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8. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
8.1. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
8.1.1. Μερικοί από τους µάρτυρες διαφόρων αξιόποινων πράξεων 
χρησιµοποιούν συναφείς λέξεις, χωρίς να γνωρίζουν τη σηµασία τους ή για να 
προσδώσουν έµφαση ή και δραµατικό χαρακτήρα στα λεγόµενά τους. 
∆ιορθώστε τους, γράφοντας κάτω από κάθε πρόταση τη σωστή ή κυριολεκτική 
λέξη στη θέση της αντίστοιχης υπογραµµισµένης, στις περιπτώσεις που αυτή η 
λέξη χρησιµοποιείται λανθασµένα ή που δεν χρησιµοποιείται µε την 
κυριολεκτική της σηµασία. Αν θεωρείτε τη χρήση σωστή, µη σηµειώσετε 
τίποτε.  
 
1.  Η Αστυνοµία συνέλαβε τους δράστες έπ� αυτοφώρω, έπειτα από λίγες µέρες 
στο σπίτι τους. 
...................................................... 

2.  Όταν επέστρεψα στο µαγαζί, διαπίστωσα ότι έλειπαν όλα τα χρήµατα. Ήταν 
καθαρή ληστεία, κ. Αστυνόµε. 
...................................................... 

3.  Η κλοπή στο βενζινάδικο, ευτυχώς, δεν είχε θύµατα. 
...................................................... 

4.  Κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση µεγάλου ποσού στην τράπεζα που εργαζόταν, 
αλλά, τελικά, δεν αποδείχθηκε η ενοχή του. 
...................................................... 

5.  Ο διευθυντής της επιχείρησης έπεσε θύµα κατάχρησης πηγαίνοντας στο 
γραφείο του. 
...................................................... 

6.  Του εµπιστεύθηκε την περιουσία του, όσο καιρό θα έλειπε στο εξωτερικό, 
αλλά εκείνος σφετερίστηκε ένα µεγάλο µέρος της. 
...................................................... 

7.  Ο ενάγων παρέµεινε αµίλητος στο εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης. 
...................................................... 
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8.  Ο δικηγόρος υποστήριζε ότι οι διάδικοι έπρεπε να συµφωνήσουν 
προηγουµένως, ώστε η υπόθεση να µη φτάσει στα δικαστήρια. 
...................................................... 

9. Αυτός ο µάρτυρας δεν είναι αξιόπιστο πρόσωπο, εφόσον είναι υπόδικος. 
...................................................... 

 
8.1.2. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας την κατάλληλη 
λέξη. 
Επιτέλους! (1) ...................... (του µέλλεται, ήγγικεν, επικρέµαται) η ώρα. Το 

επόµενο Σαββατοκύριακο (2) .......................... (προβλέπεται, προµηνύεται, 
πρόκειται) να πραγµατοποιηθεί η πολυπόθητη συναυλία στο σχολείο µας. (3) 
......................... (Επίκειται, ζυγώνει, προεξοφλείται) η τεράστια επιτυχία της, 
γιατί ήδη, από τα εισιτήρια που πουλήσαµε (4) ..................... (ενδέχεται, 
προβλέπεται, ήγγικεν) αθρόα συµµετοχή φίλων και από τα γειτονικά σχολεία. 
(5) ..................... (Ενδέχεται, προµηνύεται, επίκειται) µεγάλος θρίαµβος. Όσο, 
βέβαια, (6) ........................ (προµηνύεται, πλησιάζει, επίκειται) η ώρα, τόσο οι 
διοργανωτές συναισθάνονται τις ευθύνες τους, εφόσον (7) ...................... 
(προεξοφλείται, προµηνύεται, ενδέχεται) να δηµιουργηθούν κάποια επεισόδια ή 
ζηµιές, οπότε (8) ...................... (ενδέχεται, τους µέλλεται, επικρέµαται) να 
πληρώσουν για όλους. (9) ............................. (Πρόκειται, επικρέµαται, 
ενδέχεται) µεγάλη τιµωρία.. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του διευθυντή, αν δεν 
τηρηθούν οι υποσχέσεις που του έδωσε το δεκαπενταµελές, (10) ...................... 
(του µέλλεται, επίκειται, πρόκειται) αλλαγή της στάσης του απέναντί µας. 
 
8.1.3. Μία επιχείρηση έκλεισε. Στη συζήτηση που ακολούθησε ανάµεσα στους 
εργαζόµενους και στην εργοδοσία, ένας εργάτης, µε το παρακάτω κείµενο, 
αποδίδει τα αίτια στην κακή διαχείριση του γιου του ιδιοκτήτη. Πώς θα 
διατύπωνε τις ίδιες κατηγορίες ο δικηγόρος των εργαζοµένων σ� αυτή τη 
συζήτηση; Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε συνώνυµες 
επίσηµου ύφους. 

«∆εν ζύγιαζε ................ καλά τους συνεταίρους του ούτε και τα λεφτά 
................ του εργοστασίου κι έτσι ξεχαρβάλωσε ................ µέσα σε λίγα χρόνια 
ό,τι µε τόσο κόπο έφτιαξαν οι γονείς του. Συνέχεια τον ορµήνευα ................ να 
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πάψει να δουλεύει τσαπατσούλικα ................, του φανέρωνα ότι ένας 
συνεταίρος του τον γδέρνει ................, ότι διάφοροι ξαφρίζουν ................ 
πράµατα ................ από την αποθήκη. Εκείνος τίποτε. Πάντα αστόχαστος 
................ ήτανε. ∆ε σκεφτόταν καθόλου το µέλλον.» 
 
8.1.4. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας την κατάλληλη 
λέξη από αυτές που δίνονται. ∆ύο λέξεις δεν χρησιµοποιούνται. 
 

περίθαλψη προάσπιση προστασία 
περιφρούρηση πρόνοια προφύλαξη 

 
Η επιτροπή που ιδρύσαµε στη γειτονιά µας έχει σκοπό την 

................................... των ανήλικων προσφυγόπουλων της περιοχής µας από 
τους κινδύνους, την ................................. των άρρωστων παιδιών, την 
............................. τους από τις καιρικές συνθήκες και την ............................. του 
δικαιώµατος να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. 
 
8.1.5. Να συµπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων µε τον κατάλληλο 
τύπο των λέξεων από αυτές που δίνονται (δύο από αυτές δεν θα χρειαστούν). 
 

Ανακοίνωση διάγγελµα ενηµέρωση υπόµνηµα 
αναφορά εγκύκλιος κοινοποίηση ψήφισµα 

 
1. Ο αριθµός των εκδροµών που προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν σε ένα 
σχολικό έτος καθορίζεται µε ..................................... από το ΥΠΕΠΘ. 

2. Με αφορµή την επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας απηύθυνε .................................. προς τον ελληνικό λαό. 

3. Ο λυκειάρχης µας, µε ................................... του, απαρίθµησε τα προβλήµατα 
του σχολείου στον προϊστάµενο. 

4. Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αναβλήθηκε, γιατί 
δεν είχε επιδοθεί στους ενδιαφερόµενους εγκαίρως ................................. της 
δικαστικής απόφασης για την πραγµατοποίησή της. 
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5. Ο γεωργικός συνεταιρισµός υπέβαλε ................................. στην κυβέρνηση 
εκθέτοντας τις απόψεις του για τις τιµές των αγροτικών προϊόντων. 

6. Με ....................... της στον τύπο η εταιρεία γνωστοποιεί τη διακοπή της 
λειτουργίας της για ένα τρίµηνο. 

 
8.1.6. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε τον κατάλληλο τύπο από τα 
ρήµατα που δίνονται (δύο από τα ρήµατα δεν θα χρειαστούν). 
 
αντιλαµβάνοµαι εντοπίζω κοιτάζω περιεργάζοµαι 
βλέπω εξετάζω παρατηρώ ρίχνω ένα βλέµµα 

 
Όταν του έφεραν το δέµα ήταν πολύ απασχοληµένος, γι� αυτό ....................... 

και το ακούµπησε στην άκρη του γραφείου. Αργότερα, σε κάποιο διάλειµµα της 
δουλειάς του ...................................... την κορδέλα που ήταν δεµένη σε έναν 
πολύ εντυπωσιακό φιόγκο. Το πήρε στα χέρια του, το .................................... . 
Ήταν ένα απλό κουτί σε κοινό περιτύλιγµα. Περίεργος, έψαξε για το όνοµα του 
αποστολέα. .................................... και την άλλη πλευρά, αλλά δεν 
.................................. τίποτε. ......................... µε προσοχή το γραµµατόσηµο και 
την σφραγίδα του ταχυδροµείου. Κανένα συµπέρασµα. Ένα ανώνυµο, ύποπτο 
δέµα! 
 
8.1.7. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων, επιλέγοντας κάθε φορά  το 
κατάλληλο ρήµα από αυτά που δίνονται στην παρένθεση και προσαρµόζοντάς 
το στον απαιτούµενο τύπο. 
 
Όταν ο αδελφός µου ........................... (επιδιώκω, ζητώ, επιθυµώ) να 

συνεχίσει τις σπουδές του και ................................... (αιτώ, απαιτώ, επιδιώκω) 
µία υποτροφία στο εξωτερικό, µελετούσε µέχρι αργά τη νύχτα. Κάποιες ώρες, 
όταν .............................. (αιτώ, απαιτώ, επιζητώ) λίγη ηρεµία, άκουγε µουσική. 
Τότε ........................................... (επιθυµώ, απαιτώ, αιτώ) να µην τον ενοχλούν. 
«................................... (επιδιώκω, επιζητώ, ζητώ) την κατανόησή σας» έλεγε 
συχνά. Τώρα πια που έχει δικό του ιατρείο, παραπονείται πως δεν του µένει 
χρόνος να µελετήσει. 
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8.1.8. Να συµπληρώσετε τα κενά στην ακόλουθη αφήγηση µιας νευρικής 
κυρίας, µε τους κατάλληλους τύπους των ρηµάτων που δίνονται. ∆ύο από αυτά 
τα ρήµατα δεν θα χρησιµοποιηθούν. 
 

αντιλαµβάνοµαι, διαγράφω τα όρια, διακρίνω, εντοπίζω, επισηµαίνω, 
ξεχωρίζω, καθορίζω, ορίζω, περιεργάζοµαι, προσδιορίζω. 

 
Ήταν το πρώτο µου ταξίδι µε καράβι και οµολογώ ότι ένιωθα κάποια 

ανησυχία. Άλλωστε τόσα και τόσα ακούς κάθε µέρα ... Εκεί που πήγαινα, 
λοιπόν, να κλείσω τα µάτια µου .......................... (1) ένα περίεργο θόρυβο. 
Αναστατώθηκα. Πάει, χανόµαστε, σκέφτηκα. Προσπάθησα να 
............................... (2) από πού ερχόταν. Πέρα στην πλώρη κάτι, φαίνεται, 
συνέβαινε, αλλά ακόµη δεν µπόρεσα να ................................ (3) τι ακριβώς. 
Σηκώνοµαι και κατευθύνοµαι προς τα εκεί και τι να δω; Μια παρέα νεαρών είχε 
το ραδιόφωνο στο διαπασών. Άλλοι χοροπηδούσαν κι άλλοι χτυπούσαν τα χέρια 
ρυθµικά. Πανζουρλισµός! Α, τα παλιόπαιδα, σκέφτηκα. Θα το βουλιάξουν το 
καράβι! Τρέχω αµέσως στον καπετάνιο. ..................................... (4) µε την 
ωραία στολή του. Του  ............................... (5) το πρόβληµα. «Είναι», του λέω 
«ανυπόφορη αυτή η φασαρία και πολύ επικίνδυνη. Με τόσα ποδοβολητά 
Τιτανικός θα γίνουµε! Πρέπει να  .................................. (6) τη στάση σας. Είστε 
καπετάνιος για όλους τους επιβάτες, έτσι δεν είναι; Απαιτώ να  
................................... (7) κάποιον υπεύθυνο να τους κάνει συστάσεις.»  ∆εν έχω 
παράπονο, µου έκανε το χατήρι. Ευγενέστατος και εξυπηρετικότατος κύριος! 
Πάντως, µια ελαφριά ειρωνεία .................................... (8) στο βλέµµα του. 
 
8.1.9. Να χαρακτηρίσετε τη χρήση κάθε υπογραµµισµένης λέξης, σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. (Σ: σωστή, Λ: λανθασµένη, Ε: ειρωνική) 

Σ           Λ          Ε 
1. Ακµαιότατος ο παππούς της Μαριάννας. Περπα- 
τούσε κούτσα κούτσα, έσερνε και το πόδι του! ! ! ! 

2. Στην εκδροµή στο χωριό συναντήσαµε έναν  
αιωνόβιο γέροντα. Ήταν δεν ήταν ογδοντάρης. ! ! ! 
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3. Παρ� όλα τα βάσανα που πέρασε διατηρούσε  
ακόµη πολλές δυνάµεις. Ήταν πολύ  
καταβεβληµένος.     ! ! ! 

4. Στηριγµένος στο µικρότερο εγγόνι του έκανε  
τον περίπατό του κάθε απόγευµα την ίδια ώρα.  
Πάντα καλοστεκούµενος και κοµψός.  ! ! ! 

5. Ο πρόεδρος του χωριού, ένας λεβεντόγερος µε  
κρητική φορεσιά, µας υποδέχθηκε εγκάρδια και  
µας ξενάγησε σε όλα τα αξιοθέατα της περιοχής. ! ! ! 

6. Ένας κοτσονάτος γέροντας έσερνε το χορό του πα- 
ράλυτου δύτη που, αν και τον βρήκε η παράλυση, 
αυτός επιµένει να απολαµβάνει τις χαρές της ζωής. ! ! ! 

7. Καλοντυµένος και ευσταλής, µόλις που στεκό- 
ταν στα πόδια του.     ! ! ! 

8. Πήγαινε για κυνήγι, για ψάρεµα, έκανε και ορει- 
βασία. Θαλερότατος πάντα, παρά την ηλικία του. ! ! ! 
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8.2. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

Τα στοιχεία των τριών στηλών που ακολουθούν συνδυάζονται µεταξύ τους. 
Αφού επιλέξετε τους καταλληλότερους συνδυασµούς να τους χρησιµοποιήσετε 
σε πέντε δικές σας προτάσεις, φροντίζοντας να εξαντλήσετε τα επίθετα της 
στήλης Α. 
 

Α Β Γ 
 

1.  αναµφισβήτητο 
 
2.  αναφαίρετο 
 
3.  νόµιµο 
 
4.  αναγνωρισµένο 
 
5.  κεκτηµένο 
6.   

 
 
 
 

δικαίωµα της 
 

 
-  ελεύθερης έκφρασης  
 
-  ζωής 
 
-  απεργίας 
 
-  ελευθερίας 
 
-  ίσης αµοιβής για ίση 
δουλειά 

 
-  ανεξιθρησκίας 
 
-  δωρεάν παιδείας 
 

 
1. ....................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................... 
5. ....................................................................................................................... 
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9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ 

9.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

9.1.1. Αφηγηθείτε σε φιλικό κύκλο ένα επεισόδιο που σας συνέβη σε αίθουσα 
αναµονής ενός ιατρείου, χρησιµοποιώντας και περιγραφή, για να 
σκιαγραφήσετε το χώρο και τα πρόσωπα. 
 
9.1.2. Ένας γνωστός σας αφηγείται ότι τις προάλλες, καθώς οδηγούσε µε 
µεγάλη ταχύτητα, πήρε κλήση από έναν τροχονόµο. Στα κρίσιµα σηµεία της 
αφήγησης παρεµβάλλει περιγραφή, µε σκοπό να προκαλέσει αγωνία στο 
ακροατήριό του. Να γράψετε το σχετικό κείµενο. 
 
9.1.3. Λάβατε µία επιστολή από ένα φίλο που µετακόµισε πρόσφατα σε άλλη 
πόλη. Στην επιστολή αφηγείται διάφορα περιστατικά σχετικά µε τις νέες του 
γνωριµίες στο σχολείο. Την αφήγησή του διακόπτει µε περιγραφή, για να 
περάσει από το ένα θέµα στο άλλο. Πώς είναι το κείµενό του; 
 
 
9.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

Ένα παιδί του περιβάλλοντός σας εκφράζει τις εντυπώσεις που περιέχονται στο 
ακόλουθο κείµενο από το µάθηµα της Οδύσσειας. Κατά την οµιλία του παιδιού 
αναγνωρίζετε τις εξής αφηγηµατικές λειτουργίες: επιστροφή του ήρωα, µαγικά 
δώρα, παράβαση της απαγόρευσης, συνάντηση µε το δωρητή, άφιξη στο σπίτι, 
απαγόρευση σε κάποιον να κάνει κάτι, αγώνας. Να εντοπίσετε αυτές τις 
λειτουργίες στο ακόλουθο κείµενο. Η άσκηση µπορεί να γίνει προφορική ή 
γραπτή. Στην περίπτωση που θα είναι γραπτή µπορεί να συνταχθεί σχετικός 
πίνακας.  
 
Από την Οδύσσεια εντύπωση µου έκανε ότι οι σύντροφοι του Οδυσσέα δεν 

έπρεπε να φάνε τα βόδια του Ήλιου και ότι µόλις εκείνοι τα έφαγαν τιµωρήθηκαν 
που δεν τήρησαν την εντολή. Κι έτσι πνίγηκαν όλοι εκτός από τον Οδυσσέα που 
δεν είχε φάει από τα βόδια, κι έµεινε να θαλασσοδέρνεται µόνος του. Και αν δεν 
του έδινε η ίδια η Λευκοθέα, η θεά που βγήκε από τη θάλασσα, εκείνο το µαντήλι 
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να τον προστατεύει, ίσως να µην επιζούσε από το ναυάγιο που προκάλεσε ο 
Ποσειδώνας. Και βέβαια, µόνο µε τη βοήθεια της Αθηνάς κατάφερε να φτάσει στην 
Ιθάκη, να αντιµετωπίσει τόσους µνηστήρες και να ξαναβρεί την οικογένειά του. 

 
 

9.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

9.3.1. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειµένου, επιλέγοντας κάθε 
φορά την κατάλληλη λέξη από αυτές που δίνονται στη παρένθεση. 
 
Ο συγγραφέας εξυφαίνει τον ιστό της ιστορίας του ............................  

(αφηγούµενος, περιγράφοντας) τα γεγονότα. Η χρήση της ......................... 
(περιγραφής, αφήγησης) του δίνει τη δυνατότητα να σκιαγραφήσει τους 
χαρακτήρες των προσώπων και το σκηνικό µέσα στο οποίο κινούνται, ενώ µε 
την ................................ (αφήγηση, περιγραφή) αποδίδει καλύτερα την εξέλιξη 
των γεγονότων, τις αιτίες και τα αποτελέσµατα της δράσης των προσώπων. Η 
περιγραφή µέσα στην αφήγηση ανήκει στα ............................... (στατικά, 
δυναµικά) στοιχεία ενός κειµένου, ............................... (επιβραδύνει, επιταχύνει) 
τη δράση και ............................... (δηµιουργεί ενδιαφέρον, αποδυναµώνει το 
ενδιαφέρον) για την εξέλιξή της. Επειδή µέσα σ� ένα κείµενο η περιγραφή και η 
αφήγηση συνδέονται ...................... (στενά, χαλαρά), µπορούµε να πούµε ότι η 
διάκρισή τους είναι ................... (εύκολη, δύσκολη) υπόθεση για τον 
αναγνώστη. 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε εκείνα της Β και της Γ, 
ώστε να γίνει φανερή η συµβολή της περιγραφής και της αφήγησης σε µία 
ιστορία. (Ένα στοιχείο της στήλης Β δεν θα χρησιµοποιηθεί.) 
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Α Β Γ 
 
 
 
 
 
Ι. H περιγραφή 
 
 
 
 
 
ΙΙ. Η αφήγηση 

 
α) παρουσιάζει δυναµικά 
 
β) απεικονίζει µε το λόγο 
 
γ) αναφέρεται 
 
δ) προκαλεί αισθητική 
απόλαυση 

 
ε) παγώνει 
 
στ) παρουσιάζει στατικά 
 
ζ) ανήκει 
 

 
1. στις αιτίες και τα αποτελέ-
σµατα των πράξεων των 
προσώπων. 

2. το χρόνο εξέλιξης της 
ιστορίας. 

3. τα βασικά γνωρίσµατα ενός 
αντικειµένου. 

4. ένα πρόσωπο, καθώς 
ενεργεί µέσα στο χρόνο. 

5. στα στατικά στοιχεία του 
κειµένου. 

6. ένα αντικείµενο, ένα 
πρόσωπο µέσα στο χώρο. 
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9.3.3. Η στήλη Α του παρακάτω πίνακα περιέχει στίχους από τη ραψωδία Ζ 
(171-191), όπου ο Γλαύκος αφηγείται στο ∆ιοµήδη την ιστορία του 
Βελλερεφόντη. Να αντιστοιχίσετε τους στίχους µε τις αφηγηµατικές λειτουργίες 
της στήλης Β. (Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.) 

Α Β 

 

1. Κι αυτός κινάει, και των αθάνατων 
τον προβοδούσε η χάρη 

 
2. πρώτα τη Χίµαιρα την άγρια τον 
πρόσταξε να σκοτώσει 

 
3. µα όπως γυρνούσε, ο Ρήγας του 

�στησε καινούριο δόλο πάλε: / απ� 
την πλατιά Λυκία ξεδιάλεξε καρτέρι 
να του στήσουν/ τους πιο 
αντριωµένους 

 
4. µα κανένας τους δε γύρισε πια πίσω/ 
τι εκεί τους σκότωσε ο 
αψεγάδιαστος Βελλερεφόντης όλους. 

 
5. Και τότε εκείνος πια κατάλαβε θεού 
πως ήταν φύτρα 

 

 
 
α) Αποστολή 
 
 
β) Παγίδα 
 
 
γ) Υπερφυσικές ικανότητες του 
αγωνιστή 

 
 
δ) Αναχώρηση του ήρωα 
 
 
ε) Συνάντηση µε το δωρητή 
 
 
στ) Νίκη 
 

 
 
9.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

Αφού διαβάσετε τα παρακάτω κείµενα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 
Α Ξαφνικά ο Τοµ σταµάτησε να σφυρίζει. Ένας άγνωστος βρισκόταν µερικά 

µέτρα µπροστά του -ένα παιδί µόλις λίγο µεγαλύτερό του. Το παιδί �ταν 
καλοντυµένο κιόλας κι ας ήταν καθηµερινή, κι όχι Κυριακή. Αυτό ήταν 
απλούστατα εξωφρενικό. Το καπέλο του ήταν κατακαίνουργιο, το σακάκι  του 
ήταν καλοκουµπωµένο, χωρίς να του λείπει ούτε ένα κουµπί, και το παντελόνι 
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του καλοσιδερωµένο. Φορούσε ακόµη και παπούτσια, κι ας ήταν µόλις 
Παρασκευή. Επί πλέον φόραγε ως και γραβάτα, ένα κορδελάκι µε ζωηρά 
χρώµατα. Το ύφος του ήταν ολοφάνερα ενός πρωτευουσιάνου, πράγµα που έκανε 
τον Τοµ να νιώσει να τον τρώει η ζήλια ως µέσα τα φυλλοκάρδια του. Κι όσο 
περισσότερο κοιτούσε ο Τοµ τούτο το όγδοο θαύµα, τόσο περισσότερο ένιωθε τα 
χάλια της δικής του αµφίεσης. ∆εν µιλούσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Στο τέλος 
ο Τοµ είπε: 
-Σε νικάω! 

Μ. Τουαίν, Οι περιπέτειες του Τοµ Σώγιερ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1995, σ. 15. 

 
Β Το φθινόπωρο ξανά βαφτίζει τη γη, τη φρυµµένη από το βαρύ χνώτο του 
καλοκαιριού. Καινούργιος αστράφτει τότε ο ουρανός στο απόβροχο, πυκνά 
µυρίζει το παχύ, το µεστωµένο χώµα, κ� η στερνή βλάστηση, το ξερό χορτάρι, 
το γυµνό δεντρί, λάµπουν µε καλοσύνη χερουβική. 
Τέτοιον είδε τον κόσµο ο Νικηφόρος ο Σγουρός τ� άλλο πρωί που βγήκε από το 
καλογερικό καλύβι. 

Α. Τερζάκης, Η πριγκιπέσσα Ιζαµπώ. Εστία, Αθήνα χ.χ., σ. 59. 

 
Γ ... και γύρω γύρω υπήρχε πεζούλι και συρµατοπλέγµατα ψηλά που ολόγυρά 
τους αγκαλιαστά φύτρωναν περικοκλάδες λογής-λογής. Την Άνοιξη µυρσίνες 
σε τόνους λευκούς, ρόδινους και µοβ, το Φθινόπωρο άνθη κίτρινα µε χρυσές 
ανταύγειες και κόκκινα φύλλα µ� ανταύγειες µπακιρένιες σαν έπεφτε επάνω 
τους ο ήλιος. Αν ήθελα µπορούσα να σπρώξω τη σιδερένια πόρτα και να µπω 
µέσα. Η κυρία Αφροδίτη θα µου πρόσφερε τότε κρέµα ίσως και παγωτό. 

Μ. Λυµπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα. Κέδρος, Αθήνα 1980. 

 
Σε ποιο από τα παραπάνω αποσπάσµατα η περιγραφή 
α) εξυπηρετεί τη µετάβαση από το ένα αφηγηµατικό µέρος στο άλλο; 
β) φωτίζει την αφήγηση µε άµεσες πληροφορίες; 
γ) προκαλεί αδηµονία και αναµονή; 
δ) προσφέρει αισθητική απόλαυση; 
(Μία από αυτές τις λειτουργίες περισσεύει.) 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
10. ΤΟ ΚΩΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ 
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10.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

10.1.1. Έχοντας ως αφετηρία το κείµενο που ακολουθεί, να συνθέσετε ένα δικό 
σας, όπου θα αναφέρετε παραδείγµατα ανθρώπινων τύπων που αποτελούν, κατά 
τη γνώµη σας, αντικείµενο σάτιρας στην εποχή µας. Υποθέστε ότι θα το 
παρουσιάσετε προφορικά σε µια τηλεοπτική συζήτηση µε θέµα «Με ποιους 
ανθρώπινους τύπους γελούν οι Έλληνες σήµερα» και συνοµιλητές θεατρικούς 
συγγραφείς και γελοιογράφους. Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε τουλάχιστον 
οκτώ από τις υπογραµµισµένες λέξεις. 
 
Η αθηναϊκή κοινωνία του 5ου π.Χ. αιώνα επιδοκίµαζε τους καλούς τρόπους, 

την ευπρεπή εµφάνιση και τη µετρηµένη συµπεριφορά. Όποιος πολίτης 
κυκλοφορούσε ατηµέλητος, γινόταν σύντοµα στόχος σκωµµάτων, ενώ οι 
ανάγωγοι αντιµετώπιζαν τη χλεύη των συµπολιτών τους. Λοιδορίες και 
ειρωνείες, όµως, συνόδευαν και τους κοµψευόµενους και όσους έκαναν επίδειξη 
πλούτου. Η διακωµώδηση των τύπων του φλύαρου, του υπναρά ή του 
λαίµαργου ήταν πάντοτε στο στόχαστρο των κωµωδιογράφων. ∆εν απέφευγαν 
το διασυρµό ακόµη και οι πολιτικοί άνδρες. Συχνά στις κωµωδίες του ο 
Αριστοφάνης σατιρίζει µε καυστικότητα εξέχοντα πρόσωπα της εποχής του. 
Εµπαίζει τον Κλέωνα για την έπαρση και τη φιλοπόλεµη διάθεσή του, χλευάζει 
τις ιδέες του Σωκράτη και διασύρει τον Ευριπίδη για την ταπεινή καταγωγή της 
µητέρας του. 
 
(Οι πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν στο παραπάνω κείµενο προέρχονται 
από το βιβλίο των Κολόµποβα Κ.Μ.& Οζερτσάικα Ε.Λ. Η καθηµερινή ζωή στην 
αρχαία Ελλάδα. Παπαδήµα, Αθήνα 1988.) 
 
10.1.2. Αφού παρακολουθήσετε ένα επεισόδιο µιας κωµικής σειράς στην 
τηλεόραση 
α) να αφηγηθείτε µε συντοµία την υπόθεση και 
β) να δείξετε για ποιο λόγο προκαλεί ή δεν προκαλεί γέλιο. 

10.1.3. Να αφηγηθείτε την υπόθεση µιας παλιάς δακρύβρεχτης ελληνικής 
ταινίας µε κωµικό ύφος. 
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10.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

Αφού διαβάσετε τα παρακάτω κείµενα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 
Α Ένα όµορφο πρωινό, την ώρα που η Ευρώπη µαζί µε τις φίλες της µάζευε 
λουλούδια σ� ένα λιβάδι, όχι µακριά από το γιαλό, ο ∆ίας πλησίασε τα 
κορίτσια, µεταµορφωµένος σε ταύρο, ολόλευκο και γεµάτο ηµεράδα, µε µύριες 
χάρες απλωµένες πάνω στο δυνατό κορµί του, που το φώτιζαν δύο αθώα µάτια 
και, απ� αυτά ψηλότερα, τα δυο του κέρατα, ολόχρυσο ένα µισοφέγγαρο απάνω 
στο κεφάλι. Με ήµερο µουκάνισµα πέρασε δίπλα απ� τα κορίτσια και πήγε και 
ξαπλώθηκε µπρος στα πόδια της Ευρώπης. Τα κορίτσια γοητεύτηκαν, 
ξεθάρρεψαν και άρχισαν να τον περιεργάζονται µε θαυµασµό. Σε λίγο η Ευρώπη, 
χαρούµενη και γελαστή, πήδησε στη ράχη του. Τότε µεµιάς ορθώθηκε το ζώο και 
όρµησε κατά το πέλαγος. Η κόρη, γαντζωµένη πάνω στη ράχη του για να µην 
τσακιστεί, ξεφώνιζε απελπισµένη, όµως οι φίλες της είχαν σκορπίσει 
πανικόβλητες. Έτσι ο ∆ίας πέτυχε το σκοπό του. Για το θέληµα του θεού οι 
θάλασσες γαλήνεψαν, τα δελφίνια πηδούσαν γύρω από το θεϊκό ταύρο, οι 
Νηρηίδες χόρευαν, οι Τρίτωνες φυσούσαν µέσα σε µεγάλες κοχύλες και ο 
Ποσειδώνας βγήκε από τα βάθη της θάλασσας να συγχαρεί τον µεγάλο αδελφό. 
Και η ποµπή κατέληξε στης Κρήτης τ� ακρογιάλια, στον τόπο που πιο πολύ απ� 
όλους είχε δικό του ο ∆ίας, γιατί σ� αυτόν τον τόπο ο µεγάλος θεός είχε 
γεννηθεί και είχε µεγαλώσει. 

Η Ελληνική Μυθολογία, Οι ήρωες. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986, σσ. 259-260.  

 
Β Η Ευρώπη ... Ένας µύθος γεµάτος ποίηση και ροµαντισµό ... Ήτανε, λέει, στις 
όχθες της Συρίας ένας βασιλιάς που λεγότανε Φοίνικας ή Αγήνορας. 
Πεντάµορφη η κοπέλα του είχε βγει µια µέρα µε τις φιλενάδες της στα 
περιβόλια και µάζευε λουλουδάκια. 
Τραγουδούσανε τα κοριτσάκια, πικ-νικ είχανε, χαρές κάνανε, και νά σου 
περαστικός ο ∆ον Χουάν Ζευς. Την είδε την πιτσιρίκα και µουρλάθηκε. Ο Ζευς 
σκέφθηκε την απαγωγή και µάλιστα µε τρόπο πολύ πονηρό. Πιάνει µόνος του 
και µεταµορφώνεται σε ταύρο. Αλλά ένα ταυράκι κούκλα. Ζωηρό, τσαχπίνικο, 
παιχνιδιάρικο και το κυριότερο, µε αναπνοή που µύριζε λεβάντες. Ζύγωσε 
τώρα το ταυράκι τα κορίτσια. 
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-Αχ τι ωραίο ... 
Το χάιδεψε η Ευρώπη, γονατίζει το ταυράκι στα πόδια της, τρελαίνεται η µικρή. 
-Καλέ αυτό είναι σα σκυλάκι. 
Παιχνίδια λοιπόν µε τον ταύρο, κάθεται και στη ράχη του η Ευρώπη και 
φωνάζει και τις άλλες. Ξαφνικά, όπως την είχε στη ράχη του την Ευρώπη, 
φεύγει σαν αστραπή και τρέχει στη θάλασσα. 
Η Ευρώπη τά �χασε. 
-Σταθείτε κύριε ταύρε. Θα πέσω. 
Και γαντζώνεται από τα κέρατά του µη πέσει και σκοτωθεί το κορίτσι κι ο ∆ίας, 
παρντόν το δαµάλι ήθελα να πω, αµολιέται στη θάλασσα και από πίσω τρέχουνε 
Τρίτωνες και Νεράιδες µε γέλια και χαρές κι η Ευρώπη έχασε το µπούσουλα. 
Ο ∆ίας µόλις έφτασε στη σπηλιά, ξανάγινε ∆ίας. Η µικρή τρελάθηκε. 

Ν. Τσιφόρος, Ελληνική Μυθολογία. Ερµής, Αθήνα 1970, σσ. 62-63. 

 
1. Να εντοπίσετε τα κωµικά στοιχεία του κειµένου Β. 
2. Ποια από αυτά αποτελούν υποβάθµιση (burlesque), δηλαδή εκφράζονται µε 
τρόπο κατώτερο (λιγότερο επίσηµο) απ� ό,τι κανονικά χρησιµοποιείται 
ανάλογα µε το περιεχόµενο της αφήγησης; 

3. Ο ∆ον Χουάν ήταν ένας Αυστριακός ιππότης που πήρε µέρος στη ναυµαχία 
της Ναυπάκτου (1571), αλλά έµεινε περισσότερο γνωστός για τη γοητεία 
του. Πώς δηµιουργείται το αστείο στη φράση «∆ον Χουάν Ζευς»; 

4. Ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα του κειµένου Α και ποια του κειµένου Β; 
5. Σε ποια περίσταση φαντάζεστε ότι θα µπορούσατε να αφηγηθείτε την ιστορία 

µε τον τρόπο του κειµένου Α και σε ποια µ� εκείνον του κειµένου Β; 
 

 

 

10.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

10.3.1. Να συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το σωστό τύπο 
του κάθε φορά κατάλληλου επιθέτου από αυτά που δίνονται (ένα επίθετο δεν θα 
χρησιµοποιηθεί). 
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ανάρµοστο ειρωνικό νευρικό σαρδόνιο 
ανόητο εκνευριστικό πονηρό τρανταχτό 
αυθόρµητο θριαµβευτικό προσποιητό  

 
1. Με ένα ............................... γέλιο έκλεισε το τάβλι. «Σας νίκησα πάλι», 
φώναξε. 

2. Καθώς έβλεπε τον οµιλητή να σαστίζει και να χάνει τα λόγια του, ένα 
........................... γέλιο άρχισε να τον κυριεύει, εντελώς .............................. 

3. για την περίσταση. 
4. Είναι τόσο συγκρατηµένος πάντοτε, τόσο κύριος του εαυτού του, σχεδόν 
ψυχρός. Ποτέ δεν έχω δει .................................... γέλιο στο πρόσωπό του. 

5. Εφόσον δεν µπορείτε να συγκρατηθείτε, περάστε έξω. Το γέλιο σας 
κατήντησε ..................................... ! 

6. Το .................................... γέλιο του τον πρόδωσε. Όλοι κατάλαβαν ότι 
κάποια φάρσα είχε σκαρώσει πάλι. 

7. ∆εν µπορείς να καθίσεις µαζί τους σε δηµόσιο χώρο. Τα .......................... 
γέλια τους σε κάνουν ρεζίλι. 

8. Όλες οι προτάσεις της αντιµετωπίστηκαν µε .................................. γελάκια. 
Ήταν φανερό ότι δεν την συµπαθούσαν. 

9. .................................. γέλια ακολούθησαν το κρύο ανέκδοτο του κ.  
προϊσταµένου. 

10. Έτσι όπως γελούσε µόνος του, χωρίς να τον συµµερίζεται κάποιος από τους 
υπόλοιπους και ενώ όλοι µιλούσαν σοβαρά, το γέλιο του φαινόταν 
....................  

 
 
 
 
10.3.2. Να συµπληρώσετε τα κενά στο ακόλουθο απόσπασµα µε το σωστό τύπο 
των λέξεων που δίνονται (µία περισσεύει). 
 

αστείο κοροϊδία χλεύη γέλιο σάτιρα 
 
Η παρωδία είναι κατ� εξοχήν µέθοδος ................................. και 

..................................... . Στόχος της είναι να προκαλέσει το/τη(ν) 
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................................... εις βάρος του σατιριζόµενου και, σπανιότερα, να 
γελοιοποιήσει τον σατιριζόµενο σε σηµείο που να τον κάνει να πέσει στα µάτια 
του κοινού. Το/Η ............................... στην παρωδία γεννιέται από την παράθεση 
και συνύπαρξη µέσα στα ίδια συµφραζόµενα δύο διαφορετικών, συχνά 
αντιθετικών, επιπέδων ύφους, π.χ. του υψηλού µε το καθηµερινό ή και χυδαίο. 

Γ. Σηφάκης, Προβλήµατα µετάφρασης του Αριστοφάνη. Στιγµή, Αθήνα 1985, σ. 22. 
 
10.3.3. Α) Σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο, να δείξετε ποια από τις 
ακόλουθες παροιµίες εκφράζει7 : 
 
1.  διάθεση χαριτολογίας 
α) Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό.     ! 
β) Μπρος τα κάλλη τι �ναι ο πόνος.     ! 
γ) Άναβε το λύχνο σου προτού να σ� εύρει η νύχτα.   ! 
δ) Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.   ! 

 
2.  κακεντρεχή σχολιασµό 
α) Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και µικρό καλάθι.  ! 
β) Ο κόσµος το �χει τούµπανο και συ κρυφό καµάρι.   ! 
γ) Άλλα τα µάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας.  ! 
δ) Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα.    ! 

 
 
 
3.  καγχασµό σε βάρος προσώπου 
α) Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται.    ! 
β) Κόρακας κοράκου µάτι δε βγάζει.     ! 
γ) Από δήµαρχος κλητήρας.      ! 
δ) Πέτρα που κυλάει χόρτο δε µαζεύει.    ! 

 
4.  εµπαιγµό σε βάρος προσώπου 
α) Όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα.   ! 

                                                           
7 Απαντήσεις: 1β, 2β, 3γ, 4β, 5α. 
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β) Ο χωριάτης κι αν πλουτίσει, το τσαρούχι δεν τ� αφήνει.  ! 
γ) Αν τους γονείς σου δεν τιµάς, ποιος θα τιµήσει εσένα;  ! 
δ) Μην τάξεις τ� άγιου κερί και του παιδιού κουλούρι.  ! 

5.  σαρκασµό 
α) Άρπαξε να φας και κλέψε να � χεις.    ! 
β) Κάθε θάµα τρεις ηµέρες και το µεγάλο τέσσερις.   ! 
γ) Κάθε πράγµα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.  ! 
δ) Μαζί µιλούν, χώρια καταλαβαίνουν.    ! 

Β) Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 
 
 
10.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

10.4.1. Να επιλέξετε την κάθε φορά σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε τις 
επιλογές σας8. 
 
1.  Ποια από τις ακόλουθες φράσεις αποτελεί λογοπαίγνιο; 
α) -Τι κάνεις Γιάννη; -Κουκιά σπέρνω.    ! 
β) Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ� τον ήλιο ξεξασπρότερη.  ! 
γ) Ο φούρναρης ζυµώνει και η µοναχή ζει µόνη.   ! 
δ) Ψηλός ψηλός καλόγερος και πίττα το κεφάλι.   ! 

 
2.  Ποια από τα ακόλουθα έργα είναι παρωδία; 
α) Η «Αληθινή ιστορία» του Λουκιανού.    ! 
β) Ο µύθος του Αισώπου «Η Αλεπού και ο κόρακας».  ! 
γ) Η «Βατραχοµυοµαχία».      ! 
δ) Ο «∆ον Κιχώτης» του Θερβάντες.     ! 

 
3.  Ποια είναι η κύρια πρόθεση εκείνου που διακωµωδεί ένα πρόσωπο, µια 
κατάσταση, µια συµπεριφορά; 
α) να δηµοσιοποιήσει αδυναµίες,     ! 
β) να γελοιοποιήσει,       ! 

                                                           
8 Απαντήσεις: 1γ, 2γ, 3β. 
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γ) να καυτηριάσει κακές συνήθειες,     ! 
δ) να υπερτονίσει αρνητικές συνέπειες.    ! 

 
10.4.2. Αφού διαβάσετε τα παρακάτω κείµενα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
που ακολουθούν. 
 
Α Απρόβλεπτο! Κωµικό! Πραγµατικό! Ένα ακόµη θεατρικό ανέκδοτο. Συνέβη 
προχθές στο Πειραµατικό Θέατρο της Αθήνας της Μαριέτας Ριάλδη, όπου 
παίζεται ο «Ματωµένος γάµος». Βράδυ λοιπόν προχωρηµένο, η παράσταση 
έχει αρχίσει εδώ και 20 λεπτά. Είναι η στιγµή που η Μαριέτα Ριάλδη λέει στην 
υποτιθέµενη γειτόνισσα που µπαίνει στη σκηνή «καλώς τηνε». Ακριβώς την 
ίδια στιγµή µπαίνει στην αίθουσα µια καθυστερηµένη θεατής, που ακούγοντας 
το «καλώς τηνε» αρχίζει ακαριαία να δικαιολογείται. Με συγχωρείτε, είχε 
µποτιλιάρισµα, δεν έβρισκα και πάρκινγκ... Κενό αµηχανίας και µετά γέλια 
από κοινό και ηθοποιούς. 

Από τον ηµερήσιο τύπο 

 
Β -∆εν θέλω να µου πεις πάλι την ιστορία της Μαρίας, θέλω να µου γνωρίσεις 
επιτέλους τη Μαρία της ιστορίας. 
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Γ Πέµπτη 
∆υνατός βοµβαρδισµός του Λονδίνου χτες. Σήµερα το πρωί ατµόσφαιρα 
ανησυχίας στους δηµοσιογράφους. Ένας παλαίµαχος ανταποκριτής (...) γύρεψε 
να µάθει, λέει, τις λεπτοµέρειες του βοµβαρδισµού από δύο Άγγλους της 
πρεσβείας. Το σπουδαίο νέο, του αποκρίθηκαν, είναι τούτο: Οι Γερµανοί 
αξιωµατικοί του στρατού που µπήκε στη Ρουµανία γέµισαν ένα µεγάλο 
ξενοδοχείο του Βουκουρεστίου. Οι µπότες που έβγαλαν έξω από τις κάµαρές 
τους για να τις γυαλίσουν, ήταν όλες ίδιες. Οι υπηρέτες φυσικά τις µπέρδεψαν. 
Φανταστείτε τι έγινε το άλλο πρωί. 

Γ. Σεφέρης, Μέρες Γ΄. Ίκαρος, Αθήνα 1984, σσ. 255-257. 

 
∆ Τι να πω κύριε πρόεδρε. Εγώ, της πιάτσας είµαι, πλην όµως άνθρωπος ουχί 
πονηρός, τουτέστιν λέω πάντα το πρεπούµενο. Το παλικαράκι, να πούµε, πάντα 
µε επιταγές φίνες µε πλέρωνε, ουδόλως πως καθυστερούσε τας υποχρεώσεις 
του. 

 
Ε Η κυρία µε σήκωσε προχτές στον πίνακα. (...) Μετά, λέει, να λύσω το 
πρόβληµα µε τα δύο αυτοκίνητα που ξεκίνησαν την ίδια στιγµή, το ένα από την 
Αθήνα και το άλλο από τις Σέρρες µε εξήντα χιλιόµετρα το ένα και εβδοµήντα 
το άλλο και το ένα πήγαινε και το άλλο ερχόταν και έπρεπε να βρω πού θα 
συναντηθούν κι ο Μωϋσής που είδε ότι δεν ήξερα, φώναξε στην Αµαλιάδα και 
τα παιδιά γελάσανε, αλλά άµα σήκωνε εκείνα, δε θα γελούσανε και θα γελούσα 
εγώ. 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Άκης και οι άλλοι.  Γνώση, Αθήνα  1990, σ. 38. 

 
ΣΤ Μια µέρα είδαµε σπίτι µας ένα ποντίκι. Περαστικό θα ήτανε ή λάθος πόρτα 

βρήκε ανοιχτή. Η µητέρα µου σχεδόν κολακεύτηκε, το καµάρωσε. Ποντίκια, 
µόνο σε σπίτια πλουσίων έµπαιναν. Προπολεµικώς είχαµε και µεις κάµποσα, 
παρότι, ποντίκι σπίτι µας η µητέρα µου το είχε σχεδόν για ατιµία, ήταν πολύ 
της καθαριότητος γυναίκα. Είχαµε πάντοτε φάκα, στο δόκανο ψωµάκι 
τηγανισµένο στο λάδι. Με την κατάρρευση του αλβανικού, δεν ξαναείδε 
ψωµάκι η φάκα. 

Π. Μάτεσις, Η µητέρα του σκύλου. Καστανιώτης, Αθήνα 1995, σ. 88. 

Ζ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την ξέρεις την κυρία; 
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ΝΕΥΡΙΚΟΣ: Όχι κύριε πρόεδρε. 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τότε λοιπόν; Πώς σου ήρθε να δώσεις ένα χαστούκι σε µια 
κυρία, που ούτε την ξέρεις, ούτε την είχες δει άλλη φορά; (...) Λέγε πως έγινε 
το επεισόδιο. 
ΝΕΥΡΙΚΟΣ: Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Είµαστε µέσα στο τραµ. Εγώ εδώ, αυτή 
εκεί. Καθόµουν απέναντί της, καθόταν απέναντί µου. Ακούστε τώρα. Έρχεται ο 
εισπράκτωρ, της ζητά το εισιτήριο. Ανοίγει τη µεγάλη τσάντα, βγάζει το µικρό 
τσαντάκι, κλείνει τη µεγάλη τσάντα ανοίγει το µικρό τσαντάκι, βγάζει τα λεπτά, 
κλείνει το µικρό τσαντάκι, ανοίγει τη µεγάλη τσάντα, βάζει µέσα το µικρό 
τσαντάκι, κλείνει τη µεγάλη τσάντα, δίνει τα λεπτά στον εισπράκτορα. 

∆. Ψαθάς, Ο νευρικός κύριος. Μαρή, Αθήνα χ.χ., σσ. 64-65.  

 
Σε ποιο από τα παραπάνω αποσπάσµατα γελούµε, επειδή: 
1. βλέπουµε ένα σφάλµα, µια αδεξιότητα, ένα λάθος (γέλιο ανωτερότητας); 
................. 

2. κάτι µας προκαλεί έκπληξη; .................. 
3. συµβαίνει µια παρεξήγηση, µια σύγχυση της ταυτότητας δύο προσώπων; 

................. 
4. έχουµε αντιστροφή των όρων; ................. 
5. έχουµε µεταφορά σε ύφος που δεν ταιριάζει στον οµιλητή και µάλιστα 
υπερβολή (από το ταπεινό στο υψηλό); ................. 

6. επαναλαµβάνεται ένας λόγος, ή µια κίνηση; .................. 
(Ένα από τα αποσπάσµατα περισσεύει) 

 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
 
 
 
 



 263

11. ΣΥΝΟΧΗ 

11.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

Η χρήση των µηχανισµών συνοχής εξαρτάται από την επικοινωνιακή 
περίσταση, το είδος του κειµένου, καθώς και από τις προθέσεις και το ύφος του 
συντάκτη του. Λαµβάνοντας αυτά υπόψη, να συνθέσετε: 
α) Έναν κανονισµό λειτουργίας του σχολείου, για να αναρτηθεί σε περίοπτα 

σηµεία των σχολικών αιθουσών, µε οικονοµία στις αρθρωτικές λέξεις και 
φράσεις, 

β) Ένα σύντοµο κείµενο (200-250 λέξεων) όπου παρουσιάζετε, σε συζήτηση µε 
απαιτητικούς συνοµιλητές, την άποψή σας για την τάση των γονέων να 
συνοδεύουν τα παιδιά τους (στο ωδείο, στις βραδινές εξόδους κτλ). Να 
προσέξετε ιδιαίτερα τις συνδετικές, µεταβατικές και επεξηγηµατικές λέξεις 
και φράσεις.  

γ) Ένα κείµενο, για να αναγραφεί σε χαρτόνι και να αναρτηθεί σε αίθουσα του 
σχολείου στην οποία φιλοξενείται µία εκδήλωση για το περιβάλλον, όπου 
χρησιµοποιείτε επαναλήψεις λέξεων, για να προσδώσετε έµφαση στα 
γραφόµενα (π.χ. «Αν δεν σταµατήσουµε τώρα την αποψίλωση των δασών, 
αν δεν ..., αν δεν ..., αν δεν ..., τότε ...»). 

 
11.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

11.2.1. Ένα παιδί του περιβάλλοντός σας σάς φέρνει ένα κείµενό του για να του 
πείτε τη γνώµη σας ή και να το διορθώσετε. Το κείµενο αποτελεί τµήµα µιας 
συνθετικής εργασίας, µε ζητούµενο την επίδραση των αρχαίων ελληνικών 
µύθων στα σύγχρονα πνευµατικά και καλλιτεχνικά έργα. Εσείς βρίσκετε ότι το 
κείµενο υστερεί ως προς τις συνδετικές και µεταβατικές λέξεις και φράσεις, τα 
αναφορικά στοιχεία και γενικά ως προς τους µηχανισµούς συνοχής. Πώς θα 
διαµορφωθεί το παρακάτω κείµενο µετά από τις δικές σας υποδείξεις; 

 
Τις προάλλες είδα µία ταινία που µου έκανε εντύπωση. Ο τίτλος της είναι 

«Ωραία µου κυρία». Έχει κοινά σηµεία µε το µύθο του Πυγµαλίωνα. 
Ήταν ένας γλύπτης από την Κύπρο. Ερωτεύτηκε ένα άγαλµα που κατασκεύασε 

και παρίστανε τη θεά Αφροδίτη. Αυτή τον λυπήθηκε, έδωσε πνοή στο άγαλµα. 
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Αυτός έζησε µαζί της. Απέκτησε ένα γιο, τον Πάφο. Έγινε ο επώνυµος ήρωας της 
Πάφου. 
Στην ταινία, τη θέση του Πυγµαλίωνα έχει ένας Άγγλος καθηγητής της 

φωνολογίας. Περιφέρεται στις συνοικίες της πόλης του. Καταγράφει σ� ένα 
σηµειωµατάριο την προφορά διαφόρων ανθρώπων, κυρίως λαϊκών. Ένα βράδυ 
βροχερό, έξω από την Όπερα, άκουσε µια ανθοπώλιδα, την Ελίζα, να διαφηµίζει 
τα λουλούδια της. Ενδιαφέρθηκε για την προφορά της. Τη γνώρισε και την πήρε 
στο σπίτι του. Έβαλε στοίχηµα µ� έναν φίλο και συνάδελφό του ότι σε λίγο καιρό 
θα µπορούσε να την εκπαιδεύσει να µιλάει, όπως µία µορφωµένη κυρία της 
«ανώτερης» κοινωνίας. Θα έκανε το πείραµα να την παρουσιάσει σε µια δεξίωση, 
χωρίς κανείς να καταλάβει ότι δεν προέρχεται από τον κύκλο τους. Πέτυχε και 
κέρδισε το στοίχηµα. Ήταν το δηµιούργηµά του. Την αγάπησε και αυτή επίσης. 
Παντρεύτηκαν και όλα τελείωσαν σχεδόν σαν παραµύθι.  

 
11.2.2. Είστε ο διευθυντής συντάξεως του περιοδικού του σχολείου σας. Το 
επόµενο φύλλο της είναι αφιερωµένο στο περιβάλλον. Ένας συµµαθητής σας 
έφερε τα παρακάτω κείµενα. Κρίνετε ότι το κείµενο Α πρέπει να είναι πιο 
εµφατικό και γι� αυτό θα πρέπει να περιέχει επαναλήψεις και συνώνυµα. 
Αντιθέτως, θεωρείτε ότι στο κείµενο Β οι επαναλήψεις και τα συνώνυµα είναι 
κουραστικά και πρέπει να αντικατασταθούν µε αναφορικά και ελλείψεις. Να 
διαµορφώσετε αναλόγως αυτά τα κείµενα.  
 
Α Η ρύπανση του εδάφους δεν προκαλείται µόνο από τα πλαστικά που δε 
διασπώνται, αλλά και τα φυτοφάρµακα. Αυτά πάλι δε ρυπαίνουν απλώς, αλλά 
µπορούν να διαταράξουν ένα οικοσύστηµα. Καλλιέργειες στο Βόρνεο 
ραντίστηκαν πριν από µερικά χρόνια για να εξοντωθούν τα κουνούπια. Μερικά 
από αυτά φαγώθηκαν από σαύρες, ενώ ήταν ακόµη ζωντανά. Αυτές έγιναν πιο 
δυσκίνητες, λόγω του φαρµάκου, και διευκολύνθηκαν οι γάτες να τις πιάσουν 
και να τις φάνε. Το φάρµακο που είχαν σκότωσαν τις γάτες. Λιγότερες γάτες, 
περισσότερα ποντίκια. Αυτά µετέφεραν ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. ∆εν 
υπήρχαν πολλές σαύρες και ο αριθµός των κουνουπιών µεγάλωσε. 
Κατέστρεψαν τις καλλιέργειες τις οποίες τα φυτοφάρµακα υποτίθεται ότι 
προστάτευσαν. 
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Β Τα φυτοφάρµακα των καλλιεργειών παρασύρονται µερικές φορές από τη 
βροχή. Οι χηµικές ουσίες οι οποίες περιέχονται σ� αυτό είδος φαρµάκων, 
δηλαδή στα φυτοφάρµακα µολύνουν τα ποτάµια. Από την άλλη πλευρά, τα 
ποτάµια µολύνονται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από τους υπονόµους των 
πόλεων και τα βιοµηχανικά απόβλητα. Το νερό από το µπάνιο, τις τουαλέτες 
και τις κουζίνες περιέχει χηµικές ουσίες. Αυτό το νερό από το µπάνιο, τις 
τουαλέτες και τις κουζίνες διοχετεύεται στα παραπλήσια ποτάµια, λίµνες και 
θάλασσες. Χιλιάδες βιοµηχανιών αδειάζουν τόνους πετρελαίου, µεταλλικών 
αποβλήτων και χηµικών ουσιών στα ποτάµια. Τότε, το νερό αυτών των 
ποταµών µε το πετρέλαιο, τα απόβλητα και τις χηµικές ουσίες δεν είναι µόνο 
ακατάλληλο για να το πιούµε, αλλά είναι και θανατηφόρο για πολλές µορφές 
µικροσκοπικών ζώων και φυτών, δηλαδή µικροοργανισµών. Ορισµένοι από 
τους µικροοργανισµούς που επιπλέουν στον ωκεανό παράγουν περισσότερο 
από το µισό οξυγόνο που µας επιτρέπει να αναπνέουµε. Έτσι, σκοτώνοντας 
αυτούς τους µικροοργανισµούς  των ωκεανών µε το πετρέλαιο, τα µεταλλικά 
απόβλητα και τις χηµικές ουσίες των ποταµών που εκβάλλουν στους 
ωκεανούς, σκοτώνουµε και τα φυτά της ξηράς και, τελικά, και το ίδιο το 
ανθρώπινο είδος. 

 
11.2.3. Βρίσκεστε στο Λονδίνο για ολιγοήµερες διακοπές. Ένα µέλος της 
παρέας σας στέλνει µία επιστολή στην οικογένειά του στην Ελλάδα. Γράφει το 
κείµενο πρώτα στο πρόχειρο και µετά το µεταφέρει σε ένα ωραίο χαρτί 
αλληλογραφίας. Κατά την αντιγραφή, προσθέτει µερικές λέξεις και φράσεις και 
επιφέρει και µικρές αλλαγές.  
α) Αφού διαβάσετε τα δύο κείµενα, να επισηµάνετε και να εξηγήσετε αυτές τις 
προσθήκες και αλλαγές.  

β) Ποια από τα δύο κείµενα προτιµάτε και γιατί; 
 
 
Α (Στο πρόχειρο) 

Αγαπηµένοι µου µαµά και µπαµπά, 
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το Λονδίνο είναι ανεξάντλητο. Πήγαµε για ψώνια, εκεί όπου πηγαίνουν συνήθως 
οι επισκέπτες. Είδαµε πολλές και ενδιαφέρουσες αντίκες. Ακριβές οι περισσότερες, 
απλώς τις θαυµάσαµε. Μπήκαµε και σ� ένα τεράστιο κατάστηµα, «Χάροντς» το 
λένε. Βρίσκεις από καρφίτσες µέχρι πιάνα. Ξοδέψαµε σχεδόν µια ηµέρα. Το 
συνάλλαγµά µας δεν άντεχε σπουδαίες αγορές. Ξεπεράσαµε την επιθυµία µας για 
βιτρίνες και στραφήκαµε προς ... πνευµατικότερες αναζητήσεις. Το Βρετανικό 
Μουσείο µας απασχόλησε δύο µέρες και λίγες ήταν. Πινακοθήκη, πλανητάριο, 
µουσείο κέρινων οµοιωµάτων, καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, µουσείο 
επιστηµών. Επιδοθήκαµε και σε περιηγήσεις. Ανάκτορα του Μπάκιγχαµ, πύργος 
του Λονδίνου, ζωολογικός κήπος. Χτες δεν άντεχα να περπατήσω άλλο. 
Στρογγυλοκαθίσαµε σ� ένα θέατρο και απολαύσαµε ένα µιούζικαλ. Θα πάµε βόλτα 
µε καραβάκι στον Τάµεση και εκδροµή µε τρένο σε δύο πολύ παλιές πόλεις, την 
Οξφόρδη και το Κέιµπριτζ. 
Περισσότερα θα πούµε από κοντά. 

Σας φιλώ. 
 
Β (Στο χαρτί αλληλογραφίας) 
Αγαπηµένοι µου µπαµπά και µαµά, 

το Λονδίνο είναι µια πόλη που δεν την εξαντλεί κανείς τόσο εύκολα. Ή µάλλον 
είναι ανεξάντλητη. Ας  πάρω, όµως, τα πράγµατα µε τη σειρά. Κατ� αρχάς πήγαµε 
για ψώνια, εκεί όπου πηγαίνουν συνήθως οι επισκέπτες. Εκτός των άλλων, είδαµε 
και αντίκες, µόνο που ήταν ακριβές και απλώς τις θαυµάσαµε. Τη δεύτερη µέρα 
µπήκαµε σ� ένα τεράστιο κατάστηµα που λέγεται «Χάροντς» και όπου βρίσκεις 
από καρφίτσες µέχρι πιάνα. Εκεί, ξοδέψαµε σχεδόν µία µέρα. Βέβαια, το 
συνάλλαγµά µας δεν άντεχε σπουδαίες αγορές. Άλλωστε, ξεπεράσαµε την επιθυµία 
για βιτρίνες και έτσι στραφήκαµε προς ... πνευµατικότερες αναζητήσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, το Βρετανικό Μουσείο µας απασχόλησε δύο ηµέρες και λίγες ήτανε. 
Τις επόµενες δύο ηµέρες, πινακοθήκη, πλανητάριο, µουσείο κέρινων οµοιωµάτων, 
καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, µουσείο επιστηµών. Στη συνέχεια, 
επιδοθήκαµε σε περιηγήσεις: ανάκτορα του Μπάκιγχαµ, πύργος του Λονδίνου, 
ζωολογικός κήπος. Βέβαια, µετά από όλα αυτά, χθες δεν άντεχα να περπατήσω 
άλλο. Έτσι, στρογγυλοκαθίσαµε σ� ένα θέατρο και απολαύσαµε ένα µιούζικαλ. 
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Πάντως, τις ηµέρες που αποµένουν, θα πάµε βόλτα µε το καραβάκι στον Τάµεση, 
καθώς και εκδροµή σε δύο παλιές πόλεις, την Οξφόρδη και το Κέιµπριτζ. 
Περισσότερα θα πούµε από κοντά. 

Σας φιλώ. 
 
11.2.4. Στο µάθηµα της γλώσσας σας έχει ζητηθεί να συνθέσετε ένα κείµενο 
σχετικά µε µια πρόσφατη επιστηµονική εξέλιξη. Εσείς παρακολουθείτε µία 
συναφή εκποµπή στην τηλεόραση και κρατάτε τις παρακάτω σηµειώσεις. Να 
συµπληρώσετε, όπου χρειάζεται, και να αρθρώσετε τις ασύνδετες προτάσεις και 
περιόδους, ώστε να αποτελέσουν συνεχές κείµενο. 
α) Μικροχειρουργική -πάντοτε χρονοβόρα και κουραστική. 
β) Εγχείρηση στο Μάντσεστερ για συγκόλληση αποκοµµένου χεριού διήρκεσε 
19 ώρες -µάλλον ρεκόρ. 

γ) Μεγάλη πρόοδος σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια. 
δ) Η ένωση αρτηριών και αγγείων διαµέτρου µισού χιλιοστού διευκολύνθηκε µε 
την τελειοποίηση µικροσκοπίου µε δύο ή τρεις κεφαλές - επιτρέπει σε 
αντίστοιχους χειρουργούς να εργάζονται ταυτοχρόνως. 

ε) Βελτιώθηκαν τα συρραπτικά υλικά - παρασκευάστηκαν πιο αποτελεσµατικά 
φάρµακα. 

στ) Βελτιώθηκαν οι τεχνικές αναισθησίας (σηµαντικό, όταν ο ασθενής πρέπει να 
είναι ναρκωµένος για 19 ώρες). 

ζ) Ενισχύθηκε η ψυχοθεραπεία για ψυχολογική στήριξη του ασθενούς. 
η) Αξίζουν τον κόπο; 
θ) Ένας χειρουργός επιφυλάσσεται: ∆εν είναι πολύ πιθανό ότι ένας ασθενής θα 
ανακτήσει πλήρως την αίσθηση της αφής -να ξεχωρίζει τη διαφορά ανάµεσα 
σ� ένα νόµισµα κι ένα συνδετήρα χαρτιών. 

ι) Άλλος υποστηρίζει: Ένα επανασυνδεδεµένο µέλος είναι προτιµότερο από ένα 
τεχνητό. 

11.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

11.3.1. Οι ακόλουθες προτάσεις και περίοδοι συναποτελούν το κείµενο µιας 
επιστολής, αλλά είναι ανακατεµένες. Βασιζόµενοι κυρίως στις υπογραµµισµένες 
λέξεις και φράσεις, να αποκαταστήσετε τη σωστή σειρά σηµειώνοντας τον 
αύξοντα αριθµό στα πλαίσια που προηγούνται. 
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! α) Και τότε ήταν που συνειδητοποιήσαµε τους ήχους της φύσης και κυρίως 
το κύµα που έσκαγε απαλά. 

! β)  Τη θυµάσαι; Κάτω από το βενετσιάνικο κάστρο. 
! γ)  Αυτά προς το παρόν, περισσότερα ελπίζω να πούµε διά ζώσης στις 

διακοπές.  
! δ)  ∆ηλαδή η ζωή κυλά µε τον κανονικό ρυθµό της και δεν συµβαίνουν 

εξαιρετικά γεγονότα. 
! ε)  Όπως φαντάζεσαι, στην αρχή κάναµε πολύ θόρυβο, αστεία, φωνές, 

κυνηγητά. 
! στ) Ή µάλλον, µέχρι νωρίς το πρωί. 
! ζ)  Πραγµατικά, ήταν η σειρά µου να σου γράψω, όπως παρατηρείς, αλλά δεν 

έχω πολλά νέα τον τελευταίο καιρό. 
! η)  Στο τέλος, µαζέψαµε τα σκουπίδια, τα φορτώσαµε µαζί µε τα άλλα 

πράγµατα στο αυτοκίνητο και επιστρέψαµε στις βάσεις µας. 
! θ)  Κι έτσι, φορτώσαµε στα αυτοκίνητα τα φαγητά, τα γλυκά, καρέκλες, 

τραπεζάκια και τα συναφή, µέχρι και φαναράκια είχε προβλέψει -αυτά τα 
κινέζικα µε το κερί. 

! ι)  Αντί για  το συνηθισµένο πάρτι στο σπίτι πρότεινε να µεταφερθούµε σ� 
εκείνη την παραλία που πηγαίνουµε, όταν θέλουµε να αποφύγουµε την 
πολυκοσµία. 

! ια) Στη συνέχεια, φυσικά, ταράξαµε πάλι της νύχτας τη σιγαλιά, ανάψαµε µια 
φωτιά, γιατί έκανε και ψύχρα και τραγουδήσαµε µέχρι αργά. 

! ιβ) Εκτός από αυτά, έφερα κι εγώ µια λάµπα θυέλλης κι ο Νίκος µια 
πετρελαίου, της γιαγιάς του. 

! ιγ) Ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σου, που έλαβα σήµερα. 
! ιδ) Αλλά µόλις αρχίσαµε να τρώµε, η φασαρία σταµάτησε. 
! ιε) Επιπλέον, ο Γιώργος έφερε την κιθάρα του και ο Πέτρος τη φυσαρµόνικα. 
! ιστ) Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, η Μαρία είχε γενέθλια. 
! ιζ) Ευτυχώς, το φεγγάρι ήταν φωτεινό και µπορέσαµε να τακτοποιήσουµε 

όλον αυτόν τον εξοπλισµό στην αµµουδιά. 
! ιη) Αν, βέβαια, εξαιρέσω ότι το περασµένο Σάββατο περάσαµε µια ωραία 

βραδιά. 
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11.3.2. Να συνδέσετε καθένα από τα ακόλουθα ζεύγη προτάσεων, έτσι ώστε να 
γίνει σαφέστερη η νοηµατική σχέση ανάµεσα στις προτάσεις κάθε ζεύγους. Οι 
συνδετικές και µεταβατικές λέξεις και φράσεις που θα χρησιµοποιήσετε µπορεί 
να δηλώνουν επεξήγηση, αντίθεση, πρόσθεση, συµπέρασµα, µετάβαση ή 
χρονική σχέση. 
1.  α)  Ο εξάδελφός µου ανήκει στους «γιατρούς χωρίς σύνορα». 
β)  Συµµετέχει σε αποστολές σε χώρες της Αφρικής, όπου εµβολιάζει παιδιά 
και περιθάλπει αρρώστους. 

2.  α)  Βρήκα µια δουλειά σε µια εταιρεία που εµπορεύεται είδη κιγκαλερίας. 
β)  Βίδες, πρίζες, διακόπτες, πόµολα. 

3.  α)  Ο µισθός και οι συνθήκες είναι καλές. 
β)  Το γραφείο απέχει από το σπίτι µου µόνο δέκα λεπτά µε τα πόδια. 

4.  α)  Αυτά τα ζητήµατα είναι δύσκολο να τα χειριστεί κανείς µέσω επιστολών. 
β)  Είναι καλύτερα να έχουµε µια συνάντηση. 

5.  α)  Αρκετοί παράγοντες συνέτειναν στην απόφασή µου ν� ακολουθήσω το ε-
πάγγελµα του πατέρα µου. 

β)  Θα έχω σίγουρη πελατεία. 
6.  α)  Μετά από το περσινό δυστύχηµα, το δηµοτικό συµβούλιο υποσχέθηκε να 

πεζοδροµήσει τους δρόµους γύρω από το σχολείο. 
β)  Τίποτε δεν έγινε µέχρι σήµερα. 

7.  α)  Η ταινία µου άρεσε στο σύνολό της. 
β)  Οι σκηνές στην έρηµο ήταν τραβηγµένες σε στούντιο, πράγµα που 

µειώνει την ποιότητα της παραγωγής. 
 
8.  α)  Τα κείµενα του βιβλίου δεν είναι αξιόλογα. 
β)  Οι ζωγραφιές είναι εκπληκτικές. 

9.  α)  Η ορχήστρα ήταν υπέροχη. Πολλά όργανα και εξαίρετοι σολίστες. 
β)  Η αίθουσα συναυλιών είναι υψηλών προδιαγραφών. 

10.  α)  Πολλές ασθένειες έχουν καταπολεµηθεί οριστικά. 
  β)  Υπάρχει πλέον αποτελεσµατικό εµβόλιο κατά της πολιοµυελίτιδας. 

11.  α)  Κύριε διευθυντά, δε συνηθίζω να γράφω επιστολές διαµαρτυρίας. 
  β)  Αυτή τη φορά νοµίζω ότι δεν πρέπει να σιωπήσω. 

12.  α)  Μόνο ένα µέταλλο παραµένει υγρό σε θερµοκρασία δωµατίου. 
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  β)  Ο υδράργυρος. 
13.  α)  Οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών µου θυµίζουν µερικά Πα-

ραµύθια. 
    β)  Το λυχνάρι του Αλαντίν µε το τζίνι που πραγµατοποιεί όλες τις επιθυµίες 

του. 
14.  α)  Η τεχνολογία έχει επιτύχει µείωση του θορύβου που παράγουν οι 

κινητήρες των αυτοκινήτων και πολλά µηχανήµατα. 
β)  Ο µέσος αστός εκτίθεται σε όλο και περισσότερους θορύβους. 

15. α)  Έχει παραχθεί βιοδιασπώµενο πλαστικό που αποσυντίθεται στο έδαφος, 
όπως τα φυσικά υλικά. 

β)  ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή οικοδοµών και οχηµάτων, 
επειδή δεν είναι ανθεκτικό. 

16.  α)  Πηγαίνοντας στην εκδήλωση πίστευα ότι θα βαρεθώ. 
  β)  Ήταν µια καταπληκτική βραδιά. 

17.  α)  Ο καιρός ήταν βροχερός και έκανε κρύο. 
  β)  Περάσαµε ωραία στην εκδροµή. 

18.  α)  ∆εν πιστεύω σε προλήψεις. 
  β)  Στη Ρώµη, στο σιντριβάνι που ρίχνουν κέρµατα και λένε νοερά ευχές, 

έκανα κι εγώ το ίδιο. 
19.  α)  Οι φάλαινες και τα δελφίνια αποτελούν συχνά «παρεµπίπτον αλίευµα» της 

αλιείας µε παρασυρόµενα αφρόδιχτα. 
β)  Αυτά τα κήτη ψαρεύονται κατά λάθος µαζί µε τα άλλα ψάρια που 
αποτελούν και το στόχο της αλιείας. 

20.  α)  Είχα πάρα πολλές υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο. 
  β)  ∆εν πήγα στο γυµναστήριο, για να προετοιµαστώ καλύτερα για τις 

εξετάσεις του πιάνου. 
 
11.3.3. Στο παρακάτω άρθρο σχετικά µε τους κινδύνους από την πυρηνική 
ενέργεια λείπουν ορισµένες συνδετικές λέξεις και φράσεις. Να τις 
συµπληρώσετε έτσι, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η νοηµατική ροή του 
κειµένου. 
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Υπάρχουν διαφορετικά είδη κινδύνων συνδεόµενα µε τη χρήση των 
πυρηνικών αντιδραστήρων. ....................................... (1). Το ραδιενεργό υλικό 
πρέπει να ταξιδέψει από τον τόπο κατασκευής στον πυρηνικό σταθµό.  
................................................ (2) οι ίδιοι οι πυρηνικοί σταθµοί είναι γερά 
κατασκευασµένοι και µονωµένοι, τα φορτηγά που χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά του υλικού δεν είναι. ∆υστυχώς, µόνο µε δύο τρόπους µπορεί να γίνει 
η µεταφορά, ................................. (3) οδικώς και σιδηροδροµικώς. Και οι δύο 
αυτοί τρόποι φέρνουν τα υλικά που µεταφέρονται κοντά στο κοινό 
............................................. (4) οι διαδροµές είναι σχεδιασµένες ώστε να 
διέρχονται κοντά σε ή .............................  (5) µέσα από πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές. 

................................ (6) υπάρχει το πρόβληµα των αποβλήτων. Όλοι οι 
πυρηνικοί σταθµοί παράγουν απόβλητα, τα οποία στις περισσότερες 
περιπτώσεις θα παραµείνουν ραδιενεργά για χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα απόβλητα 
είναι αδύνατον να απενεργοποιηθούν και ..................................... (7) πρέπει να 
αποθηκευτούν µε έναν από τους ευφυείς αλλά πολύπλοκους τρόπους που έχουν 
επινοήσει οι επιστήµονες. ........................................ (8) να ταφούν στο έδαφος, 
να τοποθετηθούν σε κατεστραµµένα ή άχρηστα ορυχεία ή να βυθιστούν στη 
θάλασσα. ................................. (9) αυτές οι µέθοδοι δεν λύνουν το πρόβληµα· 
απλώς το σκεπάζουν, .............................. (10) ένας σεισµός µπορεί να ανοίξει τη 
δεξαµενή των αποβλήτων σαν καρυδότσουφλο. 

........................................ (11) υπάρχει το πρόβληµα της κατά λάθος έκθεσης 
σε ραδιενέργεια, λόγω διαρροής ή έκρηξης στον πυρηνικό σταθµό. Όπως και  µε 
τους άλλους δύο κινδύνους, η πιθανότητα να συµβεί κάτι τέτοιο είναι µικρή και 
........................................ (12) δεν δικαιολογεί σοβαρή ένσταση για ένα 
πυρηνικό πρόγραµµα. ......................................... (13) µπορεί να συµβεί, όπως θα 
σας διαβεβαιώσουν οι κάτοικοι του Τσερνοµπίλ. 
Αν τα δούµε ξεχωριστά και για µικρές χρονικές περιόδους, αυτά τα τρία είδη 

κινδύνου δεν µας κάνουν να ανησυχούµε. .................................. (14) αν τα 
θεωρήσουµε στο σύνολό τους και σε µεγάλες χρονικές περιόδους, 
........................ (15) η πιθανότητα καταστροφής είναι πολύ µεγάλη. 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1. Συγγραφή ενός διηγήµατος 

• Αυτή η εργασία µπορεί να προγραµµατιστεί σε συνδυασµό µε το µάθηµα της 
Λογοτεχνίας. Μπορεί να είναι ατοµική ή οµαδική. Αν, πάλι, είναι οµαδική, 
κάθε παιδί µπορεί να αναλάβει να συγγράψει ένα ορισµένο τµήµα του 
διηγήµατος (π.χ. να το συνεχίσει από το σηµείο που σταµάτησε ο 
συµµαθητής του µέχρι ένα ορισµένο σηµείο) ή να συνεννοηθεί για ολόκληρο 
το διήγηµα από κοινού µε τα υπόλοιπα παιδιά. 

• Ο καθηγητής µπορεί να υποδείξει θεµατικές περιοχές ή να αφήσει τους 
µαθητές να τις αναζητήσουν. Μια τέτοια υπόδειξη θα µπορούσε να είναι ως 
εξής: Παιδική ηλικία, σχολική ζωή, οικογενειακή ζωή, δραστηριότητα του 
ελεύθερου χρόνου, φιλικές σχέσεις, διακοπές, συµµετοχή σε κοσµικό 
γεγονός, αναπάντεχη ή και ανεπιθύµητη ή ευτυχής συνάντηση µε 
πρόσωπο/α, αναζήτηση ή και ανακάλυψη προσώπου, αντικειµένου, 
ασχολίας, προγράµµατος Η/Υ, συνάντηση µε ένα βιβλίο, ή έργο τέχνης 
(κινηµατογραφική ταινία, θεατρική παράσταση, τραγούδι, µουσικό κοµµάτι 
ή µουσική συλλογή), περιπέτεια (σε εκδροµή ή στην πόλη, σε βουνό στη  
θάλασσα κτλ). 

• Ο καθηγητής µπορεί να υποδείξει ή να αφήσει τους µαθητές να επιλέξουν τη 
σχέση συγγραφέα-αφηγητή, τους αφηγηµατικούς τρόπους, τον χειρισµό του 
αφηγηµατικού χρόνου, (φυσική χρονική σειρά, αναδροµική, πρόδροµη 
αφήγηση, in media res, συστολή - διαστολή του χρόνου) το ύφος και το είδος 
της εστίασης του κειµένου τους, τη χρήση, την έκταση και τη λειτουργία των 
περιγραφών. 

• Επίσης, µπορεί να τους υποδείξει ένα διάγραµµα οργανωτικό του 
περιεχοµένου ή να αφήσει τους µαθητές να το επεξεργαστούν. Ένα τέτοιο 
διάγραµµα θα µπορούσε να είναι ως εξής: 
α) ΓΕΓΟΝΟΤΑ ή ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
β) τα οποία τοποθετούνται σε ΧΩΡΟ και σε ΧΡΟΝΟ, 
γ) βρίσκονται σε ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
δ) και υπάρχει σχέση ΑΙΤΙΑΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ µεταξύ τους. 
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ε) Μια σταθερή ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ που διηγείται την ιστορία, 
στ) µία συνεπής ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ, 
ζ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ανθρώπων, 
η) ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ / ΣΗΜΑΣΙΑ, δηλαδή τα γεγονότα επιλέγονται για να 
αναδείξουν ένα στόχο ή µήνυµα, 
θ) ΣΧΕΣΗ ανάµεσα στους χαρακτήρες και τα γεγονότα (θεµατικές 
ισοδυναµίες και αντιθέσεις), 
ι) µια ΕΝΑΡΞΗ: κάτι συµβαίνει που αποτελεί εκκίνηση µιας ακολουθίας 
συνδεοµένων γεγονότων. Συχνά πρόκειται για µια διαταραχή ή έλλειψη. 
ια) Μια ΚΑΤΑΛΗΞΗ: κάτι συµβαίνει που οδηγεί την ακολουθία των 
συµβάντων σ� ένα τέλος. Συνήθως αυτό είναι µια επανόρθωση ή εξέλιξη 
(θετική ή αρνητική) κάποιου γεγονότος ή µιας κανονικότητας ή τάξης που 
διασαλεύτηκε. 

• Γι� αυτά τα διηγήµατα µπορεί να διοργανωθεί διαγωνισµός µε διάφορα 
βραβεία και κριτική επιτροπή µέλη του συλλόγου των καθηγητών ή και 
προσωπικότητες από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Θα µπορούσαν, επίσης, 
αυτά τα διηγήµατα να εκδοθούν ή να (εκ)τυπωθούν απλώς και να 
κυκλοφορήσουν σε στενότερο ή ευρύτερο κύκλο. 

 
2. Η δεκαετία του �60 στην Ελλάδα και τον κόσµο: το στίγµα και η σηµασία 
της 

Αυτή η δεκαετία µπορεί να διερευνηθεί ως προς: 
• Τα σηµαντικά ιστορικά γεγονότα και τη συναφή πολιτική σκηνή. 
• Τα κοινωνικά φαινόµενα (π.χ. hippies-παιδιά των λουλουδιών, αντιπολεµικές 
διαδηλώσεις, η γενιά του 1-1-4 στην Ελλάδα,  το κίνηµα του φεµινισµού, ο 
Μάης του �68). 

• Τα Γράµµατα και οι τέχνες (π.χ. το Νόµπελ του Γ. Σεφέρη, οι Beatles, το 
φεστιβάλ στο Woodstock, οι µεγάλοι Έλληνες συνθέτες, θεατρικές 
παραστάσεις όπως η «Οδός ονείρων», η «Όµορφη πόλη»). 

• Επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα (π.χ. προσεδάφιση ανθρώπων 
στη Σελήνη). 

• Αντιλήψεις, τάσεις, µόδα. 
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(Αυτοί οι τοµείς είναι, φυσικά, ενδεικτικοί και µπορούν να εξειδικευθούν ή και 
να διαφοροποιηθούν.) 
• Ο καθηγητής µπορεί να αφήσει τα παιδιά να αναζητήσουν τις πηγές του 
υλικού τους ή να τους υποδείξει ορισµένες, όπως είναι τα αρχεία των 
εφηµερίδων και των περιοδικών, το «Ιστορικό και µουσικό λεύκωµα» της 
εφηµερίδας «Καθηµερινή», το αρχείο της Ε.Ρ.Τ., ή και συνεντεύξεις από 
απλούς ή διάσηµους ανθρώπους που βίωσαν τον χαρακτήρα αυτής της 
εποχής.  

 
Η εργασία µπορεί να οδηγήσει στην εκπόνηση ενός άλµπουµ ή στην έκδοση 
ενός εικονογραφηµένου πονήµατος ή και σε µία εκδήλωση (στο σχολικό ή και 
σε άλλο χώρο) µε µουσικό πρόγραµµα ή και θεατρική παράσταση, έκθεση 
φωτογραφιών, προβολή διαφανειών, αποσπάσµατα από ραδιοφωνικές εκποµπές, 
αφίσες, περιοδικά και, φυσικά, προφορικό και γραπτό σχολιασµό από τα παιδιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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1ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ακόλουθο κείµενο έχει επιλεγεί λόγω του τρόπου που συνδυάζει την 

περιγραφή µε την αφήγηση. Είναι προφανές ότι είναι κατάλληλο για την 
ενότητα «Περιγραφή κι αφήγηση». Βέβαια, οι περισσότερες ερωτήσεις (:1, 2, 3, 
και 5) αναφέρονται σε προηγούµενες υποενότητες, όπως µπορεί να συµβαίνει 
στο γλωσσικό µάθηµα. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ............................................. 
ΤΑΞΗ: ......................................................................................... 
ΤΜΗΜΑ: ..................................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: .................................................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ......................................................................... 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Και πάω και βρίσκω το Γιώργο Θεοτοκά. Τότε ήταν που πήγα στο πολύ 

εντυπωσιακό σπίτι του, στη Βασιλίσσης Σοφίας. Μπαίνω σ� αυτό το τεράστιο 
σπίτι, µε υποδέχεται µια υπηρέτρια, οκτώ η ώρα το πρωί. Ήταν ένα τούρκικο 
σπίτι. Ο Θεοτοκάς ήταν Πολίτης, νοµίζω, κράταγε απ� το Βυζάντιο. Παχιά χαλιά 
παντού, σοφράδες, µαλακά µαξιλάρια, µπακίρια ... Η υπηρέτρια άφωνη µε οδηγεί 
µέσα από µεγάλα δωµάτια στο γραφείο του Θεοτοκά -αυτό ευρωπαϊκό, µε βιβλία 
ως το ταβάνι· ένα θεόρατο δωµάτιο, αριστούργηµα. Ο Θεοτοκάς άφαντος βέβαια. 
Φεύγει η υπηρέτρια και σε λίγο ξανάρχεται µ� ένα δίσκο µπακιρένιο, όπου ήταν το 
µπρίκι µε τον καφέ, ένα φλιτζάνι, ένα ποτήρι µε νερό κι ένα βάζο κρυστάλλινο µε 
γλυκό, που είχε γύρω του κρεµασµένα δώδεκα ασηµένια κουταλάκια. Ευτυχώς που 
η γιαγιά µου είχε ένα όµοιό του, αλλιώς δε θα ήξερα πώς να το χρησιµοποιήσω. 
Παίρνεις το ποτήρι του νερού µε το ένα χέρι, µε το άλλο µια κουταλιά γλυκό απ� 
το βάζο, κρατώντας το ποτήρι κάτω απ� το κουτάλι να µη σου στάξει. Το τρως και 
µετά βάζεις το µεταχειρισµένο κουτάλι στο νερό. 
Κι έφαγα το γλυκό µου, ήπια και τον καφέ και µόνο τότε ειδοποίησε η 

υπηρέτρια ότι έχουν γίνει τα προκαταρτικά, ο κύριος Θεοτοκάς θα έρθει. 
Φ. Μπιούµπι, Έλλη Λαµπέτη: Η τελευταία παράσταση. Εξάντας, Αθήνα 1981, σ. 142. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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1.  Τι είδους αφηγηµατική πράξη είναι πιθανό να αποτελεί το παραπάνω 
απόσπασµα και γιατί;  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 

2.  Σε ποιες περιπτώσεις στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο συγγραφέας µπορεί να 
ταυτίζεται µε τον αφηγητή; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 

3.  Να βρείτε ένα τµήµα του κειµένου όπου ο χρόνος της αφήγησης είναι 
µικρότερος από το χρόνο των γεγονότων και ένα άλλο όπου ο χρόνος της 
αφήγησης είναι περίπου ίδιος µε το χρόνο των γεγονότων. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 

4.  Ποια είναι τα περιγραφικά µέρη της αφήγησης στο συγκεκριµένο 
απόσπασµα; Τι εξυπηρετούν; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
 

5.  Γιατί χρησιµοποιείται ενεστώτας για να περιγράψει ή να αφηγηθεί γεγονότα 
του παρελθόντος; Πώς εξηγείτε τον µέλλοντα χρόνο του ρηµατικού τύπου 
«θα έρθει»; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 4 
2ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Αυτό το απόσπασµα έχει επιλεγεί, επειδή τα κωµικά του στοιχεία δεν είναι 
ιδιαίτερα προφανή κι έτσι ο εντοπισµός τους δεν είναι υπερβολικά εύκολος. 
Όπως και στο προηγούµενο κριτήριο, µόνο µία ερώτηση είναι συναφής µε την 
ενότητα του κωµικού. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ............................................. 
ΤΑΞΗ: ......................................................................................... 
ΤΜΗΜΑ: ..................................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: .................................................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ......................................................................... 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ  
Την πρώτη µου µέρα στο σχολείο, η δασκάλα, κάποια δεσποινίς Σάµερ, µας 

παρουσίασε ένα χαρτόνι-ρολόι για να µας µάθει την ώρα· κινούσε κατά 
«µυστήριο» τρόπο τους δείκτες, καλώντας µας να λέµε δυνατά τις ώρες και τα 
λεπτά. Εµένα το µόνο που µ� ενδιέφερε ήταν το πώς έκανε τους δείκτες να 
κινούνται. Κατάφερα να συρθώ ως το πλάι της και τότε την είδα να γυρίζει ένα 
χερούλι πίσω από το δίσκο· στο τέλος του µαθήµατος µ� άφησε µάλιστα να το 
γυρίσω µοναχός µου. Τελικά, όµως, χρειάστηκε να βάλω τη µητέρα µου να µου µάθει 
την ώρα. Το ίδιο µε διασκέδαζαν και τα υπέροχα γυαλιά της δεσποινίδας Σάµερ, µε 
την κοκκάλινη ταρταρούγα. Κανείς απ� όσους ήξερα ως τότε δε φόραγε γυαλιά. 
Άρχισα τότε να περπατώ αλλοιθωρίζοντας, θαρρείς και θα στραβωνόµουνα σε 
λίγο, ωσότου η µητέρα µου, για να µην πέσω και φάω τα µούτρα µου, κατάφερε να 
πείσει τον οφθαλµίατρο να µ� εφοδιάσει µ� ένα αχρείαστο ζευγάρι γυαλιά, που τα 
φόρεσα µια βδοµάδα και µετά τα έχασα στο πάρκο. 

Α. Μίλλερ, Στη δίνη του χρόνου. Καστανιώτης, Αθήνα 1987, σ.21. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Ι. Να επιλέξετε την κάθε φορά σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε τις 
επιλογές σας. 
1.  Η χρονική διαφορά ανάµεσα στο χρόνο της αφήγησης και στο χρόνο των 
γεγονότων είναι 
α) λίγες ηµέρες       ! 
β) µερικοί µήνες       ! 
γ) έως πέντε χρόνια       ! 
δ) περισσότερο από είκοσι χρόνια.     ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
 
2.  Το παραπάνω απόσπασµα προέρχεται από 
α) ένα ηµερολόγιο       ! 
β) µία αυτοβιογραφία      ! 
γ) ένα ιστορικό µυθιστόρηµα      ! 
δ) µία κατάθεση.       ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
 
3.  Η λέξη «µυστήριο» είναι σε εισαγωγικά επειδή χρησιµοποιείται 
α) από την οπτική γωνία του παιδιού     ! 
β) από την οπτική γωνία του αφηγητή    ! 
δ) από την οπτική γωνία της δασκάλας    ! 
γ) µε σηµασία διαφορετική από τη συνηθισµένη.   ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
 
4.  Αναδροµική αφήγηση έχουµε στην πρόταση 
α) Τελικά, όµως, χρειάστηκε να βάλω τη µητέρα µου  
να µου µάθει την ώρα.      ! 

β) Κανείς απ� όσους ήξερα ως τότε δε φόραγε γυαλιά.   ! 
γ) Άρχισα να περπατώ αλλοιθωρίζοντας.    ! 
δ) Και µετά τα έχασα στο πάρκο.     ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
Μονάδες 3 για κάθε υποερώτηµα (1 για την επιλογή και 2 για τη δικαιολόγηση) 
 
ΙΙ. Ποια σηµεία του περιεχοµένου θα µπορούσατε να βρείτε κωµικά και ποια 
στοιχεία τους θα σας προκαλούσαν γέλιο; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 
Κριτήριο για ωριαία δοκιµασία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αυτό το κριτήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά από την εισαγωγή 
στην υποενότητα της οπτικής γωνίας και τη συζήτηση περί της επιλογής των 
λεπτοµερειών. Η πρώτη ερώτηση ελέγχει την κατανόηση του κειµένου. Οι 
ερωτήσεις 2, 3, 4, 5 και 6 εξετάζουν την ικανότητα αναγνώρισης στο κείµενο 
στοιχείων του αφηγηµατικού λόγου, όπως συζητήθηκαν ήδη στην πρώτη 
υποενότητα (: Αφηγηµατικό περιεχόµενο και αφηγηµατική πράξη). Η τελευταία 
ερώτηση, που αποτελεί και το δεύτερο µέρος των ερωτήσεων, είναι ερώτηση 
παραγωγής κειµένου «που το θέµα του συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το κείµενο 
ή τα κείµενα για µελέτη» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Συµπληρωµατικές οδηγίες 
για τη διδασκαλία και αξιολόγηση του µαθήµατος Έκφραση-Έκθεση της Α΄ 
τάξης Λυκείου, εγκύκλιος 16-12-97). 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ............................................. 
ΤΑΞΗ: ......................................................................................... 
ΤΜΗΜΑ: ..................................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: .................................................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ......................................................................... 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ  

(...) Και ξαφνικά παρουσιάστηκε η ανάµνηση. Αυτή η γεύση ήταν η γεύση του 
µικρού κοµµατιού της µαντλέν που την Κυριακή το πρωί στο Κοµπραί (τη µέρα 
εκείνη δεν έβγαινα πριν απ� την ώρα της λειτουργίας) µου πρόσφερε η θεία µου η 
Λεονί, όταν πήγαινα να της πω καληµέρα στο δωµάτιό της, αφού πρώτα το 
βουτούσε στο τσάι ή στο φλαµούρι της. Η όψη της µικρής µαντλέν δε µου �χε 
θυµίσει τίποτα πριν να τη γευτώ· ίσως γιατί, έχοντας δει συχνά από τότε µικρές 
µαντλέν, χωρίς όµως να τις δοκιµάσω, πάνω στα ράφια των ζαχαροπλαστείων, η 
εικόνα τους είχε εγκαταλείψει εκείνες τις µέρες του Κοµπραί για να δεθεί µ� άλλες 
πιο πρόσφατες· ίσως γιατί απ� αυτές τις αναµνήσεις τις εγκαταλειµµένες τόσον 
καιρό έξω απ� τη µνήµη, δεν επιζούσε τίποτα όλα είχαν διαλυθεί· οι µορφές- κι 
αυτή ακόµα του µικρού κοχυλιού της ζαχαροπλαστικής, τόσο στρουµπουλά 
αισθησιακού κάτω απ� τις αυστηρές κι ευλαβικές πτυχές του- είχαν διαλυθεί ή, 
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κοιµισµένες, είχαν χάσει τη δύναµη της επέκτασης, που θα τους επέτρεπε να 
ξαναδεθούν µε τη συνείδηση. Όταν όµως από ένα µακρινό παρελθόν τίποτα δεν 
επιζεί, αφού πεθάνουν οι άνθρωποι, αφού καταστραφούν τα άψυχα, µόνες, πιο 
φθαρτές, αλλά πιο µακρόβιες, πιο άυλες, πιο επίµονες, πιο πιστές, η όσφρηση και 
η γεύση ζουν για καιρό ακόµα, σαν τις ψυχές, για να θυµούνται, να περιµένουν, να 
ελπίζουν, πάνω απ� όλα αυτά τα ερείπια, να βαστούν, χωρίς να λυγίζουν, πάνω 
στη µικρή σχεδόν άυλη σταγόνα τους, το τεράστιο οικοδόµηµα της ανάµνησης. 
Και µόλις αναγνώρισα τη γεύση του κοµµατιού της µαντλέν, βουτηγµένο στο 

φλαµούρι, που µου �δινε η θεία µου (µ� όλο που δεν ήξερα ακόµα τότε και 
µπόρεσα πολύ αργότερα ν� ανακαλύψω γιατί η ανάµνηση αυτή µ� έκαναν τόσο 
ευτυχισµένο), αµέσως, το παλιό γκρίζο σπίτι πάνω στο δρόµο, όπου βρισκόταν το 
δωµάτιό της, ήρθε σα σκηνικό θεάτρου να στηθεί µπροστά στο εξοχικό σπιτάκι 
που �βλεπε στον κήπο και το �χαν χτίσει για τους γονείς µου στο πίσω µέρος 
(αυτήν την ξεκοµµένη επιφάνεια, τη µόνη που είχα ξαναδεί ως τότε) και, µαζί µε 
το σπίτι, την πόλη, απ� το πρωί ως το βράδυ και µ� οποιοδήποτε καιρό, την 
Πλατεία όπου µ� έστελναν πριν απ� το γεύµα, τους δρόµους όπου πήγαινα να 
κάνω θελήµατα, τα εξοχικά δροµάκια που παίρναµε όταν ο καιρός ήταν καλός. 
Και σαν το παιχνίδι που διασκεδάζει τους Ιάπωνες, όταν µουσκεύουν σ� ένα µπωλ 
πορσελάνης γεµάτο νερό µικρά κοµµάτια χαρτί, αξεχώριστα ως τότε, µα που µόλις 
βραχούν, τεντώνονται, στρίβουν, χρωµατίζονται, διαφοροποιούνται, γίνονται 
λουλούδια, σπίτια, πρόσωπα στέρεα και που τ� αναγνωρίζεις, έτσι και τώρα όλα 
τα λουλούδια του κήπου µας και του πάρκου του κυρίου Σουάν, και τα νούφαρα 
της Βιβόν, κι οι καλοί άνθρωποι του χωριού και τα µικρά τους σπίτια, κι η 
εκκλησία και όλο το Κοµπραί και τα περίχωρά του, όλ� αυτά που παίρνουν µορφή 
και υλική υπόσταση, βγήκαν πόλη και κήποι, απ� το φλιτζάνι µου µε το τσάι. 

Μ. Προυστ, Αναζητώντας το χαµένο χρόνο. Έκφραση-Έκθεση, 
Α΄ τεύχος, σσ. 293-294. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Να επιλέξετε την κάθε φορά σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε τις 
επιλογές σας. 

Ι.  Η θεία Λεονί πρόσφερε τσάι στον αφηγητή 
α) µία φορά,        ! 
β) πολλές φορές,       ! 
γ) την ώρα της λειτουργίας,      ! 
δ) την ώρα της αφήγησης.      ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
 
ΙΙ. Η ανάµνηση του αφηγητή άρχισε 
α) µόλις είδε τα γλυκά στο ζαχαροπλαστείο,    ! 
β) όταν σκέφτηκε ότι από το παρελθόν τίποτε δεν επιζεί,  ! 
γ) µόλις είδε το γκρίζο σπίτι πάνω στο δρόµο,   ! 
δ) µόλις δοκίµασε τη µαντλέν που είχε βουτήξει στο τσάι.  ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
 
ΙΙΙ. Ο αφηγητής αναφέρει το παιχνίδι που διασκεδάζει τους Ιάπωνες 
α) για να διακόψει τη µονοτονία της αφήγησης,   ! 
β) επειδή µοιάζει µε τα παιδικά του παιχνίδια,   ! 
γ) για να δείξει πόσο συγκεκριµένες είναι οι αναµνήσεις του,  ! 
δ) για να δείξει πόσο του άρεσε το τσάι.    ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
 
ΙV. Οι αναµνήσεις του αφηγητή 
α) είναι πολύ δυσάρεστες,      ! 
β) είναι πολύ ευχάριστες,      ! 
γ) έρχονται στο νου του πολύ συχνά,     ! 
δ) είναι ακαθόριστες και συγκεχυµένες.    ! 

∆ικαιολόγηση ......................................................................................................... 
Μονάδες 4 (µία για κάθε υποερώτηµα) 

2.  Ποιο είναι το αφηγηµατικό περιεχόµενο; Τι είδος κειµένου µπορεί να έχουµε 
εδώ και γιατί; 
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........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Μονάδες 2 

 
3.  Ποια είναι η σχέση του χρόνου του αφηγητή µε το χρόνο των γεγονότων στο 
κείµενο; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

4.  Ποιο γεγονός από αυτά που αναφέρονται στο κείµενο έχει τη µικρότερη 
χρονική διαφορά από το χρόνο της αφήγησης; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδα 1 
 

5.  Πού υπάρχουν αναδροµές στην αφήγηση; Τι εξυπηρετούν; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 

6.  Γιατί ο αφηγητής αναφέρει τόσες λεπτοµέρειες σχετικά µε το Κοµπραί; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδα 1 
 
 
 
 

7.  Τι είδους αντικείµενα µπορούν να µας ξυπνήσουν αναµνήσεις; Αφηγηθείτε 
σε δύο παραγράφους ένα τέτοιο παράδειγµα, όπως συνέβη (ή φαντάζεστε ότι 
συνέβη) σ� εσάς ή σε γνωστό ή συγγενικό σας πρόσωπο, για το λογοτεχνικό 
διαγωνισµό ενός περιοδικού µε θέµα: «Μικρά αντικείµενα, µεγάλες αγάπες». 
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........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................... 
Μονάδες 8 

 
 
 


