεγµένα αποσπάσµατα σσ. 158-160) 
 
 

 247



8.Ι.2. Ερώτηση συνδυασµού σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
 
8.Ι.2.1. Στο κύριο άρθρο του πρώτου φύλλου της σχολικής εφηµερίδας σας, 
αναφέρεστε στη δεοντολογία της ειδησεογραφίας και διακρίνετε την 
πληροφόρηση από την παραπληροφόρηση. Να συµπληρώσετε τον ακόλουθο 
πίνακα µε δύο τουλάχιστον στοιχεία σε κάθε στήλη και, χρησιµοποιώντας το 
σύνολο των στοιχείων, να συνθέσετε µία παράγραφο µε σύγκριση και αντίθεση, 
είτε παρουσιάζοντας πρώτα τα γνωρίσµατα του ενός µέλους και ύστερα εκείνα 
του άλλου, είτε καταγράφοντας σηµείο προς σηµείο τις διαφορές των 
αντιπαρατιθέµενων µελών. 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

 
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 
Α) Χρησιµοποιεί κυρίως ουσιαστι- 

 κά και ρήµατα. 
Β)  Προβάλλει τα γεγονότα ανάλογα 

 µε τη σπουδαιότητά τους για τη 
 ζωή της κοινωνίας. 

Γ)  Τα σχόλια είναι σαφή και ρητά ή 
 δηλώνεται η προέλευσή τους. 

∆)  Απευθύνεται στη λογική. 
Ε) 
ΣΤ) 

... 

 
α) Στηρίζεται στα επίθετα και στους 

προσδιορισµούς. 
β) Προβάλλει προσωπικές υποθέσεις 

ως ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος. 
γ) Τα σχόλια είναι έµµεσα και υπαι-

νικτικά ή δεν δηλώνεται η 
προέλευσή τους. 

δ) Απευθύνεται στο συναίσθηµα. 
ε) 
στ) 

... 
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8.Ι.2.2. Στην ακόλουθη παράγραφο να εντοπίσετε: 
 
α) τη θεµατική της πρόταση, 
β) τον τρόπο ανάπτυξης της θεµατικής περιόδου και τις λέξεις ή φράσεις της 

παραγράφου που δηλώνουν αντίθεση. 
γ) Με βάση τις παρατηρήσεις σας, να συµπληρώσετε τις κενές στήλες του 

πίνακα που δίνεται µετά την παράγραφο. 
δ) Ακολουθώντας τον τρόπο οργάνωσης της παραγράφου που διαβάσατε, να 

συνθέσετε µια δική σας, στην οποία να αντιδιαστέλλετε δύο 
προσωπικότητες της σύγχρονης ή παλαιότερης εποχής ως προς το 
χαρακτήρα, τη συµπεριφορά, το έργο και την προσφορά τους στο 
κοινωνικό σύνολο.  

 
Αν βάλουµε πλάι-πλάι τον θρύλο Σωκράτης και τον θρύλο Βοναπάρτης, θα 

ιδούµε πως ο δεύτερος είναι ο κατά πολύ επικρατέστερος. Έχει µεγαλύτερη λάµψη, 
άρα περισσότερη έλξη. Είναι και νοητός στους ασύγκριτα περισσότερους. ∆εν 
χρειάζεται να διαθέτεις γνώσεις στρατηγικής για να θαυµάζεις τον Βοναπάρτη. 
Σου αρκεί που είναι εκείνος που βρήκε το µέσο να φτάσει στην παντοδυναµία, να 
εξουσιάζει εκατοµµύρια ψυχές, να γκρεµίζει και να στήνει θρόνους, να ξεκινήσει 
από την κοινωνική αφάνεια για να υψωθεί σε µύθο. Αντίθετα, για να εκτιµήσεις 
τον Σωκράτη δεν αρκεί να σου το λένε, πρέπει και να σε ενδιαφέρει η ηθική 
διδαχή, το ηθικό πρόβληµα της ζωής, να µπορείς να ανακαλύψεις το πρότυπο 
πίσω από το µαθητή Πλάτωνα, να έχεις κάποια γεύση φιλοσοφίας, ένα αίσθηµα 
σεβασµού για το µαρτύριο. Ο Σωκράτης είναι το άτοµο που θυσιάζεται στον νόµο 
της Πολιτείας, ενώ ο Βοναπάρτης το άτοµο που θυσιάζει τον νόµο της πολιτείας 
στον εαυτό του. Ο πρώτος στέκεται ολοµόναχος, ακόµα κι ανάµεσα στη χούφτα 
τους µαθητές του. Ο δεύτερος λάµπει στο προσκήνιο, µ’ όλους τους προβολείς 
συγκεντρωµένους πάνω του και µε πίσω του παραταγµένα κόρα 3 ατελείωτα να 
τον υµνολογούν, να του κάνουν φόντο. Ο πρώτος είναι φτωχοντυµένος, ο 
δεύτερος πετυχαίνει να κάνει ακόµα και την κάπως λιτή, σε σύγκριση µε τις στολές 
που φοράνε οι στρατάρχες του, περιβολή του θρυλική φιγούρα. Ο Σωκράτης, 
πεθαίνοντας ανάµεσα στους λίγους µαθητές του, συγκινεί άµεσα ελάχιστους από 
τους κατοπινούς. Ο Βοναπάρτης, ξεµοναχιασµένος στο βράχο της Αγίας Ελένης, 
προκαλεί υστερίες περιπάθειας, υψώνεται σε Προµηθέα καρφωµένο στον 

                                                           
3  Το κόρο = η χορωδία 

 249



Καύκασο, ένας ήρωας «ροµαντικός». Ο Βοναπάρτης πετυχαίνει έτσι ν’ αρπάξει 
από τον Σωκράτη ακόµα και τον  πένθιµο φωτοστέφανο της τραγικής µοναξιάς. 
Κατά τα άλλα ο Σωκράτης κάνει τον άνθρωπο ζώο συνειδητό, ο Βοναπάρτης ζώο 
ασύνειδο. 

(Άγγελου Τερζάκη, Ποντοπόροι, Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1975, σσ. 79-80, ελαφρά διασκευή) 

 
 

ΜΕΡΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ/ 

ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΟ ΥΛΙΚΟΥ 

 
ΛΕΞΕΙΣ - 
ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ  
∆ΗΛΩΝΟΥΝ 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

 
Θεµατική 
πρόταση 

 
Αντίθεση ανάµεσα στα 
συγκρινόµενα µέλη 

 

  

 
 

Λεπτοµέρειες / 
Σχόλια 

 
1ο  σηµείο σύγκρισης - 

αντίθεσης 
2ο   σηµείο σύγκρισης -

αντίθεσης 
3ο   σηµείο  

   κοκ 
 

  

 
Κατακλείδα 

 
Συµπέρασµα / γενική 
παρατήρηση / κρίση 
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8.Ι.3. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
8.Ι.3.1. Στο µάθηµα της Λογοτεχνίας αναλάβατε να παρουσιάσετε τις διαφορές 
ανάµεσα στην Παλιά και τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Αξιοποιώντας τα στοιχεία 
του ακόλουθου πίνακα να συνθέσετε µία παράγραφο µε σύγκριση - αντίθεση. 
Να προσθέσετε τη θεµατική περίοδο και την περίοδο κατακλείδα και να 
αναπτύξετε την αντίθεση σηµείο προς σηµείο, ώστε να φανούν εντονότερα οι 
διαφορές. 
 

 
ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 
ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 
- Γενικά χαρακτηριστικά: τα 

θέµατα πηγάζουν από το 
ηρωικό παρελθόν, αρχαίο και 
µεσαιωνικό, γράφονται σε 
γλώσσα καθαρεύουσα έως 
αρχαΐζουσα, έχουν 
µελαγχολική διάθεση, 
έκφραση χαλαρή, ύφος 
ποµπώδες.  

-  Η ακµή της σχολής εκτείνεται 
από το 1830-1880. 

-    Κύριοι εκπρόσωποι: Παναγιώτης 
και Αλέξανδρος Σούτσος, 
Αχιλλέας Παράσχος, ∆ηµήτριος 
Βικέλας, Εµµανουήλ Ροΐδης 
κ.ά. 

 
• Γενικά χαρακτηριστικά: τα θέµατα 

απηχούν κοινωνικές και πολιτικές 
ανακατατάξεις της εποχής, απεικο-
νίζουν τα ήθη και το χαρακτήρα 
του ελληνικού λαού, δίνεται µάχη γ 
ια την επικράτηση της δηµοτικής, 
η έκφραση είναι απλή µε τη θέρµη 
της κοινής οµιλίας. 

• Ακµάζει από το 1880 ως το 1922. 
• Κυριότεροι εκπρόσωποι: Κωστής 

Παλαµάς, Γιάννης Ψυχάρης, Γεώργιος 
∆ροσίνης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, 
Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης κ.α. 

 

 
(Οι πληροφορίες του ανωτέρω πίνακα προέρχονται από τα Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου, σσ. 67-68 και 72-76.) 
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8.Ι.3.2. Στην προσπάθειά σας να πείσετε τους γονείς σας να αντικαταστήσουν το 
παλιό σας πικ-απ µε µία συσκευή για ψηφιακούς δίσκους, συγκεντρώνετε ένα 
προς ένα τα σηµεία ως προς τα οποία οι ψηφιακοί δίσκοι υπερέχουν από τους 
δίσκους του βινυλίου. Βάσει των σηµείων αυτών, τα οποία περιλαµβάνονται 
στον ακόλουθο πίνακα, να συνθέσετε µία παράγραφο, χρησιµοποιώντας 
αντιθετικούς συνδέσµους, καθώς και λέξεις / φράσεις που δηλώνουν σύγκριση 
και αντίθεση. Το κείµενό σας θα αποτελεί προσχεδιασµένο προφορικό λόγο. 
 

 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ / ΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 

(CD) 

 
∆ΙΣΚΟΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 

 
Α) Λειτουργεί µε ακτίνα λέιζερ, 

η οποία δεν φθείρεται. 
 
Β) Παρέχει µέχρι πάνω από µιας 

ώρας αδιάκοπη ακρόαση. 
 
Γ) Έχει απεριόριστο χρόνο ζωής 

µε λογική χρήση. 
 
∆) Έχει µικρό και πρακτικό µέ-

γεθος και αποθηκεύεται, τα-
ξινοµείται και µεταφέρεται 
εύκολα. 

 
 ΣΤ) Μπορείς να διακόψεις το 

παίξιµο κι έπειτα να το συνε-
χίσεις ακριβώς από το ση-
µείο που το διέκοψες. 

 
α) Λειτουργεί µε διαµαντένια κεφαλή 

και βελόνα, που είναι αναλώσιµα 
και χρειάζονται αλλαγή. 

 
β) Πρέπει να αλλάζουµε πλευρά περί-

που κάθε 20 λεπτά. 
 
γ) Έχει περιορισµένο χρόνο ζωής, µε 

λογική χρήση. 
 
ε) Λόγω του µεγέθους του είναι άβο-

λος στην αποθήκευση, στην ταξι-
νόµηση και στη µεταφορά. 

 
στ) ∆εν είναι εύκολο να διακόψεις το 

παίξιµο χωρίς να φθείρεις το δίσκο 
και είναι σχεδόν αδύνατο να το 
συνεχίσεις ακριβώς από το σηµείο 
της διακοπής. 
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8.Ι.3.3. Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι αναπτυγµένες µε σύγκριση και 
αντίθεση, αλλά είναι ηµιτελείς. Η Α είναι παραµύθι το οποίο λέτε σ’ ένα παιδί 
του περιβάλλοντός σας, εµπνευσµένοι από την ιστορία του Όσκαρ Ουάϊλντ  
«Ο σκληρόκαρδος γίγαντας»4. Η Β αποτελεί γραπτή εργασία για το σχολείο 
ενός γνωστού σας παιδιού της Β΄ Γυµνασίου που σας ζητά να το βοηθήσετε. 
Και η Γ ανήκει στο ηµερολόγιό σας, όπου καταγράφετε, µεταξύ άλλων, τις 
ανησυχίες σας για ζητήµατα τέχνης. Αφού διαβάσετε κάθε ηµιτελή παράγραφο, 
να επιλέξετε µία και να συνεχίσετε την αντίθεση, αναπτύσσοντας το δεύτερο 
µέλος και αναφερόµενοι στις ίδιες λεπτοµέρειες µε αυτές του πρώτου µέλους5. 
 
Α.  Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν σε ένα δάσος δύο γίγαντες. Ένας κακός κι ένας 

καλός. Ο κακός γίγαντας δεν δεχόταν ποτέ επισκέπτες. Είχε κτίσει έναν πελώριο 
τοίχο ολόγυρα στον κήπο, επειδή φοβόταν µη µπει κανείς και κόψει φρούτα ή 
λουλούδια και είχε συρµατόπλεγµα στην πόρτα, για να µη περνούν ανάµεσα απ’ τα 
κάγκελα οι µπάλες των παιδιών που έπαιζαν απ’ έξω. Είχε στήσει και σκιάχτρα για 
να µη κατεβαίνουν τα πουλιά και τρώνε τα σταφύλια από την κληµαταριά. Είχε έναν 
βοηθό, τον Ακαµάτη, στον οποίο δεν µιλούσε σχεδόν ποτέ. Ο Ακαµάτης έµενε σε ένα 
µικρό σπιτάκι στην άκρη του κήπου και είχε δικαίωµα να τρώει µόνο ό,τι απέµενε 
από το τραπέζι του γίγαντα. Στην άλλη πλευρά του δάσους, ο καλός γίγαντας ............
......................................................................................................................................  

 
Β. Καθώς θα προχωρούµε στην Ιλιάδα, θα διαπιστώνουµε, πλάι στις πολλές και 

σηµαντικές οµοιότητες, και πολλές διαφορές από την Οδύσσεια. Και πρώτα πρώτα 
στην αντίληψη για το θείο: Στην Ιλιάδα οι θεοί έχουν ανθρώπινες αδυναµίες, 
διαφωνούν µεταξύ τους και συχνά αντιµάχονται και ξεγελούν ο ένας τον άλλον. 
Ενεργούν αυθαίρετα, µε κίνητρο τα προσωπικά τους πάθη κι έτσι οι άδικοι δεν 
τιµωρούνται πάντοτε. Γι’ αυτό, η Ιλιάδα θεωρείται ότι είναι έργο της νεότητας του 
Οµήρου, όταν ακόµη δεν είχε νιώσει έντονη την ανάγκη να απονέµεται δικαιοσύνη 
στον κόσµο. Στην Ιλιάδα ο Όµηρος ψάλλει την αξία που έχει να αγωνίζεται κανείς 
για την πατρίδα του. Έπειτα, ο αφηγηµένος χρόνος στην Ιλιάδα καλύπτει ένα µικρό 
κοµµάτι του µύθου του τρωικού πολέµου (52 ηµέρες). Από την άλλη πλευρά, στην 
Οδύσσεια 6 ...................................................................................................................
......................................................................................................................................  

                                                           
4  Βλ. και Κ.Ν.Λ. Α΄ Γυµνασίου, σσ. 49-53. 
5 Τα κείµενα παρατίθενται µε σειρά ανάλογη του βαθµού δυσκολίας τους, αρχίζοντας από το 
ευκολότερο. 

6 Τα στοιχεία προέρχονται από την εισαγωγή της Ιλιάδας, Ο.Ε.∆.Β. σ. 7 και από το άρθρο του  
∆. Μαρωνίτη «Μ’ ένα στεφάνι φως» στον τόµο ∆ιαλέξεις, εκδ. Στιγµή, Αθήνα 1992, σσ. 156-157. 
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Γ.  ∆ευτέρα, 7 Μάη (British Museum) 
Ο Παρθενών γεµάτος άλογα. Ο καταπληκτικός ρυθµός των αλόγων στην ποµπή 

των Παναθηναίων  αυτή η µουσική. 
(Γ. Σεφέρης, Μέρες Στ΄, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 21) 

Πώς δικαιολογείται αυτή η εντύπωση του Σεφέρη; Τι αναλογίες υπάρχουν 
ανάµεσα στη γλυπτική και τη µουσική; Η γλυπτική είναι η τέχνη του όγκου. Τα έργα 
της αναπτύσσονται στον χώρο, καταλαµβάνουν ένα µέρος του και συγχρόνως τον 
οργανώνουν. Ανάµεσα στα στοιχεία της µορφής ενός γλυπτού υπάρχουν αναλογίες και 
σχέσεις οι οποίες µπορούν να δηµιουργούν ρυθµό. Γι’ αυτό, ο Paul Klee υποστηρίζει 
ότι «η εκλογή των στοιχείων της µορφής και οι µεταξύ τους σχέσεις είναι ανάλογες µε 
ένα µουσικό µοτίβο και θέµα» και ο Claudel είναι βέβαιος ότι «το µάτι ακούει». Η 
µουσική, τώρα,7 ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................  
 
8.1.3.4. Η ακόλουθη παράγραφος είναι δοµηµένη µε σύγκριση - αντίθεση, η οποία 
αναπτύσσεται σηµείο προς σηµείο. Αλλά η παράγραφος είναι αποσπασµατική, 
καθώς από τις λεπτοµέρειες / σχόλια απουσιάζουν τα γνωρίσµατα του ενός από τα 
δύο συγκρινόµενα µέλη. Αφού τη διαβάσετε προσεκτικά, να συµπληρώσετε στα 
κενά διαστήµατα τα γνωρίσµατα και του άλλου µέλους της σύγκρισης. 

Παρότι για τους πολλούς η σεξουαλική επιθυµία και ο έρωτας είναι το ίδιο 
πράγµα, εντούτοις οι δύο έννοιες κακώς ταυτίζονται. Η επιθυµία είναι κεντροµόλος, 
γιατί ο «άλλος» είναι «αντικείµενο» που υπάρχει και λογαριάζεται µόνο ως µέσο για 
την ικανοποίηση µιας «δικής µου» ανάγκης ................................................................
.....................................................................................................................................  
Επιπλέον η επιθυµία, όταν µένει χωρίς έλεγχο, όρεξη άπληστη και τυφλή, κατεβάζει 
χαµηλά το επίπεδο των απαιτήσεων, εµπνέει µικρόχαρες σκέψεις, οδηγεί στη 
βαναυσότητα, στην πνευµατική στειρότητα, στην ηθική αναπηρία ...............................
.....................................................................................................................................  
Κι ακόµα η επιθυµία δηµιουργεί σχέσεις απρόσωπες, ενώνει όλους µέσα στην 
ανωνυµία και τους εξισώνει προς τα κάτω ..................................................................
.....................................................................................................................................  
Τέλος οι σχέσεις που συνάπτονται µε την επιθυµία, είναι κατά «συµβεβηκός», 
τµηµατικές, προσωρινές, τυχαίες. Και για τούτο όταν ο δεύτερος όρος αλλάζει (άλλο 
«αντικείµενο» παίρνει τη θέση του προηγουµένου), η κατάσταση δεν µεταβάλλεται 
ριζικά ...........................................................................................................................  
(Ε. Παπανούτσου, Πρακτική Φιλοσοφία, εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα 1972, σσ. 85-89, επιλεγµένα 
αποσπάσµατα) 

                                                           
7 Σχετικά µε αυτήν την αντίληψη για τη σχέση γλυπτικής και µουσικής βλ. και Wassily Kandinsky, 
Τέχνες και Καλλιτέχνες, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1986. Ειδικότερα για την άποψη ότι η αρχι-
τεκτονική είναι η µουσική στο χώρο βλ. το βιβλίο του Paul Valéry Ο Ευπαλίνος ή ο αρχιτέκτων, 
µτφρ. Ελ. Λαµπρίδη, εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1988. 
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8.Ι.3.5. Το διάγραµµα που ακολουθεί προέρχεται από σηµειώσεις σε µια 
παράγραφο, όπου αναπτύσσονται µε σύγκριση - αντίθεση οι έννοιες 
«προσαρµογή» και «συµµόρφωση». ∆εν είναι όµως πλήρες, γιατί περιέχει τα 
γνωρίσµατα µόνο του ενός µέλους της σύγκρισης. 

α) Στο ακόλουθο διάγραµµα να συµπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του άλλου 
µέλους, διατυπώνοντας τις κατάλληλες ονοµατικές φράσεις. 

β) Να µετασχηµατίσετε τις ονοµατικές φράσεις σε ρηµατικές αναλόγου 
περιεχοµένου και, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις 
(λέξεις που δηλώνουν απαρίθµηση στοιχείων ή εναντίωση), να 
αναπτύξετε τις λεπτοµέρειες / σχόλια της παραγράφου. Στις λεπτοµέρειες 
/ σχόλια να παρουσιασθούν πρώτα όλα του γνωρίσµατα του ενός µέλους 
της σύγκρισης- αντίθεσης και στη συνέχεια εκείνα του άλλου. 

γ) Να ολοκληρώσετε την παράγραφο, διατυπώνοντας τη θεµατική της 
πρόταση και την περίοδο κατακλείδα της, στην οποία να εκφράζετε το 
συµπέρασµα της σύγκρισης- αντίθεσης των δύο εννοιών. 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 
 
 

 

Η προσωπικότητα και η συµπεριφορά 
ενός ατόµου = συνισταµένη των 
απαιτήσεων του περιβάλλοντος και των 
ατοµικών επιδιώξεων και αναγκών 
 
Αλληλεπίδραση ατόµου - περιβάλλοντος 
Ενεργητική συµµετοχή του ατόµου στη 
διαδικασία κοινωνικοποίησής του 
 
Προσαρµογή του ατόµου στις απαιτή-
σεις του περιβάλλοντος + του περιβάλ-
λοντος στις επιθυµίες και ανάγκες του 
ατόµου 
 
……………………………………… 
 
 
……………………………………… 
 
 
……………………………………… 

(Τα σηµεία διάκρισης των δύο εννοιών προέρχονται από: το βιβλίο των Ν. Γ. Παπαδόπουλου &  
∆ηµ. Η. Ζάχου, Ψυχολογία, εκδ. Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών, Αθήνα 1985, σ. 142.) 
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8.Ι.3.6. Στο ακόλουθο απόσπασµα ο ιστορικός Θουκυδίδης σκιαγραφεί την 
προσωπικότητα του Περικλή σε αντιδιαστολή µε εκείνη των διαδόχων του. 
Αφού το διαβάσετε προσεκτικά 

 
α) να κατατάξετε το πληροφοριακό υλικό που αυτό σας παρέχει, µε άξονες 

σύγκρισης- αντίθεσης το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Περικλή 
και των διαδόχων του, τις πολιτικές αρχές τους, την τακτική τους στον 
Πελοποννησιακό πόλεµο και, τέλος, τις συνέπειες της πολιτικής τους, 
συµπληρώνοντας τον πίνακα που δίνεται µετά από το κείµενο. Έπειτα, 

β) να αξιοποιήσετε το υλικό που κατατάξατε, για να συνθέσετε µια 
παράγραφο, στην οποία µε αντιπαράθεση σηµείο προς σηµείο να 
παρουσιάζετε τον Περικλή και τους διαδόχους του. 

 
Θουκυδίδη Ιστορία, 2,65 
Και πραγµατικά, όσο χρονικό διάστηµα κυβέρνησε την πόλη σε καιρό ειρήνης, 

την κυβερνούσε µε σύνεση και την κράτησε µακριά από κλυδωνισµούς, και 
αναδείχτηκε στις µέρες του πολύ δυνατή, και όταν ξέσπασε ο πόλεµος, αυτός 
φαίνεται πως και σ’ αυτή την περίπτωση υπολόγισε από πριν σωστά τη δύναµη της 
πόλης. Και έζησε µετά την κήρυξη του πολέµου δύο χρόνια και έξι µήνες κι όταν 
πέθανε, ακόµα πιο πολύ αποδείχθηκε η ορθότητα των προβλέψεών του σχετικά µε 
τον πόλεµο. Αυτός δηλαδή υποστήριξε πως θα υπερισχύσουν, αν δεν αναλάβουν 
επιθετική ενέργεια και φροντίζουν το ναυτικό και δεν προσπαθούν να επεκτείνουν 
την κυριαρχία τους όσο διαρκεί ο πόλεµος, ούτε διακινδυνεύουν σε βάρος της 
πόλης.  
Οι Αθηναίοι όµως και όλα αυτά τα έκαµαν ανάποδα και σε άλλα που 

θεωρούνταν πως ήταν άσχετα µε τον πόλεµο σύµφωνα µε τις ιδιωτικές φιλοδοξίες 
και τα προσωπικά τους κέρδη άσκησαν κακή πολιτική και για την πόλη τους και 
για τους συµµάχους, περιπτώσεις που όταν πετύχαιναν, για τα άτοµα πιο πολύ 
ήταν τιµή και ωφέλεια, ενώ όταν δεν πήγαιναν καλά, απέβαιναν φθορά της πόλης 
για τον πόλεµο. Και η αιτία ήταν ότι εκείνος βέβαια, επειδή ασκούσε µεγάλη 
επιρροή, που πήγαζε και από το αξίωµα και από την ισχυρή διάνοια, και ήταν 
κατά κοινή παραδοχή εντελώς αδιάφθορος από χρήµατα, εξουσίαζε το λαό µε τη 
συγκατάθεσή του και δεν παρασύρονταν πιο πολύ απ’ αυτόν παρά ο ίδιος τον 
κατηύθυνε, γιατί δεν µιλούσε για να τους κολακέψει στην προσπάθειά του να 
αποκτήσει δύναµη µε αθέµιτα µέσα, αλλά µπορούσε να τους αντισταθεί, ακόµα κι 
αν προκαλούσε την οργή τους, επειδή κατείχε τη δύναµη αξιοκρατικά. Κάθε φορά 
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λοιπόν που διαπίστωνε ότι αυτοί είχαν κάπως παράκαιρο θάρρος από αλαζονεία, 
µε το λόγο τούς ενέπνεε φόβο, κι όταν πάλι ότι φοβούνταν παράλογα, τους ενέπνεε 
θάρρος. Και το πολίτευµα ήταν τυπικά βέβαια, δηµοκρατία, στην πραγµατικότητα 
όµως εξουσία από τον πρώτο πολίτη. Αντίθετα οι πολιτικοί που τον διαδέχτηκαν, 
επειδή ήταν περίπου ίσοι µεταξύ τους και επειδή επιθυµούσε ο καθένας να γίνει 
πρώτος, ρίχτηκαν στην εκτέλεση πράξεων που ευχαριστούσαν το λαό, και µε θυσία 
ακόµα των δηµοσίων υποθέσεων. Εξαιτίας αυτών και πολλά άλλα σφάλµατα 
έγιναν, όπως είναι φυσικό σε µεγάλη πόλη που ασκεί ηγεµονία, και η εκστρατεία 
στη Σικελία απέτυχε, η οποία δεν ήταν τόσο κακός υπολογισµός της δύναµης 
αυτών, εναντίον των οποίων έκαµαν την εκστρατεία, όσο επειδή αυτοί που 
έστειλαν το εκστρατευτικό σώµα δεν ψήφιζαν όσα συνέφεραν σ’ αυτούς που 
έφευγαν, αλλά εξαιτίας των προσωπικών ραδιουργιών για την εξασφάλιση της 
επιρροής στο λαό, και στη µείωση της µαχητικής ικανότητας του στρατού 
συντέλεσαν και για πρώτη φορά προκλήθηκε εµφύλια διαµάχη. 

 
  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
 

∆ΙΑ∆ΟΧΟΙ 
 
α) Χαρακτήρας -  
προσωπικότητα 

 

  

 
β) Πολιτικές αρχές 
 

  

 
γ) Τακτική στον 
Πελοποννησιακό πόλεµο 

 

  

 
δ) Συνέπειες της πολιτικής  
του(ς) 
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8.Ι.4. Ερώτηση συνδυασµού σύντοµης απάντησης και αντικειµενικού τύπου 
 
Η παρούσα παράγραφος είναι δοµηµένη µε σύγκριση - αντίθεση. Αφού τη 
διαβάσετε, να απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί. 

Οι δυνάµεις που αλλάζουν την επιφάνεια της Γης, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
τις ενδογενείς και τις εξωγενείς. Οι ενδογενείς δυνάµεις έχουν αιτία γέννησής τους το 
εσωτερικό της Γης και τείνουν να κάνουν πιο έντονο το ανάγλυφο της επιφάνειάς της. Η 
κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών για παράδειγµα, αναπτύσσει τάσεις µεταξύ τους που, 
µερικές φορές, είναι αρκετά µεγάλες για να ανυψώσουν µια νέα οροσειρά. Αντίθετα οι 
εξωγενείς δυνάµεις έχουν την πηγή τους έξω από τη λιθόσφαιρα και τείνουν να 
οµαλοποιήσουν την επιφάνεια της Γης. Το νερό (βροχές, ποτάµια, παγετώνες) και ο 
άνεµος «τρώνε» υποµονετικά επί αιώνες τις ανωµαλίες του εδάφους και  µεταφέρουν τα 
υλικά που αποσπούν από τα ψηλά στα χαµηλά σηµεία, κάνοντας τα βουνά πιο χαµηλά 
και πιο στρογγυλεµένα και τις πεδιάδες πιο πλατιές και µε πιο πολύ χώµα. Αν δρούσαν 
µόνες τους οι εξωγενείς δυνάµεις, σε µερικά εκατοµµύρια χρόνια η Γη θα ήταν επίπεδη, 
χωρίς ανωµαλίες στην επιφάνειά της. 
(Γεωγραφία, Α΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1997, σ. 91, ελαφρά διασκευή) 
 
Οι ισχυρισµοί που ακολουθούν αναφέρονται στην παράγραφο που διαβάσατε, αλλά 
δεν είναι όλοι σωστοί. Να δηλώσετε ποιοι είναι σωστοί και ποιοι λανθασµένοι, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. Στη συνέχεια να τεκµηριώσετε την 
εκάστοτε επιλογή σας, παρέχοντας τα στοιχεία εκείνα που θεωρείτε απαραίτητα. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 
1.  Στη θεµατική πρόταση της παραγράφου δηλώνονται  

η διαιρετέα έννοια και το πηλίκο της διαίρεσης.    
2.  Στις λεπτοµέρειες / σχόλια της παραγράφου η σύγκριση -  

αντίθεση γίνεται σηµείο προς σηµείο, χωρίς να ολοκλη- 
ρώνεται πρώτα το πρώτο σκέλος της αντίθεσης.    

3.  Η µετάβαση από τη θεµατική πρόταση στις λεπτοµέρειες/  
σχόλια της παραγράφου γίνεται µε τη λέξη - κλειδί που  
συνιστά το πρώτο µέλος της αντίθεσης.     

4.  Στις λεπτοµέρειες / σχόλια της παραγράφου η σύνδεση  
του πρώτου µε το δεύτερο µέλος της αντίθεσης γίνεται  
µε τη χρήση αντιθετικού συνδέσµου.      

5.  Το πρώτο και το δεύτερο µέλος της αντίθεσης αναπτύσ- 
σονται µε ανάλογο τρόπο (θεωρία- παράδειγµα).    

6.  Η παράγραφος αυτή δεν έχει κατακλείδα.     
∆ικαιολόγηση ........................................................................................................  
8.ΙΙ. Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειµένου 
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α) Η συνοχή προτάσεων και περιόδων 
 
8.ΙΙ.α.1. Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 
Στις ακόλουθες προτάσεις εκφράζεται εναντίωση άλλοτε προς κάτι πραγµατικό 
και άλλοτε προς κάτι πιθανό, ενδεχόµενο, ακόµη και αδύνατον. Αφού 
αναγνωρίσετε κάθε περίπτωση, να τη µετατρέψετε στην αντίθετή της. 
 
Παράδειγµα:   (ενδεχόµενο) Και να της το χάριζε, δε θα το δεχόταν 

(πραγµατικό) Αν και της το χάρισε, δεν το δέχτηκε. 
 
α) Ο ήρωας αυτής της ιστορίας ήταν τόσο φυγόπονος, που και παξιµάδι να του 
έδινες αυτός το ήθελε βρεµένο. 

β) Και να αγόραζε υπολογιστή, δε θα µπορούσε να τον χρησιµοποιήσει άµεσα, 
γιατί δεν ήξερε το χειρισµό του.  

γ) Η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου ήταν τόσο συναρπαστική που, αν και 
έπιασε βροχή, οι θεατές παρέµειναν στις θέσεις τους µέχρι το τέλος της. 

δ) Μετά από τόσα ψέµατα που µας είχε διηγηθεί, και την αλήθεια να µας έλεγε, δε 
θα τον πιστεύαµε. 

ε) Είναι τόσο εξωστρεφής που, και να θέλει να κρύψει κάποιο συναίσθηµα, τον 
προδίδει το ύφος του. 

στ) Και να είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει, πάλι θα το απέφευγε, γιατί ζαλίζεται 
στο αυτοκίνητο και φοβάται το αεροπλάνο. 
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8.ΙΙ.α.2. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
ΙΙ.α.2.1. Στις ακόλουθες περιόδους οι αντιθετικοί σύνδεσµοι συνδέουν τις 
προτάσεις, είτε παρατακτικά µε απλή ή επιδοτική αντιθετική σύνδεση, είτε 
υποτακτικά, µε σύνδεση που δηλώνει εναντίωση προς κάτι πραγµατικό ή κάτι 
µη πραγµατικό. 
Να εντοπίσετε αυτές τις µορφές αντιθετικής σύνδεσης αντιστοιχίζοντας τις 
προτάσεις της στήλης Α µε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων, στήλη Β, και 
µε το είδος της αντίθεσης, στήλη Γ. Να γράψετε τις επιλογές σας στα δύο κενά 
διαστήµατα που υπάρχουν πριν από κάθε πρόταση της στήλης Α.  
 

Α Β Γ 

 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 

 
_ _ Τον βασάνισαν πολύ, κι όµως δεν 

αποκάλυψε τους συνεργάτες του. 
_ _ Όχι µόνο δεν ήρθε στην ώρα του, 

µα ούτε και ζήτησε συγγνώµη. 
_ _ Ενώ δεν του είπα την αλήθεια, 

αυτός τη διαισθάνθηκε. 
_ _ ∆εν θα έπρεπε να τεµπελιάζεις, κι 

αν ακόµα δεν είχες διάβασµα. 
_ _ ∆εν µιλούσε καθόλου, παρά άκουγε 

µε προσοχή. 
_ _ Όχι µόνο τηλεφώνησε στη γιορτή 

µου, αλλά και έστειλε λουλούδια. 
_ _ Και που του έκαναν παρατήρηση, 

πάλι δεν συµµορφώθηκε. 
_ _ Κι αν ακόµα πληγώθηκες, δεν θα 

’πρεπε να του το ανταποδώσεις. 
 

 
 
 

1. Παρατακτική 
 
 
 
 

2. Υποτακτική 

 
 
Α. Απλή 
 
 
Β. Επιδοτική 
 
 
Γ. Εναντίωση 
προς κάτι 
πραγµατικό 

 
 
∆. Εναντίωση 
προς κάτι µη 
πραγµατικό 
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8.ΙΙ.α.2.2. Να προσδιορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο δηλώνεται η αντίθεση στις 
ακόλουθες περιόδους, αντιστοιχίζοντας τα δεδοµένα της στήλης Α µε εκείνα της 
στήλης Β και γράφοντας την επιλογή σας στο κενό διάστηµα που υπάρχει 
µπροστά από κάθε περίοδο της στήλης Α. (Τρία στοιχεία της στήλης Β 
περισσεύουν). 
 

Α Β 
 
- Κάνει το σοφό και δεν ξέρει τα 
πιο απλά πράγµατα. 

 
- ∆εν κλαίω⋅ ουρλιάζω. 
 
- Η σύζευξη της φρόνησης µε το 
πάθος εξασφαλίζει την πορεία του 
ανθρώπου, η αντίθεσή τους την 
ακινητεί. 

 
- Από το ένα µέρος ο παθητικός 
τύπος ανθρώπου, ήσυχος και 
βολικός, από το άλλο ο 
ενεργητικός, τραχύς, πιεστικός και 
ανυπόµονος. 

 

 
1.  Αντίθεση εννοιών, χωρίς τη 

χρήση αντιθετικού συνδέσµου 
2.  Χρήση αντιθετικού συνδέσµου 
3.  Παράλειψη αντιθετικού 

συνδέσµου 
4.  Χρήση του συνδέσµου «και» ως 

αντιθετικού 
5.  Αντίθεση εννοιών και χρήση 

φράσεων που δηλώνουν αντίθεση 
6.  Χρήση φράσεων που δηλώνουν 

αντίθεση 
7.  Επίρρηµα που χρησιµοποιείται 

ως αντιθετικός σύνδεσµος 
 

 
(Το 3ο απόσπασµα από το άρθρο του Ε. Παπανούτσου «∆ίδυµες δυνάµεις: Η φρόνηση και το 
πάθος», εφηµερίδα «Το Βήµα», 1.10.81. Το 4ο απόσπασµα από το βιβλίο του Παπανούτσου Οι 
δρόµοι της ζωής, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1990, σ. 248.) 
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8.ΙΙ.α.2.3. Με τις ακόλουθες λέξεις / φράσεις που δηλώνουν αντίθεση, ή µε 
αντιθετικούς συνδέσµους να συνδέσετε παρατακτικά ή υποτακτικά τις 
προτάσεις της εποµένης παραγράφου, όπου συγκρίνονται τα αποµνηµονεύµατα 
µε την Ιστορία. Σε κάποιο από τα κενά της παραγράφου δεν χρειάζεται η χρήση 
αντιθετικού συνδέσµου ή άλλης λέξης για να δηλωθεί η αντίθεση. (Κάθε 
σύνδεσµος ή λέξη ή φράση θα χρησιµοποιηθεί µόνο µία φορά.) 
 
αν και από την άλλη πλευρά έπειτα 
αντίθετα ενώ µολονότι 
από τη µια πλευρά εξάλλου όµως 

 
Τα Αποµνηµονεύµατα διαφέρουν από την Ιστορία τόσο στον τρόπο που 

αφηγούνται τα ιστορικά γεγονότα όσο και στο σκοπό της σύνταξής τους. 
....................... (1) εξετάζοντας λεπτοµερέστερα τους αφηγηµατικούς τρόπους των 
δύο ειδών, διαπιστώνουµε ότι ............. (2) στα αποµνηµονεύµατα ο αφηγητής 
µετέχει στα αφηγούµενα γεγονότα, στην Ιστορία δεν µετέχει. ................. (3) η 
οπτική γωνία της αφήγησης στα αποµνηµονεύµατα είναι εσωτερική, ............ (4) 
στην Ιστορία µηδενική. .................... (5) ............. (6) η γλωσσική ποικιλία που 
χρησιµοποιείται στα αποµνηµονεύµατα, καθορίζεται από την ηλικία, την 
καταγωγή, τη µόρφωση, τα ενδιαφέροντα του συντάκτη τους, στην ιστορική 
συγγραφή χρησιµοποιείται, κατά το µάλλον ή ήττον, η επίσηµη γλωσσική ποικιλία. 
Τέλος  ................ (7) το ύφος των αποµνηµονευµάτων µπορεί να είναι απλό και 
καθηµερινό, κάποτε απολογητικό και εξοµολογητικό, το ύφος της ιστορικής 
συγγραφής είναι, συνήθως, τυπικό και επίσηµο. .................. (8) τα 
αποµνηµονεύµατα δεν είναι Ιστορία, είναι ................ (9) πηγή Ιστορίας, καθώς ο 
σκοπός του συντάκτη τους είναι να διατηρήσει στη συλλογική µνήµη σηµαντικά 
γεγονότα στα οποία έλαβε µέρος, και συγχρόνως να προβάλει την προσωπικότητα 
και τη συµβολή του σ’ αυτά. .................. (10) ο ιστορικός διασταυρώνει τις πηγές 
που έχει στη διάθεσή του, προσπαθώντας να ερµηνεύσει τα ιστορικά γεγονότα και 
να προσεγγίσει, στο βαθµό του δυνατού, την ιστορική αλήθεια. 
 
8.ΙΙ.α.2.4. Να υπογραµµίσετε τις προτάσεις στις οποίες µπορεί να παραλειφθεί ο 
αντιθετικός σύνδεσµος, χωρίς να ατονήσει η αντίθεση 8. 

                                                           
8 Η άσκηση αυτή προσφέρεται να γίνει προφορικά, για να αξιοποιηθεί και ο κατάλληλος 
επιτονισµός. 
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1.  Λέγονται αυτά, µα δεν γίνονται. 

2.  Γεια σας, χαρά σας, µάστοροι, και σεις οι µαθητάδες. 

Μα τι έχει ο πρωτοµάστορας κι είναι βαργιοµισµένος; 

3.  Ένα φως δυνατό αλλά και ήµερο. 

4.  Ύστερα από έναν αγώνα όχι µόνο πολύµοχθο αλλά και πολύχρονο πέτυχα 

τις επιδιώξεις µου. 

5.  Αυτός στον πόλεµο κατόρθωσε όχι µόνο να µη χάσει τίποτε, αλλά και να 

κερδίσει εκατοµµύρια. 

6.  ∆εν µας έβλαψε, παρά µας βοήθησε όσο µπόρεσε. 

7.  Από τότε όχι µόνο δεν ήρθε καµιά φορά να µε δει, µα ούτε µου έγραψε 

κανένα γράµµα. 

8.  Ήθελε να πείσει όχι εµένα αλλά τον ίδιο τον εαυτό του. 
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8.ΙΙ. β. Συνοχή παραγράφων µε αντιθετική σύνδεση 
Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείµενο 

8.ΙΙ.β.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

8.ΙΙ.β.1.1. Πιθανόν έχετε παρατηρήσει ότι οι γνωστές ευρωπαϊκές γλώσσες, η 
Αγγλική, η Γαλλική, η Γερµανική και η Ιταλική, έχουν την ίδια λέξη για την 
αγάπη και για τον έρωτα (love, amour, Liebe, amore αντιστοίχως). Ωστόσο, 
πρόκειται για διαφορετικά συναισθήµατα. Παίρνοντας αφορµή από τη συναφή 
ρήση του Ο. Ελύτη, καθώς και από το απόσπασµα του Έριχ Φροµ που δίνονται 
στη συνέχεια, να αναπτύξετε στο ηµερολόγιό σας τη διαφορά ανάµεσα στις δύο 
έννοιες, σηµείο προς σηµείο, όπως την καταλαβαίνετε ή και την έχετε βιώσει. 
  
A. (...) Μια γλώσσα όπως η Ελληνική όπου άλλο πράγµα είναι η αγάπη και άλλο 
πράγµα ο έρωτας (...) 

(Ο. Ελύτης, Ο µικρός Ναυτίλος, «XV», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1992) 
  
B. Η αγάπη δεν είναι βασικά µια σχέση προς ένα ιδιαίτερο άτοµο. Είναι µια 
στάση, ένας προσανατολισµός του χαρακτήρα που καθορίζει τη σχέση ενός 
ατόµου προς τον κόσµο ως σύνολο κι όχι προς ένα «αντικείµενο» αγάπης. Αν 
ένα άτοµο αγαπά µόνο ένα άλλο άτοµο κι είναι αδιάφορο προς τους άλλους 
συνανθρώπους του, η αγάπη του δεν είναι ακριβώς αγάπη αλλά µια 
συµβιωτική προσκόλληση ή ένας διογκωµένος εγωισµός. Με τον όρο «αγάπη» 
εννοώ την αίσθηση της ευθύνης, τη φροντίδα, το σεβασµό, τη γνώση για κάθε 
άλλη ανθρώπινη ύπαρξη και την επιθυµία για την ανάπτυξη της ζωής της. 
Η ερωτική αγάπη εκφράζεται µε τη βαθιά επιθυµία για πλήρη συνταύτιση 

και ένωση µε το άλλο πρόσωπο. Από την ίδια της τη φύση είναι αποκλειστική 
και όχι παγκόσµια. Πρώτα απ’ όλα, η ερωτική αγάπη συχνά συγχέεται µε τη 
συναρπαστική εµπειρία του να ερωτεύεσαι, µε την αιφνίδια κατάρρευση των 
φραγµών που υπήρχαν µεταξύ των δύο, ξένων ως εκείνη τη στιγµή, προσώπων. 
Αλλά αυτή η εµπειρία είναι από τη φύση της λιγόζωη. Αφού ο ξένος γίνει ένα 
οικείο πρόσωπο, δεν υπάρχουν πια φραγµοί να υπερνικηθούν, ούτε ξαφνικό 
πλησίασµα να επιτευχθεί. Ενώ το άτοµο που αγαπάµε το γνωρίζουµε τόσο 
καλά όσο τον εαυτό µας. Ή µάλλον θα έλεγα, τόσο λίγο όσο τον εαυτό µας. 

(Έριχ Φροµ, Η τέχνη της αγάπης, εκδ. Μπουκουµάνης, Αθήνα 1978, σσ. 59-67, επιλεγµένα απο-
σπάσµατα) 
8.ΙΙ.β.1.2. Επειδή πρόκειται να λάβετε µέρος σε µια τηλεοπτική εκποµπή µε 
θέµα το σχολείο στο οποίο ονειρεύονται να φοιτήσουν οι σηµερινοί µαθητές, 
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µελετήσατε διάφορα κείµενα όπου συγκρινόταν ο παραδοσιακός µε το σύγ-
χρονο τρόπο διδασκαλίας και κρατήσατε µε µορφή διαγράµµατος τις ακόλουθες 
σηµειώσεις. 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ  
ΤΡΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• Μονόλογος δασκάλου / καθηγητή 
 
• Ερωτήµατα υποβάλλει ο δάσκαλος 
 
• Παθητική παρακολούθηση των 

µαθητών 
• Χρήση του µαυροπίνακα 
 
 
• Ένα και µοναδικό σχολικό 

εγχειρίδιο 
• ∆ιδασκαλία ξεκοµµένη από τη ζωή 

των µαθητών 
... 

• Συζήτηση / διάλογος µεταξύ µαθητών - 
καθηγητών 

• Ερωτήµατα υποβάλλουν δάσκαλος και 
µαθητές 

• Ενεργητική συµµετοχή των µαθητών 
 
• Χρήση του µαυροπίνακα αλλά και 

διάφορων άλλων οπτικοακουστικών 
και ηλεκτρονικών µέσων διδασκαλίας 

• Πολλαπλό βιβλίο 
• Σύνδεση της διδασκόµενης ενότητας 

µε τη ζωή των µαθητών 
... 

 
Προκειµένου να εκπονήσετε την εισήγησή σας, στηρίζεστε στα στοιχεία του 
διαγράµµατος, τα οποία και εµπλουτίζετε µε κατάλληλα επιχειρήµατα και 
ενδεικτικά παραδείγµατα, ώστε το «θέµα» σας να γίνει πιο παραστατικό και 
εποµένως κατανοητό από τους συνοµιλητές σας και τους ακροατές της 
τηλεοπτικής εκποµπής. 
Να συνθέσετε το κείµενο αυτό λαµβάνοντας υπόψη σας ότι στο κύριο µέρος του 
µπορείτε: 

α)  να παρουσιάσετε σε κάθε παράγραφο  ένα ή περισσότερα συναφή σηµεία 
της σύγκρισης - αντίθεσης των δύο τρόπων διδασκαλίας (µεταβατική 
σύνδεση παραγράφων), ή 

β) σε µια ή περισσότερες παραγράφους να περιγράψετε πρώτα τον πα-
ραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και ύστερα σε άλλες το σύγχρονο ως προς 
τα ίδια σηµεία (αντιθετική σύνδεση παραγράφων), ή 

γ) να χρησιµοποιήσετε και τους δύο ανωτέρω τρόπους (µεταβατική και 
αντιθετική σύνδεση παραγράφων). 

 
8.ΙΙ.β.2. Ερώτηση συνδυασµού σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
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Να διαβάσετε το ακόλουθο κείµενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
δίνονται µετά από αυτό. 
 

Το ανελεύθερο παιδί  
 
Το πλαστό, το καταπιεσµένο παιδί, το βρίσκει κανείς σ’ όλον τον κόσµο. ∆εν 

χρειάζεται παρά να ρίξουµε µια µατιά γύρω µας. Κάθεται σ’ ένα άβολο θρανίο 
µέσα σ’ ένα άβολο σχολείο. Αργότερα κάθεται σ’ ένα πιο άβολο γραφείο µιας 
επιχείρησης ή στον πάγκο εργασίας ενός εργοστασίου. Ένα τέτοιο παιδί είναι 
πειθήνιο, φοβάται την κριτική κι επιθυµεί να είναι τυπικό και συµβιβαστικό. 
Αποδέχεται ό,τι του διδάσκουν σχεδόν χωρίς αντίρρηση και θα µεταβιβάσει στα 
παιδιά του όλα του τα συµπλέγµατα, τους φόβους και τις απογοητεύσεις του. 
Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε τη ζωή ενός µέτριου µαθητή, τον οποίο θα 

µπορούσαµε να ονοµάσουµε Τζων Σµιθ. Τελείωσε το σχολείο µε µια επιφανειακή 
µόρφωση και µια πολιτιστική καλλιέργεια που δηµιουργήθηκε από περιοδικά που 
δεν σέβονται την ανθρώπινη προσωπικότητα, τραγούδια γεµάτα µίσος ή 
απαισιοδοξία και βίαιες κινηµατογραφικές ταινίες. Η οικογένεια Σµιθ είναι 
κόσµιοι και φιλικοί άνθρωποι, πλούσιοι σε παιδιάστικες δοξασίες και προλήψεις, 
ευκολόπιστοι και ανεκτικοί. Ανεκτικοί στα εγκλήµατα των µεγάλων εταιρειών, 
αλλά και των συµπολιτών τους, κατά του φυσικού περιβάλλοντος, στην 
κακοµεταχείριση των ζώων, στο ρατσισµό, στις µικρές και µεγάλες βιαιότητες 
γύρω µας. 
Σε κάθε σχεδόν σιδηροδροµική διαδροµή θα ακούσω µια µητέρα να λέει: 

«Βασίλη, αν ξανατρέξεις στο διάδροµο, θα σε βάλει ο εισπράκτορας φυλακή.» Τα 
περισσότερα παιδιά διαπαιδαγωγούνται σε µια ατµόσφαιρα γεµάτη ψέµατα και 
φόβους. 
Πολλές µητέρες, που στο σπίτι τους φέρονται θαυµάσια στα παιδιά τους, όταν 

βρεθούν µαζί µε άλλους τα µαλώνουν ή τα δέρνουν, γιατί φοβούνται πως 
διαφορετικά θα τις παρεξηγήσουν. Έτσι, το παιδί εξαναγκάζεται να προσαρµοστεί 
στην παράλογη κοινωνία µας. 
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Το ελεύθερο παιδί 
 
Υπάρχουν τόσα λίγα παιδιά που καθορίζουν τη ζωή τους µόνα τους, ώστε κάθε 

απόπειρα περιγραφής ενός τέτοιου παιδιού δεν είναι παρά ένα πείραµα.  
Βέβαια, δεν θα µπορούσε ίσως να υπάρξει ένα απόλυτα αυτόνοµο παιδί. Κάθε 

παιδί έχει διαµορφωθεί από τους γονείς του, τους δασκάλους του και την 
κοινωνία. Και ένα παιδί είναι συνήθως τόσο ελεύθερο, όσο ελεύθεροι είναι οι 
γονείς, οι δάσκαλοι και η κοινωνία. Η κόρη µου η Ζωή µεγάλωνε µαθαίνοντας να 
µη φοβάται τα ζώα. Όταν όµως µια µέρα σταµάτησα το αυτοκίνητο σ’ ένα λιβάδι 
και είπα «Έλα να δούµε από κοντά τις αγελάδες», µε κοίταξε φοβισµένα λέγοντάς 
µου «Όχι, όχι, οι αγελάδες θα σε φάνε!». Της το είχε πει ένα επτάχρονο παιδί. 
Είναι βέβαια αλήθεια πως αυτός ο φόβος της Ζωής κράτησε µόνο µία ή δύο 
εβδοµάδες. Αργότερα την επηρέασε κάποια ιστορία για τίγρεις που παραµονεύουν 
τάχα µέσα σε θάµνους. 
Ένα ελεύθερο παιδί θα ανακαλύψει πολύ εύκολα τα ενδιαφέροντά του. Χωρίς 

τις τροµαγµένες κραυγές και τον θυµωµένο τόνο των µεγάλων θα ασχοληθεί µε 
απίστευτη λογική µε κάθε είδους υλικό. Η ταλαιπωρηµένη µητέρα που ενώ 
µαγειρεύει βασανίζεται από χίλιες αγωνίες, σκεπτόµενη τι µπορεί να σκαρώνουν 
την ίδια στιγµή τα παιδιά της, ουσιαστικά δεν εµπιστεύεται ποτέ αυτά τα παιδιά. 
«Πήγαινε να δεις τι κάνει ο µικρός και πες του να σταµατήσει!» Αυτή την 
αντίληψη την συναντάµε και σήµερα σε πολλά σπίτια. 
(Επιλεγµένα και διασκευασµένα αποσπάσµατα από το βιβλίο του Α.Σ. Νηλ: Θεωρία και πράξη 
της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Εκδ. Μπουκουµάνης, Αθήνα 1972, σσ. 145-162) 
 
Α) Πώς διαφέρουν τα ελεύθερα από τα ανελεύθερα παιδιά ως προς 

α) τους φόβους και τις φοβίες, 
β) την εµπιστοσύνη και, γενικά, τις αντιδράσεις των µεγάλων προς αυτά και 
γ) τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντά τους; 

 
Β) Ποιες άλλες διαφορές αναφέρονται στα ανωτέρω κείµενα; 
 
Γ) Να παρουσιάσετε τα δύο µέλη της σύγκρισης / αντίθεσης σε ένα κείµενο 

(250-300 λέξεων) που θα εκφωνήσετε στη Βουλή των Εφήβων, για να 
περιγράψετε το όραµά σας για τα παιδιά του µέλλοντός σας. 

 


