
IV. Οργάνωση του λόγου 
 
IV.1. Ορισµός 
 
IV.1.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 

Στο πρόγραµµα της θεατρικής παράστασης που ετοιµάζει το σχολείο σας 
έχετε αποφασίσει να συµπεριλάβετε ένα µικρό γλωσσάριο όρων συναφών µε το 
έργο, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια θεατρικής αγωγής των συµµαθητών 
σας. Κάθε έννοια θα αναλύεται µε έναν πρωτοβάθµιο ορισµό και µε την 
αποσαφήνιση του όρου ή των όρων που περιέχει. Επειδή θέλετε το ύφος αυτών 
των ορισµών να είναι οικείο στους συµµαθητές σας, χρησιµοποιείτε  
α΄ πληθυντικό πρόσωπο ρηµάτων όπως «ονοµάζω», «αποκαλώ» ή «αναλύω σε 
...», καθώς και ενεργητική φωνή. Να επιλέξετε µία από τις ακόλουθες έννοιες 
και να τις ορίσετε µε αυτόν τον τρόπο, σε δύο παραγράφους 120-150 λέξεων 
συνολικά. 

α) σκηνοθεσία 
β) σκηνογραφία 
γ) ενδυµατολόγος 
δ) µονόπρακτο 
ε) χαρακτήρας 

 
IV.1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
IV.1.2.1. Αφού διαβάσετε τις ακόλουθες παραγράφους, να εντοπίσετε την 
έννοια που ορίζεται κάθε φορά, το γένος και την ειδοποιό διαφορά ή τις 
ειδοποιούς διαφορές της και να τα µεταφέρετε, µε δική σας διατύπωση όπου 
χρειάζεται, στον πίνακα που δίνεται. 
Α) Το στρώµα του όζοντος βρίσκεται σε ύψος µεταξύ 15 και 40 χιλιοµέτρων πάνω 
από την επιφάνεια της γης, πολύ ψηλότερα απ’ ό,τι πετούν τα αεροπλάνα. 
Περιέχει το µεγαλύτερο ποσοστό του όζοντος της ατµόσφαιρας, το οποίο είναι 
µια µορφή αερίου οξυγόνου. Το όζον έχει τη µοναδική ικανότητα να εµποδίζει 
ορισµένες επικίνδυνες και αόρατες ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στην 
επιφάνεια της γης, όπως ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου φιλτράρει το ηλιακό φως. 
Αυτές οι ακτίνες είναι γνωστές ως υπέρυθρη ακτινοβολία. 
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Β) Ο όρος «ξενισµοί» αναφέρεται στις γλωσσικές εκφράσεις που δέχεται µια 
γλώσσα από κάποια άλλη, διαδικασία η οποία είναι γνωστή από την εποχή που 
έχουµε τις πρώτες µαρτυρίες για επαφές γλωσσών. 

 
Γ) Οι κανόνες δικαίου που προβλέπουν την οργάνωση και την άσκηση της 
κρατικής εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις κράτους και κοινωνίας αποτελούν το 
αντικείµενο του κλάδου εκείνου της νοµικής επιστήµης που καλείται 
συνταγµατικό δίκαιο. 

 
∆) Η λέξη «µόδα» είναι ιταλική (moda) αλλά παράγεται από το λατινικό (modus) 
που σηµαίνει «τρόπος». Αφορά το ντύσιµο, αλλά και τον τρόπο ζωής, που 
επικρατεί σε ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας ή σε µια ορισµένη χώρα και που 
µπορεί να γενικευθεί και να επικρατήσει για ένα χρονικό διάστηµα µεγάλο ή 
µικρό. Πρόκειται πάντως για παροδική συνήθεια. Το φαινόµενο της µόδας 
είναι αρχαιότατο και παγκόσµιο. 

(Η παράγραφος Β΄ προέρχεται από το βιβλίο του Χ. Χαραλαµπάκη Γλωσσική και λογοτεχνική 
κριτική, Αθήνα 1998, σ. 68, η Γ΄ από το βιβλίο για τη Β΄ τάξη ενιαίου Λυκείου Εισαγωγή στο 
∆ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς, Ο.Ε.∆.Β. 1998, σ. 43 και η ∆΄, ελαφρά διασκευασµένη, από 
το Λεξικό Αναπτυγµένων Εννοιών, του Χ. Ρώµα, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1989, σσ. 183-184.) 
 
 

 
ΟΡΙΣΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ 

 
ΓΕΝΟΣ 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ/ΕΣ 
∆ΙΑΦΟΡΑ/ΕΣ 

 
Α) 
Β) 
Γ) 
∆) 
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IV.1.2.2. Ανάµεσα στους ορισµούς που συναντάτε σε διαφόρων τύπων κείµενα 
βρίσκετε αρκετούς οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που µάθατε στην 
οικεία ενότητα του σχολικού εγχειριδίου και που µπορεί να είναι όπως αυτοί 
που δίνονται στη συνέχεια. Να τους διαβάσετε και να εξηγήσετε γιατί είναι 
ανεπαρκείς (π.χ. µπορεί το γένος να είναι γενικό και ασαφές ή και να µην 
υπάρχει ή να µη δίνονται ειδοποιητικές διαφορές). 
 
Α) Γερουσία: στα νεότερα κοινοβουλευτικά πολιτεύµατα είναι ένα από τα δύο 
αντιπροσωπευτικά σώµατα και συµµετέχει στο νοµοθετικό έργο. Το άλλο είναι 
η Βουλή. 

...............................................................................................................................  
Β) Ενέργεια µπορεί να ονοµαστεί αυτό που κινεί το καθετί.  
...............................................................................................................................  
Γ) Με τον όρο «Πολιτισµός» οι κοινωνικοί επιστήµονες δεν εννοούν µόνο τις 
τέχνες και τα πνευµατικά δηµιουργήµατα των ανθρώπων. Ο πολιτισµός 
περιλαµβάνει επιπλέον κοινούς κώδικες επικοινωνίας (π.χ. τη γλώσσα), αξίες 
(π.χ. δηµοκρατία, ελευθερία κτλ), πεποιθήσεις (τα πιστεύω των µελών για τον 
κόσµο γύρω τους), κανόνες συµπεριφοράς (π.χ. ήθη και έθιµα), καθώς και 
τους κοινωνικούς θεσµούς και τις κοινωνικές δοµές. 

...............................................................................................................................  
∆) ΑΣΤΕΡΙΞ: Ω, Πανοραµίξ, δρυίδη µας, αυτά τα βότανα που πήρα κατά τύχη από 
το σπίτι σου πριν φύγω, τι ήταν; 
ΠΑΝΟΡΑΜΙΞ: Ω, είναι ένα φυτό που έρχεται από πολύ µακριά, από τις 
βαρβαρικές χώρες!... 
ΑΣΤΕΡΙΞ: Και πώς το λένε; 
ΠΑΝΟΡΑΜΙΞ: Τσάι! 

...............................................................................................................................  
 
(Η παράγραφος Α΄ προέρχεται από το βιβλίο του Β. Σφυρόερα Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη,  
Γ΄ Γυµνασίου, Ο.Ε.∆.Β., σ. 255, η Β΄ από το βιβλίο του Β. Χάιζενµπεργκ Φυσική και Φιλοσοφία, 
εκδ. ∆ιογένης, Αθήνα 1971, σ. 83, η Γ΄ από το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,  
Γ΄ Γυµνασίου, Ο.Ε.∆.Β. 1998, σ. 13 και η ∆΄ από το εικονογραφηµένο τεύχος «Ο Αστερίξ στους 
Βρετανούς», εκδ. Μαµούθ Κόµιξ, Αθήνα 1995, σ. 48.) 
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IV.1.2.3. Αφού διαβάσετε το κείµενο που ακολουθεί να απαντήσετε στις εξής 
ερωτήσεις: 

 
α) Πόσες και ποιες έννοιες ορίζονται; 
β) Τι είδους είναι κάθε ορισµός (αναλυτικός ή συνθετικός); 
γ) Ποιες πληροφορίες δίνονται πέρα από τους πρωτοβάθµιους ορισµούς και 

για ποιο λόγο; 
 
Οι επιστήµονες δεν µπορούν να ορίσουν µε ακρίβεια και πληρότητα την 

πολύπλοκη έννοια της ρύπανσης. Ωστόσο, έχουν καταλήξει σε κοινά παραδεκτούς 
ορισµούς µεταξύ των οποίων και οι εξής: ρύπανση είναι η άµεση ή έµµεση 
εισαγωγή στο περιβάλλον χηµικών ουσιών, θορύβων ή ακτινοβολιών σε τέτοια 
συγκέντρωση που να προκαλούν βλάβες στην υγεία των ανθρώπων, στους 
οργανισµούς και στα υλικά και να καθιστούν το περιβάλλον ακατάλληλο για 
επιθυµητές χρήσεις. ∆ιαφορετική είναι η έννοια της µόλυνσης του περιβάλλοντος 
που προκαλείται από την είσοδο στο περιβάλλον βακτηρίων, ιών και άλλων 
παθογόνων µικροοργανισµών, που δηµιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την 
υγεία των ανθρώπων και άλλων οργανισµών. Στη ρύπανση, δηλαδή, αιτία 
δηµιουργίας είναι χηµικές ουσίες, θόρυβοι ή ακτινοβολίες, ενώ στη µόλυνση 
ζώντες παθογόνοι µικροοργανισµοί. 
Οι ουσίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον και αποκαλούνται ρύποι είναι αέριες, 

υγρές ή στερεές, ξένες προς τα φυσιολογικά συστατικά της ατµόσφαιρας, του 
εδάφους ή του νερού, ή ουσίες που φυσιολογικά υπάρχουν στο περιβάλλον, αλλά 
εµφανίζονται σε µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσοστά. Οι κυριότεροι ρύποι είναι το 
διοξείδιο του θείου, το θειικό οξύ, τα οξείδια του αζώτου, οι υδρογονάνθρακες, το 
όζον, ο καπνός και τα κάθε µορφής αιωρούµενα σωµατίδια, ο µόλυβδος, η ακτι-
νοβολία, ο θόρυβος, οι κραδασµοί, τα οικιακά και βιοµηχανικά απορρίµµατα κτλ. 
(Κοινωνική και πολιτική αγωγή, Γ΄ Γυµνασίου, Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα 1998, σσ. 112-113) 
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IV.1.3. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
IV.1.3.1. Αφού συνδυάσετε κάθε στοιχείο της στήλης ΙΙ µε ένα στοιχείο της 
στήλης ΙΙΙ, να δώσετε σε κάθε κενό της στήλης Ι την έννοια η οποία ορίζεται µε 
το αποτέλεσµα κάθε συνδυασµού. Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. 

Ι 
ΟΡΙΣΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ 

ΙΙ 
ΓΕΝΟΣ 

ΙΙΙ 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

 
Α) 
 
 
Β) 
 
Γ) 
 
∆) 

α) συσκευή 
 
β) εργαλείο 
 
γ) όργανο 
 
δ) σώµα µετάλλου 
 
ε) σώµα αδιαφα-

νούς συνθετικού 
υλικού 

 
1)  που έλκει αντικείµενα από 

σίδηρο ή χάλυβα. 
2)  που επιτρέπει την εξ 

αποστάσεως προφορική 
επικοινωνία. 

3)  που καθοδηγεί και 
σταθεροποιεί τις βίδες. 

4)  που µεγεθύνει αντικείµενα πο-
λύ µικρά για να τα δει το 
ανθρώπινο µάτι. 

 
IV.1.4. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
IV.1.4.1. Να συµπληρώσετε τους ακόλουθους ορισµούς επιλέγοντας το 
κατάλληλο γένος από αυτά που δίνονται (ένα περισσεύει). 
 
δοµική και λειτουργική µονάδα µορφή ενέργειας διαδικασία 
µικροοργανισµός οπτικό σύστηµα  

 
α) Κύτταρο είναι ο/η/το......................... που εκδηλώνει το φαινόµενο της ζωής. 
β) Ιός είναι ............................. χωρίς κυτταρική δοµή, παράσιτο των ζώων, των 
φυτών, των µυκήτων και των βακτηρίων. 

γ) Μάτι είναι ο/η/το .................................... που διαθέτει ο άνθρωπος. 
δ) Φως είναι ........................... που ακτινοβολεί ο ήλιος προς τη γη. 
(Οι ορισµοί α΄ και β΄ και δ΄ προέρχονται από το βιβλίο των Καψάλη Α., Μπουρµπουχάκη Ι.-Ε., 
Περάκη Β., Σαλαµαστράκη Σ., Βιολογία Γενικής Παιδείας, Β΄ τάξης ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β. 
1998, σ. 205, 206 & 211 αντιστοίχως και ο ορισµός γ΄ από το βιβλίο του M. Sanders Τεχνολογία 
επικοινωνιών, απόδοση στα ελληνικά: Σ, Παλαιοκρασά & Ν. Ηλιάδη, Β΄ τάξης ενιαίου Λυκείου, 
Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα 1998, σ. 226.) 
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IV.1.4.2. Να συµπληρώσετε τους ακόλουθους ορισµούς, επιλέγοντας το 
κατάλληλο γένος από αυτά που δίνονται (ένα περισσεύει). 
 
• αντίληψη • πνευµατικό 

κίνηµα 
• σύστηµα  

διακυβέρνησης 
• αιφνιδιαστική στρατιωτική 

και πολιτική ενέργεια 
 
• πολιτική 

 

 
α) ∆ιαφωτισµός είναι ο/η/το ........................ που αναπτύχθηκε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του 17ου και κατά τον 18ο αιώνα για τη βελτίωση του ανθρώπου και 
την ανάπλαση της κοινωνίας. 

 
β) Ιµπεριαλισµός είναι ο/η/το ................................ ενός κράτους, που αποσκοπεί 
στην οικονοµική και πολιτική επέκταση και επιβολή του σε ευρύτερη περιοχή, 
σε βάρος άλλων κρατών λιγότερο ισχυρών. 

 
γ) Πραξικόπηµα είναι  ................................, µε την οποία µια οµάδα, 
παραβιάζοντας το Σύνταγµα της χώρας, αναλαµβάνει την εξουσία και 
περιορίζει τις ελευθερίες του λαού. 

 
δ) Ρατσισµός είναι ο/η/το ............................... κατά την οποία µία φυλετική οµάδα 
είναι ανώτερη από άλλες, που αποκλείονται από τη δηµόσια ζωή και 
αποµονώνονται από τις κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 
(Οι ορισµοί προέρχονται από το βιβλίο του Β. Σφυρόερα Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη,  
Γ΄ Γυµνασίου, Ο.Ε.∆.Β.) 
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ΙV.2. ∆ιαίρεση 
 
ΙV.2.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 
Από τα «Ανώτερα Μαθηµατικά» που έκανε ο Οδυσσέας Ελύτης «στο Σχολείο 
της θάλασσας» µας παρουσιάζει την εξής πράξη διαίρεσης: 

(1) Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν µια ελιά, 
ένα αµπέλι κι ένα καράβι. Που σηµαίνει: µε άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. 

(Ο. Ελύτης Ο µικρός ναυτίλος, «Μυρίσαι το άριστον XIV», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1992, σ. 57) 
 
Τι µπορεί να συνδέει αυτά τα τρία στοιχεία; Να αναπτύξετε την (ποιητική) 
διαιρετική βάση τους σε µία παράγραφο 150-180 λέξεων. 
 
ΙV.2.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
ΙV.2.2.1. Προσπαθώντας να κατανοήσετε διάφορα κείµενα που διαβάζετε κατά 
καιρούς και που παρουσιάζουν τις ίδιες έννοιες µε διαφορετικούς τρόπους, 
ταξινοµείτε το περιεχόµενό τους σε πίνακες όπως αυτός που δίνεται. Να 
συµπληρώσετε τον πίνακα µε τα ανάλογα στοιχεία των ακόλουθων κειµένων. 
 
Α. Η χρήση µηχανηµάτων ανήκει στα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά του αρχαίου 
ελληνικού θεάτρου. ∆ύο θεατρικά µηχανήµατα αξίζουν ιδιαίτερη πραγµάτευση: 
η κυλιόµενη εξέδρα (εκκύκληµα) και ο γερανός ή ανυψωτικός µηχανισµός (η 
κατεξοχήν «µηχανή»). Και οι δύο εφευρέσεις αποσκοπούσαν στην απρόσκοπτη 
εξέλιξη της δραµατικής πλοκής, βοηθώντας να γεφυρωθούν οι αποστάσεις. Οι 
τραγικοί συνήθιζαν να µεταθέτουν πράξεις βίας, αίµατος και φρίκης στον 
εξωσκηνικό χώρο. Από τη στιγµή όµως που είχε πραγµατοποιηθεί η φριχτή 
πράξη, δεν ήταν αρκετή η απλή αναγγελία της, ούτε το άνοιγµα της πύλης του 
σκηνικού οικοδοµήµατος, γιατί αυτό που έπρεπε να δει ο θεατής µέσα στο 
άπλετο φως για να αισθανθεί έλεον και φόβον, θα έµενε κρυµµένο στο 
µισοσκόταδο. Στο σηµείο αυτό ήταν η κατάλληλη στιγµή για τη χρήση της 
µηχανής. Με τη βοήθειά της το εσωτερικό του σπιτιού µεταφερόταν έξω. Από 
την πύλη του βάθους κυλούσε φτάνοντας ως τις παρυφές της ορχήστρας µια 
χαµηλή εξέδρα, πάνω στην οποία παρουσιάζονταν στον θεατή θύτες και 
θύµατα, συνθέτοντας µια φρικιαστική σκηνική εικόνα. Κάπως έτσι πρέπει να 
φανταστούµε το εκκύκληµα. 
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Και ο ανυψωτικός µηχανισµός που έµοιαζε µε γερανό συντελούσε στην 
ενιαία εξέλιξη της δράσης. Τον χρησιµοποιούσαν όταν έπρεπε να έρθουν 
πρόσωπα από έναν µακρινό εξωσκηνικό χώρο στον χώρο της δράσης. 
∆ευτερεύουσα σηµασία είχαν επικουρικά τεχνικά µέσα, που τη χρήση τους 

την υπαγόρευαν ειδικές ανάγκες και τα οποία δεν ανήκαν στη σταθερή 
παρακαταθήκη του θεάτρου. Έτσι, υπήρχαν µέσα για τη µιµητική αναπα-
ραγωγή της βροντής και της αστραπής (βροντείον, κεραυνοσκοπείον). 

(Horst-Dietrich Blume, Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986, σσ. 86-90, 
επιλεγµένα αποσπάσµατα) 
 
Β.  Κατάταξη των πρωτεϊνών 

Η πολυπλοκότητα των πρωτεϊνών δεν επιτρέπει την κατάταξή τους 
σύµφωνα µε ένα µόνο τρόπο. Οι πρωτεΐνες, µε κριτήριο τη µορφή τους, 
διακρίνονται σε ινώδεις και σε σφαιρικές. Με κριτήριο τη σύνθεσή τους σε 
απλές, όταν αποτελούνται από αµινοξέα, και σε σύνθετες, όταν στο µόριό τους 
συµµετέχουν και µη πρωτεϊνικά τµήµατα όπως µέταλλα, σάκχαρα, λίιπη κτλ. 
Με κριτήριο τη λειτουργία τους, διακρίνονται γενικά σε δύο ευρύτερες 
κατηγορίες. Τις δοµικές, που αποτελούν τα δοµικά συστατικά του κυττάρου, και 
τις λειτουργικές, που συµβάλλουν στις διάφορες λειτουργίες του. 

(Καψάλη Α., Μπουρµπουχάκη Ι.-Ε., Περάκη Β. & Σαλαµαστράκη Σ., Βιολογία Γενικής Παιδείας, 
Β’ τάξης ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β., 1998, σ 29) 
 

 
∆ΙΑΙΡΕΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ 

 
∆ΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α) 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β) 
 
 

1η 
2η 
 
1η 
2η 
3η 
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ΙV.2.2.2. Τα «σώµατα», όπως τα αντιµετωπίζει η επιστήµη της Φυσικής, 
µπορούν να διακρίνονται στις κατηγορίες που δίνονται στη συνέχεια. Να 
διατυπώστε τη διαιρετική βάση κάθε κατηγοριοποίησης 10. 

αγωγοί 
α) Σώµατα                  ηµιαγωγοί 

µονωτές 
∆ιαιρετική βάση ............................................................................................ 
 

στερεά 
β) Σώµατα                     υγρά 

αέρια 
∆ιαιρετική βάση ............................................................................................ 
 

διαφανή 
γ) Σώµατα 

αδιαφανή 
∆ιαιρετική βάση ........................................................................................... 
 
 
 
ΙV.2.2.3. Ένα από τα θέµατα που ετοιµάζετε να παρουσιάσετε στο σχολείο 
ευρωπαϊκής χώρας µε το οποίο συµµετέχετε σε πρόγραµµα εκπαιδευτικών 
ανταλλαγών, είναι η φυσιογνωµία και η (σύντοµη) ιστορία της ελληνικής 
γλώσσας. Κατά την αναζήτηση συναφών πληροφοριών συναντάτε διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις της ελληνικής και άλλων γλωσσών, τις οποίες προσπαθείτε 
να κατανοήσετε, ώστε να αποφασίσετε πώς θα διαµορφώσετε την παρουσίασή 
σας. Γι’ αυτόν τον σκοπό 
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10   Για µια διατύπωση της διαιρετικής βάσης στην περίπτωση α) βλ. ∆απόντε Ν. & Κασσέτα Α., 

Φυσική Β΄ τάξης ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β., σ. 15. 



α) να συµπληρώσετε τα κενά στα ακόλουθα διαγράµµατα, διατυπώνοντας τις 
βάσεις των αντίστοιχων διαιρέσεων 11 και 

β) να συνθέσετε µία παράγραφο που θα περιέχει τα στοιχεία αυτών των 
διαιρέσεων (π.χ. Η Ελληνική γλώσσα, ανάλογα µε / σύµφωνα µε το κριτήριο 
του / της ...  διακρίνεται σε ..., / ανήκει σε ...) 

 
α) Ελληνική γλώσσα 

 
 
 

Οµηρική Κλασική Αλεξανδρινή Μεσαιωνική Νεοελληνική 
 

β) Ελληνική γλώσσα 
 

 
 
Βόρεια ιδιώµατα 
(π.χ. µακεδονικά) 

Νότια ιδιώµατα  
(π.χ. κρητικά) 

Ανατολικά ιδιώµατα 
(π.χ. κυπριακά) 

∆υτικά ιδιώµατα 
(π.χ. επτανησιακά) 

 
γ) Γλώσσες 

 
 

 
Ινδοευρωπαϊκές 

(π.χ. Αγγλική, Ιταλική, 
Ελληνική) 

Σινοθιβετικές  
(π.χ. Κινεζική, 
Ταϋλανδική) 

λοιπές οικογένειες 
γλωσσών 

 
δ) Λέξεις της ελληνικής γλώσσας 

 
 
 

Κληρονοµηµένες 
(π.χ. ιστορία, δηµοκρατία) 

Νεόπλαστες (µετά το 1821) 
(π.χ. τηλέφωνο, εφηµερίδα) 

Ξένα δάνεια 
(σπίτι, πάρτι) 
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12  Τα στοιχεία για τη διαίρεση α΄, γ΄ και δ΄ προέρχονται από τα βιβλία του Γ. Μπαµπινιώτη 

Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα 1986, σ. 49 και Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, 
Αθήνα 1985, σσ. 32-33 και 175 αντιστοίχως. Τα στοιχεία για τη διαίρεση β΄ προέρχονται από 
το Α΄ τεύχος της Έκφρασης - Έκθεσης, σ. 42. 
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ΙV.2.2.4. Σε µία συνθετική εργασία σχετικά µε τις εφηµερίδες και τη 
θεµατολογία τους προβληµατίζεστε για την οργάνωση του υλικού σας και 
αποφασίζετε να ξεκινήσετε µε τη διαίρεση των τύπων των εφηµερίδων σε 
οµάδες, σύµφωνα µε διάφορες διαιρετικές βάσεις. Να συµπληρώσετε τον 
ακόλουθο πίνακα µε όσα άλλα είδη εφηµερίδων γνωρίζετε, διατυπώνοντας και 
τις αντίστοιχες διαιρετικές βάσεις, σύµφωνα µε το παράδειγµα του ακόλουθου 
πίνακα. 
 

Α Β 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

 
α) Ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες 
β) Πολιτικές, αθλητικές, οικονοµικές, 

καλλιτεχνικές... 
γ) 
δ) 

... 
 

 
• Συχνότητα της έκδοσης φύλλων 
 
•  
•  

... 
 

 
 
 
 


