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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Και στα τρία µέρη του παρόντος τεύχους οι ερωτήσεις παρουσιάζονται µε τη 

σειρά των αντίστοιχων ενοτήτων και υποενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου. Σε 
κάθε υποενότητα οι ασκήσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε τον τύπο 
τους (ελεύθερης ανάπτυξης, σύντοµης απάντησης, αντικειµενικού τύπου). 
Μια άλλη δυνατότητα κατηγοριοποίησης παρέχουν οι γενικοί στόχοι της 

αξιολόγησης. Στον γνωστικό τοµέα, τον οποίο αφορά κυρίως και το γλωσσικό 
µάθηµα, οι στόχοι κλιµακώνονται ως εξής: 

- Αποµνηµόνευση γνώσεων (συγκεκριµένων στοιχείων, των τρόπων και των 
µέσων για τη χρήση των στοιχείων, των καθολικών σ� έναν τοµέα), 

- κατανόηση (µετατροπή, ερµηνεία, προέκταση),  
- ανάλυση (στοιχείων, σχέσεων, αρχών),  
- σύνθεση και  
- αξιολόγηση / κρίση1. 
Βέβαια, ως προς τον πρώτο από αυτούς τους στόχους, δηλαδή την 

αποµνηµόνευση γνώσεων, θα παρατηρήσουµε ότι το γλωσσικό µάθηµα, δεν 
παρέχει ακριβώς «γνώσεις», εφόσον «η γλώσσα δεν είναι βασικά γνωστικό 
αντικείµενο» και «εκείνο που ελέγχεται είναι αν συνειδητοποίησαν οι µαθητές 
τους µηχανισµούς της γλώσσας, αν αφοµοίωσαν κάποια φαινόµενα και 
λειτουργίες της γλώσσας και, επιπλέον, αν οι µαθητές έχουν την ικανότητα να 
αξιοποιούν στην πράξη όσα συνειδητοποίησαν και αφοµοίωσαν µε την 
κατάλληλη σε κάθε περίπτωση χρήση της γλώσσας»2. Ωστόσο, µπορούµε να 
πούµε ότι  
- οι λεξιλογικές ασκήσεις εξετάζουν τη γνώση λεξιλογίου (ασκήσεις 8 - 8.2, 
10.3.1.-10.3.3., 10.4.2.), και ότι οι ερωτήσεις 7.α.33., 7.α.3.4., 9.3.1., 9.3.2. 
εξετάζουν τη γνώση στοιχείων θεωρίας. 
- ∆εξιότητες κατανόησης ελέγχουν, βέβαια, οι ερωτήσεις για το περιεχόµενο 
ενός κειµένου (2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 3.2.2., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 9.4. και 

                                                           
1 Bloom B.S. &  Krathwohl D.R., Ταξινοµία διδακτικών στόχων, τόµος Α΄. Κώδικας, Αθήνα 1986. 
2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συµπληρωµατικές οδηγίες για τη διδασκαλία και αξιολόγηση του 

µαθήµατος «Έκφραση-Έκθεση» της Α΄ τάξης Λυκείου, εγκύκλιος Γ2 7674 / 16-12-96. 
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10.2.). Ειδικότερα, η ικανότητα µετατροπής εξετάζεται σ� αυτό το επίπεδο3 µε 
ασκήσεις µετασχηµατισµού ενός κειµένου από το ένα είδος στο άλλο, ώστε να 
είναι δηλαδή κατάλληλο για διαφορετική επικοινωνιακή περίσταση (2.1.1., 
2.1.2., 2.1.3., 2.2.6., 2.2.7., 3.2.11., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.1.5., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6., 
5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.2.1.). Επίσης, αυτή η ικανότητα 
πιστοποιείται και µε ασκήσεις αντικατάστασης λεξιλογίου ενός επιπέδου ύφους 
σε άλλο (π.χ. από οικείο σε επίσηµο ή αντιστρόφως: 8.1.3.). 
Η δεξιότητα της προέκτασης διερευνάται µε ερωτήσεις, όπως είναι η τελευταία 
του κριτηρίου για ωριαία δοκιµασία. 
- Η ευχέρεια εφαρµογής µπορεί να διαπιστωθεί µε ερωτήσεις χρήσης λεξιλογίου 
(8.1- 8.2.) καθώς και σύνδεσης όρων και στοιχείων θεωρίας µε παραδείγµατα 
(2.3.1., 2.3.2., 3.4.1., 5.4.2., 7.α.4.1., 7.β.3.1., 7.β.3.2., 7.β.4.1., 7.β.4.2., 7.β.4.3., 9.2., 
9.3.3., 9.4., 10.1.1., 10.3.3., 10.4.1., 10.4.2.). 
- Η δυνατότητα ανάλυσης στοιχείων και αρχών ελέγχεται όταν ζητείται από 
τους µαθητές να συναγάγουν πληροφορίες σχετικά µε την επικοινωνιακή 
περίσταση του κειµένου ή των κειµένων που δίνονται (2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 
3.2.1., 3.2.2., 4.2.2., 5.2.1. α) & β), 5.3.1., 5.3.2., 10.2.). 
- Και αντιστρόφως, η ευχέρεια ως προς τη σύνθεση δοκιµάζεται µε την 
παραγωγή κειµένου µικρότερης ή µεγαλύτερης έκτασης (1.1., 1.2.1., 1.2.4. έως 
1.2.8., 3.1.1. έως 3.1.4., 3.2.3  έως 3.2.12., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.13. έως 5.1.18. 5.2.2., 
7.α.1., 7.α.2.1. έως 7.α.2.4., 7.β.1.1., 7.β.1.2., 7.β.2.1., 7.β.2.2., 9.1.1. έως 9.3.3., 
10.1.1. έως 10.1.3.). 

- Η αξιολόγηση ή κρίση θεωρείται «στάδιο σχετικά προχωρηµένο σε µια 
διδασκαλία πολύπλοκη που περιέχει το συνδυασµό όλων των άλλων τύπων 
συµπεριφοράς: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρµογή, Ανάλυση και Σύνθεση.»4 Και 
αντιστρόφως: σε κάθε εξέταση της γνώσης, της κατανόησης, της ικανότητας 
εφαρµογής, της ανάλυσης και της σύνθεσης, ενεργοποιούνται, λιγότερο ή 
περισσότερο, και οι δεξιότητες του εξεταζόµενου να αξιολογεί και να κρίνει. Μ� 
άλλα λόγια, δεν υπάρχει ερώτηση που να µπορεί να απαντηθεί χωρίς να 
λειτουργήσει η αξιολόγηση ή η κρίση εκείνου που την απαντά. Ωστόσο, 
                                                           
3 Στο επίπεδο του Γυµνασίου, αυτή η ικανότητα ελέγχεται µε ασκήσεις π.χ. µεταφοράς της 
ενεργητικής σε παθητική σύνταξη ή µετατροπής του ονοµατικού συνόλου σε ρηµατικό. 
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ορισµένες ερωτήσεις ή τµήµατα ασκήσεων σχεδιάζονται µε στόχο να  
δοκιµάσουν ειδικά την κριτική ικανότητα. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι 
ερωτήσεις: 2.2.2. (ιδιαίτερα τα υποερωτήµατα α και β), 2.2.4., 3.2.2. -
υποερώτηµα στ), 4.2.1., 5.2.1. (υποερωτήµατα α, β και ε), 5.2.2. (υποερωτήµατα 
α και β), 5.3.1., 10.2., 11.2.1. (υποερώτηµα β), καθώς και οι ερωτήσεις 
συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης απάντησης, όπου ζητείται 
δικαιολόγηση των επιλογών (3.4.1., 4.4., 7.α.4.1., 9.4. και 10.4.2.). 
Βέβαια, οι διάφοροι στόχοι της αξιολόγησης µπορούν να επικαλύπτονται, 

εφόσον τα όριά τους δεν είναι πάντοτε απολύτως σαφή. Έτσι, µία ερώτηση 
µπορεί να µην αντιστοιχεί προς ένα µόνο στόχο αξιολόγησης (π.χ. οι ερωτήσεις 
εφαρµογής που ζητούν παραγωγή κειµένου φυσικά δοκιµάζουν και την 
ικανότητα σύνθεσης). Παρόλα αυτά, η παραπάνω κατηγοριοποίηση 
εξακολουθεί να είναι χρήσιµη, επειδή βοηθά να συνειδητοποιήσουµε τους 
στόχους αξιολόγησης και, όπως ήδη επισηµάναµε, µας δίνει ενδεικτικούς 
τρόπους υλοποίησής τους. 
Στις ερωτήσεις που ακολουθούν δεν θεωρήσαµε σκόπιµο να 

χρησιµοποιήσουµε συστηµατικά αποσπάσµατα από τα Κ.Ν.Λ. της Α΄ Λυκείου, 
επειδή αξιοποίηση αυτών των κειµένων για την ενότητα της Αφήγησης 
επιχειρείται ήδη στο Α΄ τεύχος της Έκφρασης-Έκθεσης (σ. 282, 289-292, 296-
297, 303 και 304).  
Εκτός από αυτόν το λόγο, τα εκτός σχολικών κειµένων αποσπάσµατα, τα οποία 
αποδελτιώθηκαν ή «κατασκευάστηκαν» ειδικά για τις ανάγκες των ερωτήσεων, 
έχουν επιλεγεί µε στόχο να αποτελέσουν παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο 
µπορεί να αξιοποιηθεί υλικό ποικίλου είδους που µπορεί να έχει στη διάθεσή 
του ο καθηγητής. Εξάλλου, αυτή η ποικιλία εξυπηρετεί τους γενικούς και 
διδακτικά σκόπιµους στόχους της εναλλαγής και της διέγερσης του 
ενδιαφέροντος. 
Η εκφώνηση της πρώτης ερώτησης από αυτές που ακολουθούν (1.1.) είναι 

ασυνήθιστη: παρέχει ένα διάγραµµα στους µαθητές για να συνθέσουν το 
κείµενό τους. Αυτή η συγκεκριµενοποίηση των ζητουµένων καθιστά την 
αξιολόγηση των µαθητικών κειµένων ευχερέστερη και αντικειµενικότερη, 

                                                                                                                                               
4 Bloom B.S. & Krathwohl D. R. 1986, Ταξινοµία διδακτικών στόχων, τ. Α� Γνωστικός τοµέας. 
Κώδικας, Αθήνα 1986, σ. 281. 
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εφόσον ό,τι θα µετρήσει περισσότερο είναι η τήρηση των στοιχείων του 
διαγράµµατος που είναι συγκεκριµένα και δεδοµένα (βλ. και τις «Οδηγίες» του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αναφέρονται στην υποσηµείωση 2 στην 
παρούσα εισαγωγή). Με ανάλογο τρόπο έχουν συνταχθεί και οι εκφωνήσεις των 
ερωτήσεων 5.1.1. και 5.1.2.).  
Ως προς την πολλαπλότητα της χρήσης των προτεινοµένων ερωτήσεων δεν 

είναι, ίσως, περιττό να επισηµάνουµε ότι όλες µπορούν, αυτούσιες ή µε 
µετατροπές, να χρησιµοποιηθούν σε ολιγόλεπτα ή ωριαία κριτήρια και ότι 
αρκετές από τις ερωτήσεις παραγωγής κειµένου µπορούν να αποτελέσουν 
θέµατα εκθέσεων (π.χ. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.18.). 
Στα αποσπάσµατα κειµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τις διάφορες 

ερωτήσεις, έχει τηρηθεί η ορθογραφία των πρωτοτύπων. Έτσι, η ίδια λέξη 
µπορεί να απαντά στο σώµα των ερωτήσεων που ακολουθούν µε διαφορές ως 
προς την ορθογραφία, όπως συµβαίνει µε τη λέξη «κατακαίνουργιος» στο 
κείµενο της άσκησης 9.4., ενώ λίγο παραπάνω, στην άσκηση 9.3.3., εµφανίζεται 
η λέξη «καινούριος». 
Τέλος, τα κείµενα των διαφόρων ασκήσεων που παρατίθενται χωρίς 

παραποµπή είναι «κατασκευασµένα» από τις συντάκτριες του παρόντος 
τµήµατος αυτού του τεύχους, για να υπηρετήσουν τους ειδικούς στόχους των 
αντίστοιχων ερωτήσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 
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1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  
 
Βασιζόµενοι στο ακόλουθο διάγραµµα, να αφηγηθείτε ένα περιστατικό που 
παρακολουθήσατε ή όπου συµµετείχατε, µε σκοπό να δηµοσιευτεί στην 
εφηµερίδα του σχολείου σας και σε ύφος α) οικείο και αισιόδοξο ή β) σοβαρό 
και στοχαστικό. Η παράθεση των στοιχείων του διαγράµµατος δεν υποδεικνύει 
και τη σειρά µε την οποία θα τα χρησιµοποιήσετε στην ιστορία σας. 
 
 
∆ράσεις Τα γεγονότα και 
 η ακολουθία τους Τόπος 
Αντιδρά- Η συµµετοχή 
   σεις των προσώπων Συνθήκες Χρόνος 

 
Συναισθήµατα Συµβάν Κοινωνικός 
 περίγυρος 
 
 Πρόσωπα που 
 συµµετέχουν Εκτίµηση  του αφηγητή 
 για το συµβάν: γιατί ήταν 
 ενδιαφέρον ή σηµαντικό 
 Επίδραση του συµβάντος 
 στους συµµετέχοντες 
 και στην περίσταση 
 
 
1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.2.1. Ένας αρχάριος δηµοσιογράφος που εργάζεται σε ηµερήσια εφηµερίδα 
συντάσσει τις ακόλουθες ειδήσεις, τις οποίες ο αρχισυντάκτης τού επιστρέφει 
για συµπλήρωση. Ποιο βασικό στοιχείο της αφήγησης (τόπος, χρόνος, 
πρόσωπα, αίτια) λείπει από κάθε κείµενο; 
Α Πλωτά φράγµατα τοποθέτησαν στον Έβρο οι αρµόδιες υπηρεσίες της περιοχής, 
προκειµένου να αποτρέψουν τη ρύπανση του ελληνικού τµήµατος του ποταµού 
από το µαζούτ που διέρρευσε κατά τη λειτουργία του θερµοηλεκτρικού 
εργοστασίου της Φιλιππούπολης. 
...................................................................................................................... 
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Β Ένα µωρό µήκους 1,8 µέτρων έφερε στον κόσµο ένα παράξενο ζευγάρι. Πρόκειται 
για ένα «φαλαινο-δελφινάκι» που φέρει χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς 
του. Όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του ενυδρείου όπου έγινε το ... προξενιό, η 
µητέρα φάλαινα γέννησε το παιδί που απέκτησε µε το δελφίνι στις 30 Σεπτεµβρίου. 
...................................................................................................................... 

 
Γ Για τέταρτη συνεχή µέρα σήµερα, οι οδηγοί φορτηγών κρατούν 
αποκλεισµένους τους κεντρικότερους αυτοκινητόδροµους της Γαλλίας µε τα 
φορτηγά τους. Από το Παρίσι είναι αδύνατη η πρόσβαση στους 
αυτοκινητόδροµους που οδηγούν στα τουριστικά θέρετρα της Νότιας Γαλλίας, 
µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος, καθώς χιλιάδες 
εργαζόµενοι αρχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 
...................................................................................................................... 

 
∆ 10.000.000 αλουµινένια κουτιά χρησιµοποίησαν για να κατασκευάσουν ένα 
τεράστιο αντίγραφο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου της Ρώµης. Το έργο 
εκτέθηκε στα περίχωρα της ιταλικής πρωτεύουσας, όπου και θα παραµείνει ως 
το ∆εκέµβριο. Οι κατασκευαστές του διεκδικούν µια θέση στο βιβλίο Γκίνες. 
...................................................................................................................... 

 
1.2.2. Καθώς περνάτε µέσα από ένα εµπορικό κέντρο, βλέπετε ένα παιδάκι που 
κλαίει, επειδή έχασε τη µητέρα του. Στη συνέχεια: 
α) Τηλεφωνείτε στο αστυνοµικό τµήµα αναφέροντας τις βασικές λεπτοµέρειες 
του συµβάντος. 

β) Σας ζητούν να περάσετε από το αστυνοµικό τµήµα και να δώσετε λεπτοµερή 
κατάθεση. 

Να γράψετε τα αντίστοιχα κείµενα. 
1.2.3. Το Σαββατοκύριακο φιλοξενηθήκατε σε ένα φιλικό σπίτι στην εξοχή. 
α) Το βράδυ της επιστροφής γράφετε στο ηµερολόγιό σας τις εντυπώσεις σας 
από τη φιλοξενία. 

β) Την εποµένη στέλνετε στην οικογένεια µία ευχαριστήρια κάρτα, 
αποτυπώνοντας τη µικρή ιστορία του Σαββατοκύριακου, όπως τη ζήσατε. 
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1.2.4. Έξω από το σχολείο, ένα διερχόµενο αυτοκίνητο τραυµατίζει ελαφρά ένα 
συµµαθητή σας. Εσείς 
α) Προλαβαίνετε να συγκρατήσετε τις βασικές λεπτοµέρειες του συµβάντος µε 
τη µορφή σηµειώσεων.  

β) Συντάσσετε ένα άρθρο, για να παρουσιάσετε το περιστατικό στην τοπική 
εφηµερίδα και να υποστηρίξετε την αναγκαιότητα της πεζοδρόµησης του 
δρόµου µπροστά από το σχολείο. 

 
1.2.5. Μόλις φτάσατε στον τόπο των διακοπών σας. 
α) Στέλνετε σ� ένα φίλο µια σύντοµη κάρτα εξιστορώντας το ταξίδι και τις 
πρώτες εντυπώσεις των διακοπών. 

β) Το βράδυ της ίδιας µέρας του γράφετε µία αναλυτικότερη επιστολή. 
 
1.2.6. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απασχολείστε ως δηµοσιογράφος στο 
ραδιοφωνικό σταθµό του τόπου παραθερισµού σας. Να µελετήσετε τα πιο 
σηµαντικά νέα του σηµερινού φύλλου µιας πολιτικής εφηµερίδας και να 
γράψετε ένα σύντοµο δελτίο ειδήσεων. 
 
1.2.7. Σε µία εκδροµή στο Μαραθώνα της Αττικής επισκέπτεστε τον 
αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο και διαβάζετε το γνωστό επίγραµµα: 

ϊΕλλήνων προµαχοΛντες ωΑθηνα¶οι ΜαραθΨνι 
χρυσοφόρων Μήδων �στόρεσαν δύναµιν. 

 
Ένα παιδί της παρέας σας ρωτά τι λέει το επίγραµµα. Εσείς µεταφράζετε και 
στη συνέχεια αναπτύσσετε το περιεχόµενο του επιγράµµατος, προσθέτοντας τις 
απαραίτητες λεπτοµέρειες που συνθέτουν το ιστορικό γεγονός, καθώς και δικά 
σας σχόλια. Τέλος, εξηγείτε την έκταση του επιγράµµατος. 
 
1.2.8. Επιστρέφετε το µεσηµέρι στο σπίτι, ενώ οι υπόλοιποι απουσιάζουν. 
Αφήνετε το βιαστικό σηµείωµα «Παράσταση-θρίαµβος», για να τους 
ενηµερώσετε για τη συµµετοχή σας στο φεστιβάλ µαθητικού θεάτρου, η οποία 
σας εξασφάλισε το πρώτο βραβείο ερµηνείας. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας, η 
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οικογένεια συγκεντρώνεται και εσείς έχετε την ευκαιρία να αφηγηθείτε τα 
συναρπαστικά νέα. 
 
 
1.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
Να βεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων σηµειώνοντας 
Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

Σωστό   Λάθος 
α) Μία αφήγηση αποτελεί πράξη επικοινωνίας  

µόνο όταν παρουσιάζει πραγµατικά γεγονότα.  ! ! 
β) Ο αφηγητής πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίζει  
το χρόνο των συµβάντων που εξιστορεί.   ! ! 

γ) Η µικρότερη δυνατή έκταση µιας αφήγησης  
είναι µία παράγραφος.     ! ! 

δ) Ο προσδιορισµός του τόπου µπορεί να απουσιάζει 
από µια αφήγηση, χωρίς να επηρεάζει την κατά- 
νόησή της.      ! ! 

ε) Μόνο η προφορική αφήγηση είναι επικοινωνιακή.  ! ! 
στ) Αποτελεσµατικός ποµπός της αφήγησης µπορεί  
να είναι µόνο ο παραστατικός αφηγητής.   ! ! 

ζ) Για να είναι επικοινωνιακή η αφήγηση πρέπει  
ο αφηγητής να γνωρίζει προσωπικά τον αποδέκτη.  ! ! 

η) Το ενδιαφέρον ενός αποδέκτη για µια αφήγηση  
είναι ανεξάρτητο από την έκτασή της.   ! ! 

 
2.  ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

2.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

2.1.1. Ποια µορφή θα έπαιρνε το κείµενο της αναφοράς στη σελίδα 258 του Α΄ 
τεύχους της Έκφρασης-Έκθεσης, αν η διευθύντρια του σχολείου εξέφραζε 
προφορικά στον διευθυντή του οικείου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
τον ενθουσιασµό της για τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο 
σχολείο; 
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2.1.2. Με αφορµή το ποίηµα της σελίδας 259 (ό.π.), ένας δηµοσιογράφος 
συντάσσει µία σχετική αφήγηση για την εφηµερίδα του, µε σκοπό να 
παρακινήσει τους αναγνώστες να βοηθήσουν την οικογένεια. 
 
2.1.3. Να µετατρέψετε το κείµενο της µήνυσης των σελίδων 263-264 σε µία 
είδηση που παρουσιάζει και σχολιάζει την κερδοσκοπία ορισµένων τουριστικών 
γραφείων 
 
 
2.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

2.2.1. Τα παρακάτω αποσπάσµατα έχουν περίπου το ίδιο περιεχόµενο, αλλά 
αποτελούν διαφορετικές αφηγηµατικές πράξεις, εφόσον ανήκουν σε 
διαφορετικούς κειµενικούς τύπους. Αφού τα διαβάσετε, να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που τα ακολουθούν.  
 
Α Περάσαµε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα 
που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάρους και φώκιες. 
∆υστυχισµένες γυναίκες, κάποτε µε ολολυγµούς 
κλαίγανε τα χαµένα τους παιδιά 
κι άλλες αγριεµένες γύρευαν το Μεγαλέξαντρο 
και δόξες βυθισµένες στα βάθη της Ασίας.  
Αράξαµε σ� ακρογιαλιές γεµάτες αρώµατα νυχτερινά, 
µε κελαηδίσµατα πουλιών, νερά που αφήνανε στα χέρια 
τη µνήµη µιας µεγάλης ευτυχίας. 
Γ. Σεφέρης: «Περάσαµε κάβους πολλούς», Κ.Ν.Λ. Β΄ Γυµνασίου, σ. 159. 

Β ...Ταυτόχρονα άρχισαν να φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου, στον Πειραιά και σε 
άλλες πόλεις της χώρας, κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ένας 
ξεριζωµένος ελληνισµός θρηνεί! Χωρίς καµιά βοήθεια, χωρίς τρόφιµα, 
φάρµακα, ενδύµατα, υποδήµατα, στοιβάζονται στις ακτές της Μητέρας 
Πατρίδας -µε τον πόνο να µεγαλώνει από το άδηλο µέλλον, τον πόνο που η 
ανάµνηση των προηγουµένων ηµερών τον κάνει αβάσταχτο. 

Παπαγεωργόπουλος Η. (εκδ.), Το χρονικό του εικοστού αιώνα, 
Τέσσερα Έψιλον, Αθήνα, χ.χ., σ. 361. 
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Γ Νέα Αγχίαλος, Νέα Βίγλια ... Νέα Μαινεµένη ... Νέα Σµύρνη ... και πολλά άλλα 
τοπωνύµια, συναφή στη σύνθεση και στο περιεχόµενο, διάσπαρτα στο σηµερινό 
ελλαδικό χώρο, θυµίζουν τους τόπους καταφυγής του Μικρασιατικού 
Ελληνισµού, πριν από την κατάρρευση του µετώπου ή και ύστερα από την 
συνθήκη της Λωζάννης. Αυτοί που έγιναν πρόσφυγες, που έχασαν βιος και 
σπιτικό, πατρίδα και εργασία και ξανάρχισαν τον αγώνα της αναδηµιουργίας, 
αυτοί ήταν οι πιο τυχεροί της µεγάλης τραγωδίας, από την άποψη ότι 
διασώθηκαν. Γιατί σπάνιζαν οι περιπτώσεις που µια οικογένεια είχε διασωθεί 
ολόκληρη και δε θρηνούσε θύµατα. 

Θέµατα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από τις πηγές. Ο.Ε.∆.Β., 
Αθήνα 1996, σ. 398. 

 
α) Ποιες πληροφορίες είναι κοινές και στα τρία κείµενα;  
β) Ποιες πληροφορίες είναι µοναδικές σε κάθε κείµενο; Πώς ερµηνεύετε την 
επιλογή αυτών των πληροφοριών, σύµφωνα µε την αντίστοιχη αφηγηµατική 
πράξη, δηλαδή τον αφηγητή, τον τύπο του κειµένου και τον επιδιωκόµενο 
σκοπό του; (Να λάβετε υπόψη ότι τα κείµενα στο «Χρονικό του εικοστού 
αιώνα» είναι γραµµένα σαν να ήταν άρθρα εφηµερίδων, σύγχρονα µε την 
εποχή των γεγονότων). 

γ) Ποιο από τα αποσπάσµατα έχει τη λιγότερη συναισθηµατική φόρτιση και 
γιατί; 

 
 
 
 
2.2.2. Τα παρακάτω αποσπάσµατα αναφέρονται στα ίδια ιστορικά πρόσωπα. 
Αφού τα διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 
Α Μόλις σουρούπωσε, ένα µικρό πλεούµενο µε κουπιά πλεύρισε στο ανάκτορο 
περνώντας απαρατήρητο. Μετά από λίγο ένας άνδρας, που έµοιαζε µε έµπορο 
χαλιών, ζήτησε να τον οδηγήσουν στον Καίσαρα. Είπε ότι τον έλεγαν 
Απολλόδωρο και ερχόταν από τη Σικελία. Όταν έγινε δεκτός, άρχισε να 
ξετυλίγει το δέµα του µπροστά στον Ρωµαίο στρατηγό που έδειχνε να το 
διασκεδάζει. Και τότε πρόβαλε ξαπλωµένη µε το µικρό της µπόι η Κλεοπάτρα, 
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που είχε καµουφλαριστεί φορώντας πάνω της µια λινάτσα από κείνες που 
χρησιµοποιούσαν για να µεταφέρουν χαλιά. Όταν άνοιξε η λινάτσα, διηγείται ο 
Πλούταρχος, ο Καίσαρας σαγηνεύτηκε «από την τόλµη της γυναίκας» εκείνης, 
η οποία χωρίς καθόλου τρακ τον έµπλεξε σε µία «χαριτωµένη» συζήτηση, στα 
ελληνικά. 

 
Β Η τελευταία αναλαµπή του κράτους των Πτολεµαίων οφείλεται στην 
προσωπικότητα της Κλεοπάτρας αδελφής του Πτολεµαίου ΙΓ΄, η οποία 
κατόρθωσε να εµπλέξει στις πολιτικές της µηχανορραφίες δύο από τις 
επιφανέστερες προσωπικότητες της εποχής, τον Ιούλιο Καίσαρα και τον 
Μάρκο Αντώνιο. 

 
Γ (Αλεξάνδρεια. πρωτεύουσα του βασιλείου της Αιγύπτου. Στο παλάτι της 
θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας, για την οποία έχει ειπωθεί πως αν η µύτη 
της ήταν πιο κοντή, θα είχε αλλάξει η φυσιογνωµία του κόσµου.) 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ: Αυτό είναι προσβολή ω Καίσαρ! 
ΚΑΙΣΑΡ: Πρέπει να το παραδεχτείς ω βασίλισσά µου, ο λαός σου έχει 
παρακµάσει! Το µόνο που του αξίζει είναι να ζει εξαρτηµένος από τη Ρώµη. 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ: Ο λαός µου έκτισε τις πυραµίδες! Το φάρο! Τους ναούς! Τους 
οβελίσκους! 
ΚΑΙΣΑΡ: Αυτά ήταν µια φορά κι ένα καιρό. Τώρα πια το µόνο που κάνει είναι 
να περιµένει τις πληµµύρες του Νείλου. 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ: Αρκετά ! Θα σου αποδείξω εγώ, ω Καίσαρ, πως ο λαός µου 
διατηρεί όλο του το πνεύµα! Σε τρεις µήνες, ούτε ώρα παραπάνω, θα σου έχω 
φτιάξει ένα µεγαλόπρεπο παλάτι, εδώ στην Αλεξάνδρεια! 
ΚΑΙΣΑΡ: Αν τα καταφέρεις, ω βασίλισσά µου, θα αναγνωρίσω το λάθος µου 
και θα δεχτώ πως ο λαός σου είναι ακόµη µεγάλος! ... Όµως αµφιβάλλω! 

 
α) Ποιο από τα τρία κείµενα βρίσκετε πιο ενδιαφέρον και γιατί; 
β) Σε ποιο ή σε ποια από αυτά νοµίζετε πως ό,τι αναφέρεται ή αναπαριστάνεται 
είναι πλασµατικό και γιατί;  

γ) Ποια αφηγηµατική πράξη µπορεί να συνιστά καθένα από τα αποσπάσµατα;  
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(Το απόσπασµα Α προέρχεται από το βιβλίο του Λ. Κάνφορα: Η χαµένη 
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990, σ. 80, το 
απόσπασµα Β από το βιβλίο: Πολιτισµική προσφορά του Ελληνισµού για την Α΄ 
Λυκείου -η έντονη γραφή είναι του πρωτοτύπου. Ο διάλογος Γ ανήκει στο 
εικονογραφηµένο τεύχος «Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα») 
 
2.2.3. Τα παρακάτω αποσπάσµατα έχουν κοινά σηµεία ως προς το περιεχόµενο, 
διαφέρουν όµως ως προς την αφηγηµατική πράξη τους. Αφού τα διαβάσετε, να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 
Α Τότε ντουφεκισµούς εµείς κι εκείνοι, κι αρχίσαµεν εµείς «Ζήτω το Σύνταµα κ� 
η Εθνική Συνέλεψη!» (...) Τότε εκινήθη και το τακτικόν και ιππικόν µε τον 
Καλλέργη και Σκαρβέλη, ακούγοντας τους ντουφεκισµούς µας και πήγαν εις το 
παλάτι. Ευτύς εγώ άφησα την αναγκαία φρουρά και πήγα κ� εγώ. Βγαίνοντας 
έξω µ� ακολούθησαν όλοι οι πολίτες. Και µας πήραν εις τα χέρια όλους ο λαός. 
Χάλευαν να µπούνε από τα παλεθύρια εις το Παλάτι. Τότε τους µίλησα νάχουν 
την µεγαλύτερη αρετή και πατριωτισµόν. 

Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, κεφ. 6. 
 
 
Β Οι κοινοί στόχοι των αρχηγών της συνωµοσίας απέβλεπαν στην αποποµπή των 
Βαυαρών και στην παραχώρηση Συντάγµατος. Τον Αύγουστο του 1843 µυείται 
στη συνωµοσία ο επικεφαλής του ιππικού της πρωτεύουσας συνταγµατάρχης 
∆ηµήτριος Καλλέργης (1803-1867) ο οποίος εξασφαλίζει στους συνωµότες την 
αναγκαία στρατιωτική υποστήριξη. Τη νύχτα της 2ας προς την 3η Σεπτεµβρίου 
ο στρατός των συνωµοτών περικυκλώνει τα ανάκτορα, ενώ συγχρόνως πλήθος 
λαού άρχισε να συγκεντρώνεται στον ίδιο χώρο. Συγχρόνως οι αρχηγοί των 
κοµµάτων συγκαλούσαν το Συµβούλιο της Επικρατείας που ψήφιζε µια 
διακήρυξη προς το λαό και συνέτασσε αναφορά στο βασιλιά ζητώντας 
Σύνταγµα. 

Σκουλάτος Β., ∆ηµακόπουλος Ν., Κόνδης Σ., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, 
Β΄ Λυκείου, σ. 247, 250. 
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Γ Άµα δ� ήρχισε φαινόµενον το λυκαυγές της ηµέρας παρά την σηµαίαν των 
πολιτών φέρουσα την επιγραφήν σταυροειδώς Ζήτω το Έθνος, Ζήτω το 
Σύνταγµα επαρουσιάσθη υπό τα ανάκτορα και η των Μαθητών του 
Πανεπιστηµίου κατεσκευασµένη εξ υφάσµατος µεταξωτού και χρώµατος 
ανοικτού κυανού, κινήσασα πολλήν την χαράν και τον ενθουσιασµόν των 
ανθρώπων. 
Εφηµερίδα «Αιών», φύλλο 468, 8.9.1843, στους Σκουλάτο  Β., ∆ηµακόπουλο Ν. & Κόνδη Σ. 

Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Β΄ , Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα 1997, σ. 248. 
 
Αφού σκιαγραφήσετε τον αφηγητή καθενός από τα παραπάνω αποσπάσµατα ως 
προς την εποχή του, το µορφωτικό του επίπεδο, το ρόλο του στα συµβάντα που 
αφηγείται ή και την τοποθέτησή του απέναντι σ� αυτά, καθώς και το στόχο της 
αφήγησης, να εξηγήσετε 
α) τις λεπτοµέρειες των γεγονότων που επιλέγει να παρουσιάσει και 
β) τη γλωσσική ποικιλία του κειµένου του (π.χ. σύγχρονή µας ή παλαιότερη 

µορφή της γλώσσας, λεξιλόγιο). 
 
 
 
 

2.2.4. Αφού διαβάσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα, να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 
Α Μπροστά στην προέλαση των γερµανικών στρατιών, η κυβέρνηση και ο 
βασιλιάς εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ η στρατιωτική ηγεσία συνθηκολογεί στις 
24 Απριλίου. Η αντίσταση όµως στην Κρήτη κρατά ακόµη ως το Μάιο του 
1941.(...) Η αντίσταση στην Κρήτη προκαλεί την καταστροφή εκλεκτών 
γερµανικών δυνάµεων και ο Χίτλερ αναγκάζεται να αναβάλει για ζωτικό 
χρονικό διάστηµα την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. 

Σκουλάτος Β., ∆ηµακόπουλος Ν., Κόνδης Σ., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, 
τεύχος Γ΄. Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα 1997,  σσ. 256, 259. 

 
Β Παρασκευή 30 Μάη 1941 
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Στο τραπέζι η Μαρώ µου λέει τη διήγηση ενός Άγγλου αξιωµατικού που γύρισε 
χτες βράδυ από το Ηράκλειο. Τ� αλεξίπτωτα, µε όλα τα χρώµατα, πέφτοντας 
µέσα στο χαλάζι των γερµανικών πολυβόλων. Οι Κρητικοί, άλλοι χωρίς όπλα, 
άλλοι χωρίς φυσίγγια, πέφτοντας µε τα χαντζάρια πάνω στον εχθρό· οι 
Νεοζηλανδοί µε την ξιφολόγχη κι αυτοί χωρίς πολεµοφόδια. Το Ηράκλειο 
ζωσµένο από παντού· το λιµάνι του γεµάτο βουλιαγµένα καράβια και οι 
Κρητικοί λέγοντας στους Εγγλέζους: «Φύγετε εσείς, εµείς έχουµε τα βουνά». 
Τα νοσοκοµεία γκρεµισµένα πρώτα-πρώτα από τους βοµβαρδισµούς. Γερµανοί 
αιχµάλωτοι οµολόγησαν πως το έκαναν επίτηδες, σύµφωνα µε διαταγές, για να 
ρίξουν το ηθικό του κόσµου. 

Γ. Σεφέρης, Μέρες ∆΄. Ίκαρος,  Αθήνα 1986, σ. 95.  
 
Γ Χίτλερ να µην το καυχηθείς πως πάτησες την Κρήτη 
Ξαρµάτωτη την ήβρικες και λείπαν τα παιδιά της. 
Στα ξένα πολεµούσανε πάνω στην Αλβανία 
µα πάλι πολεµήσανε για την ελευθερία. 
Κρήτη µου, όµορφο νησί, έγραψες ιστορία 
δίχως στρατό πολέµησες µιαν αυτοκρατορία. 

Ριζίτικο τραγούδι 

∆ Από τις 20 Μαΐου άρχισε η επίθεση των Γερµανών στην Κρήτη µε 
βοµβαρδισµό και ρίψη αλεξιπτωτιστών.(...) Στο µέτωπο του Ηρακλείου οι 
Έλληνες µε την 14η Αγγλική Ταξιαρχία κράτησαν ως τις 28  του µήνα. Καθώς 
ξηµέρωνε η 29η, οι αγγλικές δυνάµεις επιβιβάστηκαν σε µοίρα βρετανικών 
πλοίων σε µία αστραπιαία επιχείρηση µε προορισµό την Αφρική. Το ίδιο βράδυ 
οι Έλληνες σταµάτησαν να πολεµούν. 
Παπαγεωργόπουλος Η. (εκδ.), Το χρονικό του εικοστού αιώνα, Τέσσερα Έψιλον, Αθήνα, χ.χ., σ. 622. 

 

α) Ποιο από τα αποσπάσµατα περιέχει περισσότερες λεπτοµέρειες και γιατί;  
β) Σε ποια αποσπάσµατα τονίζεται η υπεροπλία των Γερµανών και σε ποια δεν 
αναφέρεται; Σε ποια από τα αποσπάσµατα αυτή η έµφαση και η παράλειψη 
µπορούν να ερµηνευθούν από προς το είδος της αντίστοιχης αφήγησης; 

γ) Στο κείµενο Β, ο Γ. Σεφέρης αφηγείται χρησιµοποιώντας ονοµατικές φράσεις. 
Τι αποτέλεσµα έχει αυτή η χρήση; 

 



 189

2.2.5. Το παρακάτω κείµενο αποτελεί µία προσωπική αφήγηση σε απλό ύφος. 
Υποθέστε ότι συµµετέχετε σ� αυτό το πείραµα στο σχολείο σας και ότι 
καταγράφετε, αναλυτικά και ως εργασία για το σπίτι, την πορεία και τα 
αποτελέσµατά του στο τετράδιό σας. Τι γράφετε; 
 
Το αίνιγµα του χρώµατος 
 
Πάλι η µεγαλοφυϊα του Νεύτωνα εξήγησε για πρώτη φορά τον πλούτο των 
χρωµάτων στον κόσµο. Να πώς αφηγείται ένα από τα πειράµατά του ο 
Νεύτωνας, που παραθέτουµε µε τα ίδια του τα λόγια: 
«Στα 1667 (την εποχή που µε απασχολούσε η λείανση φακών τύπων 
διαφορετικών από το σφαιρικό) προµηθεύτηκα ένα γυάλινο τριγωνικό πρίσµα 
για να κάνω πειράµατα πάνω στα περίφηµα φαινόµενα των χρωµάτων. Αφού 
συσκότισα το δωµάτιο και έκανα µία τρυπίτσα στο παραθυρόφυλλο, για να 
αφήσω να περνά µια κατάλληλη ποσότητα ηλιακού φωτός, τοποθέτησα το 
πρίσµα µου µπροστά από την τρυπίτσα έτσι που το φως που διαθλάται να 
χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Ήτανε µια πολύ ευχάριστη διασκέδαση, να 
παρατηρείς τα ζωηρά και έντονα χρώµατα που παράγονταν µ� αυτόν τον 
τρόπο.» 

Einstein & Infeld, Η εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική. ∆ωδώνη, 
Αθήνα 1978, σ. 93. 

2.2.6. Να υποθέσετε ότι είστε: α) ένας ή µία έκπληκτος/η και φοβισµένος/η 
µάρτυρας του συµβάντος που αναφέρεται στην παρακάτω είδηση και β) ένας 
ψύχραιµος και έµπειρος πυροσβέστης που συµµετείχε στην κατάσβεση. Να 
γράψετε το κείµενο της προφορικής αφήγησης σε κάθε περίπτωση, 
φροντίζοντας να αποδώσετε το αντίστοιχο ύφος. 
 
Κάηκε η φάτνη στην πλατεία της Καβάλας 
 
Τεράστια φάτνη, που ήταν τοποθετηµένη στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, 
µετετράπη σε «λαµπάδα», όταν το βράδυ της Τρίτης -παραµονή Πρωτοχρο-
νιάς- προκλήθηκε φωτιά από βραχυκύκλωµα. Η φωτιά πήρε γρήγορα µεγάλες 
διαστάσεις µπροστά στα έκπληκτα µάτια εκατοντάδων Καβαλιωτών, που δεν 
πρόλαβαν να επέµβουν. Άνδρες της Πυροσβεστικής µε τη βοήθεια δύο οχηµά-
των έσβησαν τη φωτιά, χωρίς όµως να µπορέσουν να διασώσουν τη φάτνη. 

Από τον ηµερήσιο τύπο 
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2.2.7. Το παρακάτω κείµενο αποτελεί είδηση, µε το ανάλογο τυπικό ύφος και 
χωρίς σχολιασµό. 
Κατολίσθηση σηµειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή των γεφυρών της 
διώρυγας της Κορίνθου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η ναυσιπλοΐα για λόγους 
ασφαλείας. 

Από τον ηµερήσιο τύπο 
 
Με βάση αυτό το αφηγηµατικό περιεχόµενο να συνθέσετε: 

α) µία προφορική αφήγηση ενός περαστικού τουρίστα, σχολιασµένη και σε 
οικείο ύφος, 

β) την αναφορά του κυβερνήτη ενός διερχοµένου πλοίου στην πλοιοκτήτρια 
εταιρεία, 

γ) µία µήνυση κατά των υπευθύνων εκ µέρους της πλοιοκτήτριας εταιρείας, για 
τις ζηµιές στο πλοίο, για την καθυστέρηση του πλου και για ψυχική οδύνη 
του πληρώµατος, 

δ) τµήµα µιας ανακοίνωσης σχετικής µε το συµβάν σε ένα συνέδριο µηχανικών, 
σε επιστηµονικό ύφος. 
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2.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

2.3.1. Προσπαθήστε να βρείτε όλες τις πιθανές αντιστοιχίες ανάµεσα στα είδη 
αφηγηµατικού περιεχοµένου στη στήλη Α και στις αφηγηµατικές πράξεις στη 
στήλη Β. (Αυτό σηµαίνει ότι κάθε στοιχείο της στήλης Α µπορεί να αντιστοιχεί 
σε περισσότερα από ένα στοιχεία της στήλης Β.)  
 

Α 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Β 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ 
 
1.  Το χθεσινοβραδινό σας όνειρο 
 
2.  Ένα αυτοκινητιστικό δυστύχηµα 
που παρακολουθήσατε άναυδοι 

 
3.  Η εξέλιξη µιας δυνατής φιλίας 
 
4.  Μια σχολική εκδήλωση-θρίαµβος 
 
5.  Αναµνήσεις της παιδικής ηλικίας 
 
6.  Περιπέτεια παραθεριστών µε 
ταχύπλοο σκάφος 

 
7.  Το ταξίδι του Οδυσσέα 
 
8.  Ατύχηµα σε πυρηνικό σταθµό 
 
9.  Η πολιτική δράση του Ρήγα 

 

 
  α. Ηµερολόγιο  

 
  β. Κατάθεση σε ανακριτή 

 
  γ. Προφορική, ανεπίσηµη 

 αφήγηση 
 

  δ. Ποίηµα  
 

  ε. Βιογραφία 
 
στ. Αναφορά στο λυκειάρχη  

 
 

  ζ. Άρθρο ειδησεογραφικό σε 
 πολιτική εφηµερίδα 

 
  η. Σχολικό διαγώνισµα   

 
  θ. Σενάριο ταινίας 

 
  ι.  Ιστοριογραφία 
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2.3.2. Να αποδώσετε σε κάθε στοιχείο της στήλης Α το σωστό χαρακτηρισµό 
από τη στήλη Β. 
 

Α Β 
 
α)  Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 
 
β)  Πανηγυρική οµιλία για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου 

 
γ)  Αεροπορική τραγωδία 
 
δ)  Παραµύθι 
 
ε)  Ένα επικίνδυνο ορειβατικό εγχείρηµα 
 
στ)  Η τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια 

εν Ταύροις» 
 
ζ)  Οι περιπέτειες µιας παρέας παιδιών 
 
η)  Ένα µυθιστόρηµα 
 
θ)  Μήνυση για διατάραξη κοινής 
ησυχίας 

 
ι)  Αξέχαστες διακοπές 
 

 
 
 
 
 
 

Αφηγηµατικό 
περιεχόµενο 

 
 
 
 
 
 

Αφηγηµατική πράξη 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙ∆Η, ΤΟ ΥΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ 
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3.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

3.1.1. ∆οκιµάστε τη λογοτεχνική σας ικανότητα δηµιουργώντας µια δική σας 
φανταστική ιστορία. Ο πίνακας που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να διαγράψετε 
το πλαίσιο στο οποίο θα εκτυλιχθεί η αφήγησή σας. Αφού επιλέξετε την ιστορία 
της οποίας τα στοιχεία βρίσκετε πιο ενδιαφέροντα, συµπληρώστε τα υπόλοιπα 
και αφηγηθείτε την σε ένα διήγηµα 200-300 λέξεων. 
 

 
 
ΤΟΠΟΣ 

 
 
Ολυµπία 

 
Αγία Σοφία, 
Κωνσταντι-
νούπολη 

 
Φιλικό σας 
σπίτι  

 
Η σχολική 
σας 
αίθουσα 

 
Κάπου 
στον 
πλανήτη γη 

 
 
ΧΡΟΝΟΣ 

 
5ος αιώνας 
π.Χ. 

 
9ος αιώνας 
µ.Χ. 

 
Πριν από 
λίγους 
µήνες 

 
Πριν από 
µερικές 
ηµέρες 

 
3.000 µ.Χ. 

 
 
ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Αθλητές, 
ελλανοδί-
κες, θεατές, 
δούλοι 

    

 
ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟ 

 
Ολυµπιακοί 
αγώνες 

 
Στέψη 
αυτοκράτορ
α 

 
Αποτυχη-
µένο πάρτι 

 
Αδιάβα-
στος στο 
µάθηµα 

 
Εισβολή 
εξωγήινων 

 
ΥΦΟΣ 

 
Ενθουσιώ-
δες 

 
Στοµφώδες 

 
Ειρωνικό 

 
Χιουµορι-
στικό 

 
Αγωνιώδες  

 
 
 
3.1.2. Η γιορτή της 25ης Μαρτίου προετοιµάστηκε πρόχειρα, παρουσίασε 
κοινοτοπίες και διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισµένο χρόνο. Αφηγηθείτε  
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την εµπειρία σας σ� ένα συµµαθητή σας που δεν παρακολούθησε τη γιορτή, έτσι 
ώστε να δικαιολογήσετε α) την ανία που σας προκάλεσε η γιορτή και β) την 
απογοήτευσή σας, επειδή το νόηµα της επετείου δεν έγινε φανερό. 
 
3.1.3. Πηγαίνοντας στο σχολείο συναντήσατε ένα  µικρό παιδί να πουλά 
χαρτοµάντιλα. Με αφορµή αυτό το γεγονός γράψτε ένα άρθρο στη σχολική 
εφηµερίδα, µε σκοπό να υποστηρίξετε την ανάγκη να µεριµνήσει η πολιτεία, 
ώστε να µην αναγκάζονται ορισµένα παιδιά να εγκαταλείπουν το σχολείο, για 
να εξασφαλίσουν τα  προς το ζην. 
 
3.1.4. Υποθέστε ότι είστε µέλος κάποιας οµάδας, από αυτές που αναφέρονται 
στο κείµενο 6 της σελίδας 260 (Έκφραση - Έκθεση, Τεύχος Α΄) και 
καταγράφετε στο ηµερολόγιό σας στιγµιότυπα της δουλειάς σας, τα οποία 
δείχνουν τη χαρά της συνεργασίας και την αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε στην 
οµάδα. 
 
3.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

3.2.1. Να διαβάσετε τα παρακάτω κείµενα και να συµπληρώσετε τα κενά στους 
πίνακες που ακολουθούν (δίνονται παραδειγµατικές απαντήσεις για το πρώτο 
κείµενο). 
 
Α Ωρολογιακή βόµβα σε ... σάντουιτς αναστάτωσε χθες το δικαστικό µέγαρο του 
Πειραιά. Άγνωστος τηλεφώνησε ότι έχει τοποθετήσει βόµβα στο ισόγειο του 
κτιρίου, το οποίο εκκενώθηκε αµέσως. Όταν οι αστυνοµικοί άνοιξαν το πακέτο 
βρήκαν µέσα ένα ρολόι και ένα σάντουιτς. 

 
Β Αφού λοιπόν καταγίνηκα ένα δυο µήνες να µάθω ετούτα τα γράµµατα οπού 
βλέπετε, εφαντάστηκα να γράψω τον βίον µου, όσα έπραξα εις την µικρή µου 
ηλικία και όσα εις την κοινωνία, όταν ήρθα σε ηλικία, και όσα διά την πατρίδα 
µου οπού εµπήκα εις της Εταιρείας το µυστήριο διά τον αγώνα της λευτεριάς 
µας και όσα είδα και ξέρω οπούγιναν εις τον Αγώνα, και σε όσα κατά δύναµη 
συµµέθεξα κ� εγώ κ� έκαµα το χρέος µου, εκείνο οπού µπορούσα. 
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Γ Όταν ο παππούς µου γύρισε από την Πόλη, ασχολήθηκε µε την εκλογή του 
ανηψιού του στη Βουλή της Κρήτης. Έγραφε στους ψηφοφόρους, γύριζε µε το 
άλογο στα χωριά, έβγαζε λόγους. Είχε µεγάλη µόρφωση. Μελετούσε και 
χειριζότανε το γραπτό λόγο µε κοµψότητα, καλλιέπεια και φαντασία. Για να 
ζήσει, αναγκάστηκε ν� ανοίξει ραφτάδικο στα Χανιά. Το πρώτο για ευρωπαϊκό 
ντύσιµο, φράγκικο, όπως το λέγανε. Και είναι φυσικό που όλοι οι 
ευρωπαΐζοντες έγιναν πελάτες του. Ανάµεσά τους κι ο Βενιζέλος. 

 
∆ Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάµεις προσβάλλουν από την 5ην πρωινήν σήµερον 
τα ηµέτερα τµήµατα προκαλύψεως της ελληνο-αλβανικής µεθορίου. Αι 
ηµέτεραι δυνάµεις αµύνονται του πατρίου εδάφους. 

 
Ε Κυριακή 22 Οκτώβρη 
Όταν µπαίνει κανείς στην Ελλάδα, το αίσθηµα όχι πως προχωρείς, αλλά πως 
ανεβαίνεις σκαλοπάτια, πως περνάς ένα κατώφλι. Άλλος κόσµος, σε άλλο 
επίπεδο. Σήµερα πρωί η ανατολική ουρά της Ύδρας, ο Πόρος, έπειτα το όρος 
της Αίγινας, ένα αγκάθι πίσω απ� τον κάβο, κι έπειτα, µε τα γυαλιά, η 
Ακρόπολη. Ήµουν, νοµίζω, ο πρώτος που την ξεχώρισα. Όλοι, ξένοι και δικοί 
µας στρατιώτες και βαθµοφόροι, όλο το πλήρωµα, απ� τη µιαν άκρη του 
καραβιού ως την άλλη, είχανε σταµατήσει σε µιαν απόλυτη σιγή, όπως όταν ο 
αρχιµουσικός χτυπήσει το ραβδί του στο αναλόγιο σε µιαν αίθουσα συναυλίας. 
Σήµερα κλείνω ακριβώς τριάµισι χρόνια από τότε που έφυγα από τον Πειραιά 
στις 22 τ� Απρίλη 1941. 
Η πιο όµορφη, η πιο αλαφριά µέρα του κόσµου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΙ ΕΞΩΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ 
ΠΟΜΠΟΣ 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ 
∆ΕΚΤΗΣ 

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

  
 
Α 

  
 
Συντάκτης 
ειδήσεων 

 
Ο «µέσος» 
αναγνώστης της 
εφηµερίδας ή 
ακροατής 
ραδιοφώνου ή 
τηλεθεατής. 

 
Η καθηµερινή 
προετοιµασία των 
ειδήσεων - λίγος 
διατιθέµενος χώρος 
και χρόνος. 

 
Η 
ενηµέρωση 
για τα 
συµβάντα 
της 
επικαιρότητα
ς. 

 
 
Β 
 

    

 
 
Γ 
 

    

 
 
∆ 
 

    

 
 
Ε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ 
ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ΝΟΥ 

 
 

ΥΦΟΣ 

 
 
 
Α 

 
 
 
Ειδησεογρα-
φικό άρθρο 

 
Φάρσα σχετικά 
µε τοποθέτηση 
βόµβας (από τα 
συνηθισµένα 
θέµατα των 
εφηµερίδων). 

 
Σύντοµο κείµε-
νο - δίνονται οι 
βασικές πληρο-
φορίες: τόπος, 
χρόνος, πρό-
σωπα, αίτια. 

 
Τυπικό και 
απλό: 
«δηµοσιογρα-
φικό» 

 
 
Β 
 

    

 
 
Γ 
 

    

 
 
∆ 
 

    

 
 
Ε 
 

    

Και τώρα, να συζητήσετε πώς οι παράγοντες του πίνακα Ι συντελούν στη 
διαµόρφωση των γνωρισµάτων του πίνακα ΙΙ. 
(Το κείµενο Α προέρχεται από τις εφηµερίδες, το απόσπασµα Β από τα 
αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη, το απόσπασµα Γ από την αυτοβιογραφία 
του Μίκη Θεοδωράκη: Οι δρόµοι του αρχάγγελου, τ.1, Κέδρος, Αθήνα 1986, σ. 
39, το κείµενο ∆ είναι το πρώτο πολεµικό ανακοινωθέν του ελληνο-ιταλικού 
πολέµου και το Ε ανήκει στις Μέρες ∆΄ του Γ. Σεφέρη, Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 
370.) 
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3.2.2. Όλα τα παρακάτω κείµενα αναφέρονται στην κήρυξη του ελληνο-
ιταλικού πολέµου, αλλά το καθένα ανήκει σε διαφορετικό αφηγηµατικό είδος. 
Αφού τα διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
 
Α Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του 
και τη σκούφια την ψηλή του  
µ� όλα τα φτερά 
και µια νύχτα µε φεγγάρι 
την Ελλάδα πάει να πάρει 
-βρε το φουκαρά! 
Σατιρικό τραγούδι ερµηνευµένο από 
τη Σ. Βέµπο, στίχοι : Γ. Οικονοµίδης. 
 

Β 20 Οκτωβρίου 1940 
Ο Έλληνας πρέσβης στη Ρώµη πληροφορεί µε επείγον µήνυµά του την 
κυβέρνηση στην Αθήνα, ότι ο Μουσολίνι αποφάσισε ήδη την κήρυξη πολέµου 
κατά της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, την ενηµερώνει για τις λεπτοµέρειες µιας 
σύσκεψης που είχε συγκληθεί στις 15 Οκτωβρίου στο Παλάτσο Βενέτσια, όπου 
ο Μουσολίνι ανάγγειλε την ερήµην του Χίτλερ απόφασή του για εισβολή στο 
ελληνικό έδαφος από την Αλβανία. 

Παπαγεωργόπουλος Η. (εκδ.), Το χρονικό του εικοστού αιώνα, Τέσσερα Έψιλον, 
Αθήνα, χ.χ., σ. 603. 

Γ ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940 
Κοιµήθηκα δύο το πρωί, διαβάζοντας Μακρυγιάννη. Στις τρεις και µισή µια 
φωνή µέσα από το τηλέφωνο µε ξύπνησε «Έχουµε πόλεµο». Τίποτε άλλο, ο 
κόσµος είχε αλλάξει. (...) 
Ντύθηκα κι έφυγα αµέσως. Στο Υπουργείο Τύπου δυο-τρεις υπάλληλοι. Ο Γκράτσι 
είχε δει το Μεταξά στις τρεις. Του έδωσε µια νότα* και του είπε πως στις 6 τα 
ιταλικά στρατεύµατα θα προχωρήσουν. Ο πρόεδρος του αποκρίθηκε πως αυτό 
ισοδυναµεί µε κήρυξη πολέµου, και όταν έφυγε κάλεσε τον πρέσβη της Αγγλίας. 

Γ. Σεφέρης, Μέρες Γ΄, Ίκαρος, Αθήνα 1977, σ. 258. 
(*νότα = επίσηµο διπλωµατικό έγγραφο) 

∆ Η κατάληψη της Αλβανίας από τον Μουσολίνι το 1939 αποκαλύπτει τα ιταλικά 
σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Από τότε αρχίζει µια 
σειρά εκφοβισµών της Ιταλίας προς την Ελλάδα µε αποκορύφωµα τον 
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τορπιλισµό του ελληνικού αντιτορπιλικού Έλλη (15 Αυγούστου 1940) στο 
λιµάνι της Τήνου. Οι εκφοβισµοί όµως της Ιταλίας δεν έχουν το αποτέλεσµα που 
είχε προεξοφλήσει ο Μουσολίνι. Το τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940, µε το 
οποίο η Ιταλία ζητά την ελεύθερη δίοδο των στρατευµάτων της από το ελληνικό 
έδαφος απορρίπτεται από τον τότε πρωθυπουργό Ι. Μεταξά, ο οποίος, αυτή τη 
συγκεκριµένη στιγµή, γινόταν ο εκφραστής της κοινής θέλησης του ελληνικού 
λαού. 

Σκουλάτος Β., ∆ηµακόπουλος Ν., Κόνδης Σ., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, 
Γ΄ Λυκείου, σσ. 241-243. 

 
Ε Αλλά σήµερα τόσην ώρα που γελούσαµε, δεν προσέξαµε πως ο µπαµπάς είχε 
γυρίσει ξαφνικά πίσω και µας κοιτούσε. Χωρίς να γελάει. (...) Η µαµά τον είδε 
πρώτη και σταµάτησε να γελάει και του είπε πως ήρθε πάνω στη ώρα που  δεν 
πίνω το γάλα µου και πρέπει να φύγω για το σχολείο και να µου πει κάτι για να 
το πιω. Αλλά ο µπαµπάς δεν µου είπε τίποτα. Τότε τον ρώτησε γιατί γύρισε 
πίσω και µήπως ήταν αργία και δεν το ήξερε. Αλλά ο µπαµπάς πάλι δεν είπε 
τίποτα. Μετά µίλησε ξαφνικά και είπε να πάψουµε και να τον ακούσουµε µε 
προσοχή κι όταν καθίσαµε προσοχή είπε κανείς να µη βγει από το σπίτι (...). 
Μόλις είπε έτσι αφήσαµε τα παιχνίδια που παίζαµε και µαζευτήκαµε γύρω του 
και τον κοιτούσαµε γιατί ποτέ άλλοτε δεν ήταν έτσι και περιµέναµε να µας πει 
γιατί χαλάει ο κόσµος. Τότε ο µπαµπάς έβγαλε µια φωνή κουρασµένη, 
βραχνιασµένη, θυµωµένη, αγριεµένη και φοβισµένη, που όταν την ακούσαµε, 
γίναµε κι εµείς θυµωµένοι, αγριεµένοι και φοβισµένοι: 
- Η Ιταλία µας κήρυξε τον πόλεµο! είπε. 
- Τι; 
- Η Ιταλία µας κήρυξε τον πόλεµο, ξαναείπε. 
Τη δεύτερη φορά ακούσαµε όλοι κι η µαµά είπε «Θεέ µου!» και ρώτησε γιατί; 
Η ∆ωροθέα είπε «Παναΐτσα µου!» και ρώτησε πότε; 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Άκης και οι άλλοι, Γνώση, Αθήνα 1990, σσ. 212-213. 
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α) Ποιες είναι ο σκοπός καθενός από τα παραπάνω αποσπάσµατα; 
β) Ποια από τα αποσπάσµατα έχουν τα περισσότερα κοινά σηµεία ως προς το 
σκοπό, την επιλογή των λεπτοµερειών, το ύφος και το λεξιλόγιο; Ποια είναι 
αυτά τα κοινά σηµεία; 

γ) Ποιο ή ποια από τα αποσπάσµατα διαφέρουν πολύ από τα υπόλοιπα και ως 
προς τι; 

δ) Σε ποιο από τα κείµενα διακρίνετε ειρωνεία ως προς τα πρόσωπα και τα 
συµβάντα της αφήγησης; Πώς εξυπηρετεί αυτή η ειρωνεία τον πρακτικό 
σκοπό του κειµένου; 

ε) Γιατί ο Γ. Σεφέρης σηµείωσε τη λεπτοµέρεια «διαβάζοντας Μακρυγιάννη»; 
Ποια σχέση έχει αυτή η λεπτοµέρεια µε το όλο συµβάν;  

 στ) Αν υπολογίσουµε τον τύπο του κειµένου από το οποίο προέρχεται το 
απόσπασµα Β (ειδησεογραφικό άρθρο εφηµερίδας), πώς θα δικαιολογήσουµε 
τις λεπτοµέρειες που επιλέγει ο συντάκτης του, για να παρουσιάσει την 
είδηση της κήρυξης του πολέµου; 

ζ) Ποιο από τα αποσπάσµατα σας φαίνεται πιο «δυνατό»; Γιατί; 
 
3.2.3. Αφηγηθείτε µε συντοµία την υπόθεση µιας κινηµατογραφικής ταινίας σ� 
έναν φίλο/σε µία φίλη σας, µε σκοπό να του/της προκαλέσετε το ενδιαφέρον, 
ώστε να πάει στον κινηµατογράφο να τη δει. 
 
3.2.4. Η εκδροµή µε την παρέα σας κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. 
Αφηγηθείτε στους  γονείς σας τα πιο χαρακτηριστικά συµβάντα, 
διεκτραγωδώντας όσα περάσατε. 
 
3.2.5. Ένας πεζός τραυµατίζεται σοβαρά σκοντάφτοντας µέσα σε µία πρόσφατα 
ανοιγµένη λακούβα στο πεζοδρόµιο, εξαιτίας της ολιγωρίας των αρµοδίων. 
Βοηθήστε τον παθόντα να συντάξει τη µήνυση που αποφάσισε να καταθέσει, 
φροντίζοντας ώστε το ύφος του κειµένου να είναι σοβαρό και αυστηρό. 
 
3.2.6. Ο καθηγητής των Μαθηµατικών σάς «συνέλαβε» απροετοίµαστο στο 
µάθηµά του. Αφηγηθείτε το περιστατικό στη µητέρα σας, προσπαθώντας να 
υποβαθµίσετε τη σηµασία του. 
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3.2.7. Ο διευθυντής του σχολείου ζητεί από τους µαθητές να αναφέρουν µερικά 
περιστατικά για να συντάξει, βάσει αυτών, µια αναφορά προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µε την οποία να δικαιολογεί την αναγκαιότητα της τοποθέτησης 
φυλάκων στο σχολείο. Να αναφέρετε µερικά τέτοια περιστατικά. 
 
3.2.8. Ένας φίλος που θεωρούσατε εχέµυθο πρόδωσε ένα µυστικό που του 
εµπιστευθήκατε. Αφηγηθείτε στο ηµερολόγιό σας ό,τι έγινε, εκφράζοντας την 
απογοήτευσή σας. 
 
3.2.9. Ένας απρόσκλητος επισκέπτης έχει παρατείνει για πολύ την παραµονή 
του στο σπίτι σας. Αργότερα η µητέρα σας αφηγείται σε µια φίλη της στο 
τηλέφωνο την αδηµονία της να απαλλαγεί από την παρουσία του. 
 
3.2.10. Αγοράσατε ένα προϊόν που αποδείχθηκε ελαττωµατικό. Γράψτε µια 
επιστολή διαµαρτυρίας στην εταιρεία που το κατασκεύασε σε ύφος κατάλληλο, 
ώστε να επιτύχετε την αποζηµίωσή σας από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
 
3.2.11. ∆ιαβάζουµε την είδηση: «Την παράσταση του έργου παρακολούθησε και 
ο διάσηµος ηθοποιός Χ, ο οποίος, αφού συνεχάρη τους συντελεστές, παρέµεινε και 
στη δεξίωση που είχε διοργανωθεί στο φουαγιέ του θεάτρου.» 
α) Πώς θα διαµόρφωνε την αφήγηση του ίδιου συµβάντος η κοσµική στήλη ενός 
περιοδικού ποικίλης ύλης; 

β) Υποθέστε ότι µία θαυµάστριά του σάς αφηγείται τη συνάντηση που είχε µαζί 
του. 
Να γράψετε τα αντίστοιχα κείµενα. 

 
3.2.12. Αν κάποιος αποφάσιζε να γράψει τη βιογραφία του ∆ελµούζου, ποιες 
λεπτοµέρειες από το γράµµα του µεγάλου παιδαγωγού (σελ. 258 του Α΄ τεύχους 
της Έκφρασης-Έκθεσης) πιστεύετε ότι θα περιλάµβανε σ� αυτήν; 
 
3.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

3.3.1. Να αντιστοιχίσετε κάθε αφηγηµατικό είδος της στήλης Α µε τον 
κυριότερο επικοινωνιακό σκοπό εκείνου που συντάσσει κείµενο τέτοιου είδους, 



 202

όπως αυτός ο σκοπός εκφράζεται στη στήλη Β. Ένα στοιχείο της στήλης Α 
περισσεύει. 
 

Α Β 

 
1. Υπηρεσιακή αναφορά 
 
2. ∆ελτίο ειδήσεων 
 
3. Βιογραφία 
 
4. Αποµνηµονεύµατα 
 
5. Ηµερολόγιο 
 
6. ∆ιήγηµα 
 
7. Ιστορικό µυθιστόρηµα 
 
8. Κατάθεση µάρτυρα 
 
9. Ηρωικό έπος 
 

 
α.  Να παρουσιάσει τη δράση µιας σηµαντικής 
ή, απλώς, ενδιαφέρουσας για το κοινό 
προσωπικότητας. 

β.  Να εκθέσει ό,τι γνωρίζει σχετικά µε µία 
εκδικαζόµενη υπόθεση. 

γ.  Να κάνει ευρέως γνωστά τα έργα και τις 
ηµέρες του, εφόσον κρίνει ότι υπήρξαν 
αξιόλογα για τον τόπο και την εποχή τους. 

δ.  Να καταγράψει προσωπικές εµπειρίες. 
ε.  Να ενηµερώσει το κοινό για τα γεγονότα της 
πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. 

στ.   Να σκιαγραφήσει ενδιαφέρουσες 
φυσιογνωµίες, σ� ένα σκηνικό από 
πραγµατικά και πλασµατικά γεγονότα της 
εποχής τους. 

ζ.  Να ενηµερώσει τους αρµόδιους σχετικά µε 
ένα θέµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες. 

η.  Να αναπτύξει µιαν άποψη, να αναδείξει µια 
αξιοπρόσεκτη κατάσταση, αναπαριστώντας 
µία λίγο-πολύ φανταστική περίσταση. 

 
 
 
 
3.3.2. Να σηµειώσετε Χ στα αντίστοιχα τετράγωνα, επιβεβαιώνοντας ή 
απορρίπτοντας το περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων. 

Σωστό   Λάθος 
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α) Το µυθιστόρηµα, ακόµα και αν εκφράζει βιώµατα  
του συγγραφέα, αφηγείται  πλασµατικά γεγονότα. ! ! 

β) Η πιο αξιόπιστη αφήγηση πραγµατικών γεγονότων 
είναι η ιστοριογραφία.     ! ! 

γ) Μια αυτοβιογραφία µπορεί να περιέχει και επινοηµένα 
γεγονότα.      ! ! 

δ) Η υπηρεσιακή αναφορά περιέχει πάντα ολόκληρη 
την αλήθεια.      ! ! 

ε)  Στη µυθιστορηµατική βιογραφία αποφεύγονται 
τα φανταστικά γεγονότα.     ! ! 

 
 
3.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

3.4.1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β και 
να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. 

Α Β 

 
1. Κατάθεση σε δικαστήριο 
2. Πολεµικό ανακοινωθέν 
3. Παραµύθι 
4. Ειδησεογραφικό άρθρο 
5. Αναµετάδοση αθλητικής συνάντησης 
6. ∆ιήγηµα 
7. Αρχαία τραγωδία 
8. Ηρωικό έπος 
 

 
 

α. Πραγµατικά γεγονότα 
 

β. Πλασµατικά γεγονότα 
 

γ. Ενδιάµεση κατηγορία 
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3.4.2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στα αντίστοιχα πλαίσια. 
1.  Σε ποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις αφηγηµατικών κειµένων είναι 
πιθανότερο να έχουµε επιστηµονικό ύφος;  
α) στην κατάθεση ενός αστυνοµικού,   ! 
β) στα αποµνηµονεύµατα του Κολοκοτρώνη,  ! 
γ) στην αυτοβιογραφία ενός ηθοποιού,    ! 
δ) σε άρθρο φιλολογικού περιοδικού για την πειρατεία 
στο Αιγαίο κατά την βυζαντινή εποχή.    ! 

2.  Σε ποια από τις ακόλουθες αφηγηµατικές πράξεις το ύφος θα µπορούσε να 
είναι χιουµοριστικό και γιατί; 
α) σε προσωπικό ηµερολόγιο,    ! 
β) σε ηµερολόγιο ενός πλοίου,    ! 
γ) σε κατάθεση µάρτυρα κατηγορίας,   ! 
δ) σε κατάθεση µάρτυρα υπερασπίσεως.   ! 

3.  Όταν ο κύριος σκοπός µιας αφήγησης είναι να µεταδώσει προσωπικές 
εµπειρίες του συγγραφέα, τότε η αφηγηµατική πράξη είναι 
α) βιογραφία,      ! 
β) ιστορικό µυθιστόρηµα,     ! 
γ) είδηση,       ! 
δ) υπηρεσιακή αναφορά.     ! 

4.  Όταν ο σκοπός της αφήγησης είναι να µεταδώσει πληροφορίες για µία 
αξιόποινη πράξη, τότε το είδος του κειµένου είναι 
α) βιογραφία,      ! 
β) βιογραφικό σηµείωµα,     ! 
γ) ιστορικό µυθιστόρηµα     ! 
δ) υπηρεσιακή αναφορά.     ! 

5.  Το ύφος µιας ενδιαφέρουσας προφορικής αφήγησης είναι 
α) τυπικό,       ! 
β) παραστατικό,      ! 
γ) λόγιο,       ! 
δ) επιστηµονικό.      ! 
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6.  Καθηµερινές ανάγκες της ζωής εξυπηρετεί άµεσα 
α) ένα ιστορικό µυθιστόρηµα,    ! 
β) ένα σχολικό βιβλίο ιστορίας,    ! 
γ) ένα βιογραφικό σηµείωµα,    ! 
δ) ένα ποίηµα.      ! 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 3, 4 και 5. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 

4. ΠΟΙΟΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ; 

4.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

4.1.1. Μία ιστορία της παιδικής σας ηλικίας σάς έµεινε αξέχαστη.  
α) Πώς την αφηγηθήκατε στο ηµερολόγιό σας σε α΄ πρόσωπο την ηµέρα που 
σας συνέβη;  

β) Ποια µορφή µπορεί να πάρει εκείνη η ιστορία σε ένα διήγηµά σας που το 
γράφετε σε γ΄ πρόσωπο, σήµερα, που αντιµετωπίζετε τον παιδικό εαυτό σας 
στοχαστικά; 

 
4.1.2. Αφηγηθείτε έναν από τους εξής µύθους του Αισώπου:  «Η αλεπού κι ο 
κόρακας», «Ο τζίτζικας κι ο µέρµηγκας», «Ο λαγός και η χελώνα», σε ένα 
µικρότερο ακροατή 
α) ως αφηγητής που δε µετέχει στα γεγονότα και 
β) ταυτιζόµενος µε έναν ήρωα του µύθου. 
 
4.1.3. Αντλώντας στοιχεία από το απόσπασµα της «Αργώς» του Γ. Θεοτοκά 
(Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 303), φανταστείτε ότι είστε ο ∆αµιανός που 
εκµυστηρεύεται στον παπα - Σίδερο τη µεγάλη του αγάπη για τα γράµµατα και 
γράψτε το σχετικό κείµενο. 
4.1.4. Αφηγηθείτε ένα περιστατικό που σας αναστάτωσε 
α) στο ηµερολόγιό σας, εκφράζοντας τη συναισθηµατική σας φόρτιση και 
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β) σε µία επιστολή προς ένα συγγενικό πρόσωπο που υπολογίζετε πολύ, 
εκθέτοντας τα συµβάντα σε γ΄ πρόσωπο και παρέχοντας στον αναγνώστη τη 
δυνατότητα να κρίνει πιο αντικειµενικά. 

 
4.1.5. Αφηγηθείτε ένα πάθηµά σας 
α) στη µητέρα σας σε α΄ πρόσωπο, 
β) στους φίλους σας σε γ΄ πρόσωπο, δίνοντας την εντύπωση ότι το περιστατικό 
συνέβη σε κάποιον άλλον και οµολογώντας στο τέλος την αλήθεια. 
 
 

4.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

4.2.1. Σε ποιες από τις ακόλουθες αφηγήσεις συγγραφέας και αφηγητής 
ταυτίζονται µε βεβαιότητα; Σε ποιες θα µπορούσε να ταυτίζεται ή και να µην 
ταυτίζεται; Από τι εξαρτάται κάθε πιθανότητα; Να δικαιολογήσετε τις 
απαντήσεις σας.  
 
Α Για τους λόγους αυτούς ζητούµε την ποινική δίωξη και την τιµωρία του, 
δηλώνουµε παράσταση πολιτικής αγωγής για την ηθική µας βλάβη και 
προτείνουµε µάρτυρες ... 

 
Β Το ταξίδι ήταν καλό, όλα έγιναν στην ώρα τους, ο καιρός θαυµάσιος, 
περάσαµε υπέροχα, η φιλοξενία καταπληκτική! Ελπίζω γρήγορα να τα πούµε 
από κοντά. 

 
Γ Αποφάσισα να γίνω ποιητής. Ο πατέρας µου µού είπε ότι δεν υπάρχουν 
κανόνες για να γίνει κανείς ποιητής κι ότι δεν υπάρχουν συντάξεις κι άλλα 
τέτοια βαρετά, αλλά εγώ είµαι αποφασισµένος. 
Σ. Τάουνσεντ, Το κρυφό ηµερολόγιο του Άντριαν Μόλ ηλικίας 13 χρονών και 3/4. Άγρωστις, 

Αθήνα 1989, σ. 94. 

 
∆ Στις αρχές του 1878 έρχεται στο ατελιέ του Γιαννούλη Χαλεπά η κυρία 
Αφεντάκη για να του δώσει µια παραγγελία. Μαζί της έχει τη φωτογραφία µιας 
όµορφης κόρης... Μόλις έφυγε, αµέσως βάλθηκε να βασανίζει το µυαλό του, τι 
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έργο να κάµει ... Έτσι το τελείωσε, κατόπι το σκάλισε στο µάρµαρο και στα 1880 
η Κοιµωµένη, το άγαλµα που του έδωσε τη φήµη, βρισκόταν στη γνωστή θέση του-
µ� αλίµονο δίχως την υπογραφή του- πάνω στον τάφο της Σοφίας Αφεντάκη. 

∆ούκας Σ., Γιαννούλης Χαλεπάς. Κέδρος, Αθήνα 1978, σσ. 23-24. 
 
Ε Αναφέρω ότι στις 10-10-1997 και ώρα 6 µ.µ., µετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού 
αγώνα στο γήπεδο της Άνω Τούµπας και κατά τη διάρκεια της αναχώρησης 
των φιλάθλων, συνελήφθησαν, χωρίς να προβάλουν αντίσταση, οι Γ. Π. και ∆. 
Κ., οι οποίοι πετούσαν αβγά και διάφορα οπωροκηπευτικά στον αγωνιστικό 
χώρο και στους φιλάθλους της αντίπαλης οµάδας. 

 
ΣΤ Την ώρα του συµβάντος ήµουν µέσα στο σπίτι και δεν είδα τίποτε. Άκουσα 

όµως το θόρυβο, κοίταξα την ώρα, ήταν 17.10΄ και όταν βγήκα στο µπαλκόνι 
ένα κόκκινο φίατ έφευγε µε µεγάλη ταχύτητα. 

 
Ζ «∆ε λέω, λυπάµαι που όλοι οι άλλοι πέθαναν µε τέτοιο τρόπο» έκανε 
χαρούµενα ο Μάικλ, «αλλά έχει µεγάλη πλάκα να �µαστε οι τελευταίοι 
ζωντανοί». «Αν είµαστε πραγµατικά οι τελευταίοι ζωντανοί» είπε ο Νηλ. «∆εν 
είµαστε και σίγουροι γι� αυτό.» «Πώς δεν είµαστε», είπε η Μπέτη. «Ας 
ανοίξουµε το ραδιόφωνο», και γύρισε το κουµπί. Βερολίνο, Βαρσοβία, Ρώµη 
... τσιµουδιά. «Για πιάσε Αµερική στα βραχέα», είπε ο Μπάνυ, όµως κι η 
Αµερική σώπαινε. 

Νηλ. Α. Σ., Το πράσινο σύννεφο. Μπουκουµάνης, Αθήνα 1976, σ. 27. 
 
Η Τα παραµύθια µου πήραν τελικά το πολύ δύσκολο βήµα προς την 
πραγµατικότητα κι εξοµολογήθηκα στο διπλανό µου που τον έλεγαν Νίσσε, 
αφού µου ορκίστηκε σιωπή, ότι οι γονείς µου µε είχαν πουλήσει στο τσίρκο 
Σούµαν, ότι σύντοµα θα µε έπαιρναν από το σπίτι και το σχολείο και ότι θα µε 
εκπαίδευαν σαν ακροβάτη µαζί µε την Εσµεράλδα που εθεωρείτο η ωραιότερη 
γυναίκα του κόσµου. Την άλλη µέρα το παραµύθι µου είχε διαδοθεί παντού και 
είχα γελοιοποιηθεί. 

Bergman Igmar, Η µαγική κάµερα. Κάκτος, Αθήνα 1989, σ. 17. 
 

Θ Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαµεν ψωµί. Τραγουδήσαµεν κι 
εγλεντήσαµε. Με περικάλεσε ο Γκούρας κι ο Παπακώστας να τραγουδήσω· ότ� 
είχαµεν τόσον καιρόν όπου δεν είχαµεν τραγουδήσει -τόσον καιρόν, όπου µας 
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έβαλαν οι διοτελείς και �γγιχτήκαµεν διά να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. 
Τραγουδούσα καλά: τότε λέγω ένα τραγούδι.  

Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα  (Κ.Ν.Λ. Γ΄ Γυµνασίου, σ. 96). 
 
4.2.2. Από τα ακόλουθα αποσπάσµατα να αντλήσετε στοιχεία για τους αφηγητές 
τους (το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, τα ενδιαφέροντα, τον 
χαρακτήρα, την κοινωνική προέλευση). 

Α Πολλές οι θύµισες και τα συναισθήµατα που διαµορφώνονται µέσα µου σαν 
κάθοµαι µόνος µου σε µια καρέκλα στο σπίτι. Ίσως πάνω από όλες κυριαρχεί 
χαρακτηριστικά µια βραδιά όταν έπιασε δυνατή βροχή και µπόρα. Παίζαµε στη 
σκηνή κάτω από τη βροχή. Και οι θεατές κάτω από τη βροχή 
παρακολουθούσαν κι αυτοί ακίνητοι ως το τέλος. Παίζαµε τον «Θείο Βάνια» 
νοµίζω. Τα θυµάµαι όλα και τα χαίροµαι τώρα διπλά. Και ευχαριστώ τους 
Θεσσαλονικείς για το µεγάλο πλούτο που µου χαρίσανε. 

Κ. Κουν, Κάνουµε θέατρο για την ψυχή µας. Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σ. 133. 
 
Β Για το σχολείο, λοιπόν, που λέγαµε, είχα όλο κι όλο ένα τετράδιο κι ένα 

µολυβάκι τόσο δα. Εκεί η αριθµητική, εκεί η ορθογραφία. Τον παρακαλούσα 
τον πατέρα µου να µου πάρει ένα τετράδιο, ένα µολύβι. Τίποτα εκείνος, διότι 
είχε σκοπό να µε τραβήξει απ� το σχολείο. Ήµουνα, βλέπεις, η µεγαλύτερη και 
πλήρωνα τις αµαρτίες του κόσµου. Όλα τα άλλα αδέρφια µου πήγαν, εγώ όµως 
- το πρώτο κορίτσι- έπρεπε να µείνω σπίτι, να βοηθάω τη µάνα µου. Οι 
αδερφές µου τέλειωσαν όλες το ∆ηµοτικό, τ� αγόρια πήγαν παραπάνω. 
Μονάχα εγώ έµεινα πίσω, κι ας τ� αγαπούσα τα γράµµατα απ� όλους πιο πολύ. 

Λ. Μ. Σεφεριάδου, Ο δρόµος είναι η χαρά, Κέδρος, Αθήνα 1991, σ. 41. 
 
Γ Συνάντησα προχτές στο δρόµο έναν παλιό συµµαθητή µου, φαλακρό πια και 
σχεδόν γερασµένο ...Σαν χωρίσαµε, άθελά µου πήρα ν� ανασκαλεύω τα 
περασµένα. Το αίµα µου φούντωσε. Αυτό το τέρας που είχε τώρα το θράσος να 
µου κάνει και παράπονα, ήταν ένας από τους µεγαλύτερους διώκτες  και 
βασανιστές µου, όταν είµασταν στο σχολείο. Κυρίως αυτός διαλαλούσε τα 
απειράριθµα παρατσούκλια µου, παριστάνοντας µάλιστα, όσο µπορούσε πιο 
γελοία, και τον τρόπο που µιλούσα. 

Γ. Ιωάννου, Πεζογραφήµατα, Ερµής, Αθήνα 1979, σ. 134. 
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∆ Η κυρία τότε είπε θα σου δώσω µια ευκαιρία ακόµη, και τα παιδιά φοβήθηκαν 
πως θα τη λύσω και περίµενα να µου τη δώσει για να γελάσω κι εγώ. Μου είπε 
πως ένας παντοπώλης αγόρασε αυγά προς 6,80 δρχ. το ζευγάρι και πως στη 
µεταφορά του έσπασαν 36 και πούλησε τα υπόλοιπα προς 5,20 δρχ. το ένα και 
δεν είχε κέρδος είχε ζηµιά και µου είπε να βρω εγώ πόσα αυγά είχε αγοράσει 
κι εγώ βρήκα πως είχε αγοράσει 8 αυγά και η κυρία λέει «πώς αγόρασε 8 αφού 
του σπάσανε 36;» κι εγώ της λέω δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και «µήπως δεν του 
σπάσανε 36 και του σπάσανε λιγότερα;» κι εκείνη θύµωσε (...). 

Κ. Ντελόπουλος, Ο Άκης και οι άλλοι. Γνώση, Αθήνα 1990, σ. 39. 
 
4.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

Να συνδέσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α µε τα κατάλληλα στοιχεία της στήλης 
Β, ώστε να διακριθεί σαφώς ο συγγραφέας από τον αφηγητή στην περίπτωση 
των λογοτεχνικών κειµένων. 

 
Α Β 
 
 
 

Ο αφηγητής 
 
 

Ο συγγραφέας 

 
- είναι υπαρκτό πρόσωπο. 
- όταν χρησιµοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο, 
συµµετέχει στα γεγονότα που εξιστορεί. 

- ανήκει στον κόσµο του κειµένου. 
- έχει αληθινή ζωή ανεξάρτητη από το κείµενο. 
- εκφράζει αυτοβιογραφικά στοιχεία. 
- είναι φανταστικό πρόσωπο. 
- όταν χρησιµοποιεί γ΄ ενικό πρόσωπο, δεν 

µετέχει στα γεγονότα που εξιστορεί. 
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4.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις σηµειώνοντας Χ στα αντίστοιχα 
τετράγωνα. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Σωστό   Λάθος 
α) Σε µια αυτοβιογραφία ο αφηγητής συµµετέχει  
στα γεγονότα σε µέγιστο βαθµό.    ! ! 

β) Η ιστοριογραφία είναι πιο ενδιαφέρουσα, όταν  
είναι γραµµένη σε α΄ ρηµατικό πρόσωπο.   ! ! 

γ) Ο καλός δηµοσιογράφος συµµετέχει στα γεγονότα 
που µεταδίδει.      ! ! 

δ) Σε ένα ιστορικό µυθιστόρηµα ο συγγραφέας δεν  
µπορεί να είναι πρόσωπο του κειµένου.   ! ! 

ε) Τα αποµνηµονεύµατα γράφονται από τη θέση του  
ουδέτερου παρατηρητή.     ! ! 

στ) Οι επιστολές διαµαρτυρίας γράφονται πάντοτε σε  
α΄ ρηµατικό πρόσωπο.     ! ! 

 
 

5. Η ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ 

5.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

5.1.1. Πριν από λίγο καιρό, στην περιοχή σας ολοκληρώθηκε η διάνοιξη ενός 
δρόµου ταχείας κυκλοφορίας. Με αυτό το έργο κόπηκαν δέντρα, έγιναν 
εκβραχισµοί, έφυγαν πουλιά και µικρά ζώα, έγιναν απαλλοτριώσεις 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων, καλύφθηκαν ρέµατα, γκρεµίστηκε ένα παραδοσιακό 
γεφύρι, ένα εξωκκλήσι βρέθηκε πάνω στη στροφή, συντοµεύτηκε η απόσταση 
και ο χρόνος µετακίνησης, ευνοήθηκε η οδική ασφάλεια, µειώθηκαν τα έξοδα 
µετακίνησης, αυξήθηκε ο θόρυβος, αλλοιώθηκε η µορφή του περιβάλλοντος. 
Επιλέγοντας τις κατάλληλες από αυτές τις λεπτοµέρειες, να συντάξετε  
α) µία επιστολή διαµαρτυρίας προς το αρµόδιο υπουργείο, που δεν έλαβε υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και  
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β) µία επιστολή ευχαριστήρια προς το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό συµβούλιο, το 
οποίο φρόντισε, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες και να 
µεγιστοποιηθούν οι θετικές από αυτή τη διάνοιξη. 

 
5.1.2. Στο γήπεδο της περιοχής σας πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα µία συναυλία 
ροκ. Τα συγκροτήµατα έπαιξαν µουσική σε µεγάλη ένταση, δηµιουργήθηκε 
συνωστισµός και µποτιλιάρισµα, η συναυλία είχε µεγάλη διάρκεια, σε πολλές 
οικογένειες δηµιουργήθηκαν διαφορές ανάµεσα στα παιδιά και τους γονείς που 
δεν τα άφηναν να πάνε, όσοι πήγαν ξενύχτησαν και ήταν απροετοίµαστα για το 
σχολείο ή απουσίασαν, χρειάστηκαν πολλές ώρες για να συνέλθουν από την 
κούραση και τον πονοκέφαλο, όσοι αντιπαθούν αυτή τη µουσική ξενύχτησαν 
επίσης από τη φασαρία, όσοι παρακολούθησαν ενθουσιάστηκαν και 
διασκέδασαν πολύ, εκτονώθηκαν, χόρεψαν, έκαναν γνωριµίες, οι γονείς τους 
ανησύχησαν, φεύγοντας άφησαν σκουπίδια πίσω τους. 
Να επιλέξετε τις κάθε φορά κατάλληλες λεπτοµέρειες και να συντάξετε δύο 
άρθρα για τη στήλη «Λόγοι και αντίλογοι» της τοπικής εφηµερίδας, σε ύφος 
ενθουσιώδες και επιτιµητικό αντιστοίχως.5 
 
5.1.3. Αφιερώσατε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο στην ανάγνωση ενός 
συναρπαστικού µυθιστορήµατος παραµελώντας τα µαθήµατά σας.  
α) Πώς παρουσιάζει το γεγονός η ανήσυχη µητέρα σας σε µια φίλη της; 
β) Πώς το αφηγείστε σε έναν/µία φίλο/η σας, εκφράζοντας και τη γοητεία αυτής 
της αναγνωστικής εµπειρίας; 
Να γράψετε τα αντίστοιχα κείµενα. 

 
5.1.4. Στη γιορτή σας, όπως κάθε χρόνο, σας επισκέφθηκαν πολλοί φίλοι και 
συγγενείς που χόρεψαν και τραγούδησαν µέχρι αργά. 

                                                           
5 Αυτή η ερώτηση, όπως και η προηγούµενη, βασίζεται σε ό,τι προβλέπει το σχολικό βιβλίο 
σχετικά µε την επιλογή των λεπτοµερειών µιας αφήγησης βάσει της οπτικής γωνίας του 
αφηγητή. Οι διάφορες λεπτοµέρειες των συµβάντων δίνονται στον µαθητή, ώστε να  δοκιµαστεί 
η ικανότητά του να επιλέγει τα στοιχεία του περιεχοµένου σύµφωνα µε ορισµένη οπτική γωνία. 
Εξάλλου, έτσι το γραπτό του µαθητή µπορεί να αξιολογηθεί και  ως προς αυτή την επιλογή 
(εκτός, δηλαδή από τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα του κειµένου του), άρα 
πιο αντικειµενικά. Εφόσον, λοιπόν, οι λεπτοµέρειες έπρεπε να δοθούν, οι εκφωνήσεις 
κατέληξαν να είναι τόσο µακροσκελείς. 
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Πώς αφηγείται το γεγονός προφορικά στους οικείους του ένας ηλικιωµένος 
γείτονας που ενοχλήθηκε και πώς ένας φίλος που συµµετείχε στη γιορτή; 
 
5.1.5. Με την προσπάθεια πολλών µαθητών και την εργασία εις βάρος του 
ελεύθερου χρόνου τους, ανεβαίνει στο σχολείο η θεατρική παράσταση που 
ετοίµασαν. Πώς θα µπορούσε να αφηγηθεί προφορικά σε οικείους του αυτό το 
γεγονός 
α) ο καθηγητής που σκηνοθέτησε το έργο, 
β) ένας µαθητής που αντιµετώπισε το όλο εγχείρηµα µε απορριπτική διάθεση 
και ύφος «σνοµπ», 

γ) ένας µαθητής που συµµετείχε ολόψυχα στην προσπάθεια; 
 
5.1.6. ∆ύο γείτονές σας δεν έχουν ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις και διαρκώς 
βρίσκουν αφορµές να διαπληκτίζονται. Η τελευταία τους διαµάχη αφορούσε 
στις θέσεις στάθµευσης και κατέληξε στο αστυνοµικό τµήµα, όπου και 
κληθήκατε ως µάρτυρας. Να γράψετε τις καταθέσεις των δύο γειτόνων, καθώς 
και τη δική σας, όπου υπερασπίζεστε το γείτονα που θεωρείτε ότι έχει 
(τουλάχιστον το περισσότερο) δίκιο. 
 
5.1.7. Όταν ήσαστε µικρός/ή, κάνατε µία «τρέλα» που παραλίγο να σας 
στοιχίσει τη ζωή. Στο σπίτι ακόµη µιλούν γι� αυτό. Με τη διαφορά ότι εσείς το 
παρουσιάζετε ως κατόρθωµα, ενώ η µητέρα σας ως καταστροφή και παραλίγο 
τραγωδία. Να καταγράψετε τις αντίστοιχες προφορικές αφηγήσεις που 
απευθύνονται σε πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος.  
 
5.1.8. Πήγατε εκδροµή στο βουνό το Σαββατοκύριακο και αποκλειστήκατε από 
τα χιόνια µέχρι τη ∆ευτέρα το µεσηµέρι. 
α) Πώς αφηγείται το γεγονός στους συναδέλφους του ο πατέρας σας, που 
αδηµονούσε να επιστρέψει έγκαιρα στη δουλειά του και  

β) πώς εσείς, που χαρήκατε τη φύση και την περιπέτεια, στους συµµαθητές σας; 
5.1.9. Ένα απρόοπτο διαγώνισµα φέρνει την αποτυχία σε σας και τον/την φίλο/η 
σας. Αργότερα αφηγείστε όλη τη διαδικασία στους γονείς σας, εσείς µε 
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αισιόδοξη και ο/η φίλος/η σας µε απαισιόδοξη διάθεση. Γράψτε τα σχετικά 
κείµενα. 
 
5.1.10. ∆ύο φίλοι/ες που µάλωσαν µεταξύ τους έρχονται, καθένας/καθεµιά 
ξεχωριστά, και σας αφηγούνται τα καθέκαστα, ο πρώτος/η πρώτη 
µεγαλοποιώντας και ο άλλος/η άλλη υποβαθµίζοντας τις αιτίες της 
παρεξήγησης. Το βράδυ, προσπαθώντας να κατανοήσετε την ανθρώπινη 
συµπεριφορά, γράφετε στο ηµερολόγιό σας τις αφηγήσεις που ακούσατε. 
 
5.1.11. Πώς φαντάζεστε να αφηγείται τη σκηνή του εστιατορίου, στο κείµενο 
της σελίδας 266 του σχολικού βιβλίου, ο σερβιτόρος, στην προσπάθειά του να 
δικαιολογήσει τη συµπεριφορά του; 
 
5.1.12. Ένα παιδί του περιβάλλοντός σας, που έχει βαρεθεί τα γνωστά 
παραµύθια, σας ζητά να του αφηγηθείτε κάτι. Εσείς, που δεν γνωρίζετε και 
πολλές ιστορίες, του λέτε την ιστορία της Σταχτοπούτας τοποθετώντας την 
α) σε µία µεγάλη πόλη της Ελλάδας σήµερα ή 
β) στη διαστηµική εποχή του 3.000 µ.Χ. 

 
5.1.13. Αποφασίζετε να θάψετε µία «κάψουλα του χρόνου» για τους ανθρώπους 
του µέλλοντος. Σ� αυτήν βάζετε δέκα αντικείµενα που θεωρείτε 
αντιπροσωπευτικά του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ποια είναι αυτά τα 
αντικείµενα;  Οι αρχαιολόγοι του 5.000 µ.Χ. βρίσκουν τα αντικείµενα και  βάσει 
αυτών ανασυνθέτουν την ηµέρα ενός µέσου σηµερινού αστού. Να γράψετε αυτή 
την αφήγηση, σε ύφος επιστηµονικό (σαν αυτό των σχολικών βιβλίων ιστορίας) 
και από την οπτική γωνία των ανθρώπων ενός πολύ πιο εξελιγµένου πολιτισµού. 
 
5.1.14. Πιστεύετε ότι το σχολείο είναι πραγµατικός χώρος µάθησης και 
διαπαιδαγώγησης του αυριανού πολίτη ή µία διαδικασία που πρέπει να 
υποστούν οι έφηβοι προκειµένου να αποκτήσουν τυπικά εφόδια για τη ζωή 
τους; Αφηγηθείτε µερικά περιστατικά από τη µέχρι σήµερα σχολική ζωή σας, 
που να στηρίζουν την µία ή την άλλη άποψη, χρησιµοποιώντας εσωτερική 
εστίαση και εκθέτοντας παράλληλα τα συµπεράσµατά σας. 
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5.1.15. Πρόσφατα εγκαταστάθηκε στη γειτονιά σας µια οικογένεια µεταναστών. 
Η καχυποψία µε την οποία την αντιµετωπίζουν οι γείτονες σάς προβληµατίζει. 
Αφηγηθείτε στους συµµαθητές σας ένα περιστατικό που αποκαλύπτει την 
εχθρική τους στάση, µε εσωτερική εστίαση και παρουσιάζοντας και τη δική σας 
οπτική γωνία. 
 
5.1.16. ∆ιάφορα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός 
φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα µε την οµάδα του διπλανού σχολείου σάς 
δηµιούργησαν σκέψεις για το ζήτηµα της βίας, που είναι παρούσα στην 
κοινωνία µας. Αφηγηθείτε ένα από αυτά τα επεισόδια, ως παντογνώστης 
αφηγητής, εκφράζοντας παράλληλα και τις ανησυχίες σας. 
 
5.1.17. Ένα «αστείο» που σχεδιάστηκε εις βάρος ενός συµµαθητή σας παρά λίγο 
να εξελιχθεί σε τραγωδία. Επιχειρήστε να γράψετε ένα διήγηµα µε µηδενική 
εστίαση. 
 
5.1.18. Συχνά οι γονείς παρουσιάζουν τάσεις υπερπροστασίας προς τα παιδιά 
τους, προκειµένου να τα προφυλάξουν από διάφορους κινδύνους. Αφηγηθείτε 
ένα ανάλογο επεισόδιο µε εξωτερική εστίαση, αναφέροντας και τη γνώµη σας 
επί του θέµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Ερωτήσεις συνδυασµού σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

5.2.1. Το κείµενο που ακολουθεί είναι του γνωστού θεατρικού συγγραφέα 
Αλέκου Σακελάριου και προέρχεται από το σενάριο της ταινίας «Λατέρνα, 
φτώχεια και φιλότιµο». Αφού το διαβάσετε, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 
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α) Ο αφηγητής µετέχει στα γεγονότα; Ποια είναι η στάση του ως προς αυτά και 
ως προς τα πρόσωπα του κειµενικού κόσµου;  

β) Ποια γλωσσική ποικιλία χρησιµοποιεί ο αφηγητής; Νοµίζετε ότι αυτή η 
χρήση είναι εσκεµµένη; Να δικαιολογήσετε την απάντηση. 

γ) Να συντάξετε την υπηρεσιακή αναφορά του αστυνοµικού που συνέλαβε τους 
δύο «ήρωες» του κειµένου. 

δ) Αν ήσαστε ο «κοκκινιώτης» ή ο «περαιώτης» του κειµένου, πώς θα 
µεταφέρατε στους φίλους σας ό,τι σας συνέβη; 

ε) Ποιες διαφορές ως προς την οπτική γωνία, τη γλωσσική ποικιλία και το ύφος 
παρατηρείτε ανάµεσα στο παρακάτω κείµενο και σ� εκείνα που συνθέσατε 
απαντώντας στις ερωτήσεις γ) και δ) αυτής της άσκησης; Πού οφείλονται 
αυτές τις διαφορές; 

1 
Ένα βράδυ στην Καστέλα 
σε µια όµορφη κοπέλα 
που �παιρνε  τ� απεριτίφ της 
ρίχτηκε ένας τσίφτης 
απ� τη Κοκκινιά. 

3 
Αλλά και ο κοκκινιώτης 
ήταν παλικάρι πρώτης 
και στο τέλος και οι δύο 
στο νοσοκοµείο 
πήγαν σηκωτοί. 

2 
∆εν εγνώριζε όµως ότι 
τα �χε µ� ένα περαιώτη, 
περαιώτη ντερµπεντέρη 
σίδερο το χέρι  
άσο στη µπουνιά. 

4 
Και οι δύο σ� αφασία 
µα εκείνη σηµασία 
που τους έφαγ� η µαρµάγκα  
και µε άλλο µάγκα  
έκανε χαρτί. 

Ρεφραίν 
Αχ, βρε παλιοµεσοφόρια 
τι τραβάν για σας τ� αγόρια, 
τι τραβάν για σας τ� αγόρια. 

Ρεφραίν 
Αχ, βρε παλιοµεσοφόρια 
τι τραβάν για σας τ� αγόρια, 
τι τραβάν για σας τ� αγόρια. 

5.2.2. Οι ενέργειες που θα διαβάσετε ίσως δεν συνέβησαν όλες την ίδια ηµέρα 
ούτε προέρχονται όλες από έναν άνθρωπο. Παρουσιάζουν όµως πιθανές πράξεις 
ενός ή περισσοτέρων πολιτών κατά τη διάρκεια ενός µεγαλύτερου (από µια 
µέρα) χρονικού διαστήµατος.  
α) Από ποια οπτική γωνία έχει γίνει η επιλογή; 



 216

β) Ποιο µήνυµα σκοπεύει να µεταδώσει και τι αντιδράσεις να προκαλέσει το 
κείµενο; 

γ) Ποιος προσδιορισµός θα ταίριαζε στον «πολίτη» του τίτλου; (Η µορφή του 
προσδιορισµού µπορεί να είναι ένα επίθετο ή µια ονοµατική φράση ή µια 
πρόταση.) 

δ) Πού θα µπορούσαµε να διαβάσουµε ή ν� ακούσουµε ένα τέτοιο κείµενο; 
Ποιας νοοτροπίας άνθρωπος και µε ποια ιδιότητα θα µπορούσε να το είχε 
συντάξει; 

ε) Να συνθέσετε ένα ανάλογο κείµενο µε σκοπό να καταδείξετε ανθυγιεινές 
συνήθειες διατροφής και, γενικά, διαβίωσης. Για συναφείς πληροφορίες 
µπορείτε να συµβουλευθείτε τους γονείς σας ή κάποιον αρµόδιο (π.χ. έναν 
γιατρό).6 
 
Μια ηµέρα στη ζωή ενός πολίτη 

- Το πρωί πήγε για ψώνια και στάθµευσε µπροστά από µια είσοδο γκαράζ. 
- Για να µεταφέρει τα ψώνια µέχρι το αυτοκίνητο, χρησιµοποίησε όσες 
περισσότερες πλαστικές σακούλες µπορούσε.  

- Πέταξε τη στάχτη του τσιγάρου από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ενώ δίπλα 
περνούσαν δικυκλιστές. 

- Έπειτα πέταξε το ακόµα αναµµένο τσιγάρο προς άγνωστη κατεύθυνση. 
- Έριξε µερικές σακούλες µε µπάζα σε µια ρεµατιά. 
- Πέρασε από έναν εργολάβο και συνεννοήθηκε για το χτίσιµο ενός αυθαιρέτου 
στο κοντινό δάσος που κάηκε. 

- Επιστρέφοντας στο σπίτι, σταµάτησε χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση σε δρόµο 
ταχείας κυκλοφορίας για ν� αγοράσει καρπούζι. 

- Πέρασε και µπήκε µπροστά από τους άλλους οδηγούς που περίµεναν 
υποµονετικά στο φανάρι για να στρίψουν. 

- Το απόγευµα έριξε πετρέλαιο σ� ένα δέντρο που «του κλείνει την πρόσοψη». 
- Μετά χρησιµοποίησε «σπρέι» για να βάψει την πόρτα του κήπου. 
- Προσπέρασε τον κάδο της ανακύκλωσης και πέταξε τις παλιές εφηµερίδες στα 
σκουπίδια. 

                                                           
6 Με αυτό το τελευταίο σηµείο της εκφώνησης  η ερώτηση γίνεται  εργασία για το σπίτι. 
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- Το βράδυ, βγήκε έξω για φαγητό, ήπιε ένα µπουκάλι κρασί και επέστρεψε στο 
σπίτι οδηγώντας αυτοκίνητο. 

 

5.3. Ερωτήσεις σύντοµης  απάντησης 

5.3.1. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείµενο, καθώς και εκείνο των σελίδων 
276 - 278 του τεύχους Α΄ της Έκφρασης - Έκφρασης µε τίτλο «καταναλωτική 
υστερία», να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
Αλλά τι να µας κάνουν τα τρόφιµα του Ερυθρού Σταυρού; Η τροφή ήταν µια 

καθηµερινή υπόθεση που µόνο µια γεµάτη αγορά µπορούσε να τη λύσει. Γι� αυτό 
κι εγώ είχα καταφύγει στη φαντασία. Χρόνια και χρόνια, κι όχι µονάχα στην 
Κατοχή, τέτοια ήταν τα νεανικά µου όνειρα. Όλο για φαγιά για ψωµιά, για ρούχα 
και παπούτσια. ∆ε µου έµεινε, δυστυχώς καιρός ούτε ικµάδα για πράγµατα 
υψιπετή και λεπτεπίλεπτα. (...) Μένουν ανεξίτηλα εκείνα τα βάσανα και οι 
εξάρσεις. Και κάθε φορά που συµβαίνει τίποτε το ύποπτο, αφού τους βλέπω 
πρώτα ν� αγωνίζονται απ� όλους πιο συνειδητά, τους συναντώ αργότερα σαν 
πάρει η κάµψη, µες τα µπακάλικα και τα φουρνάρικα να αγοράζουν µε αγωνία 
ασυγκράτητη ό,τι βρούνε µπροστά τους, ακόµα και πράγµατα που οι νεότεροι τα 
θεωρούνε περιττά. Κι εγώ, φυσικά, το ίδιο κάνω. ∆εν µπορούµε να ησυχάσουµε 
χωρίς αποθέµατα τροφίµων στο σπίτι. Όλα τα θέλουµε σε µεγάλες ποσότητες. 
Είναι που φοβόµαστε κατά βάθος πολύ. Έχουµε διδαχτεί στο πετσί µας πόσο 
εύκολα και ξαφνικά µπορεί να δηµιουργηθεί µια παντελής έλλειψη. Ξέρουµε πως 
όλος αυτός ο κοσµάκης που τώρα χοροπηδάει και χαχανίζει µες στην ξενοιασιά 
µπορεί µε µια αναµπουµπούλα ν� αρχίσει αφάνταστα σύντοµα να υποφέρει ή και 
να πεθαίνει οµαδικά από την πείνα. Ο θεός να µην το ξαναδώσει. 

Γ. Ιωάννου, Πεζογραφήµατα. Ερµής, Αθήνα 1979, σσ. 142, 144. 
α) Πώς αντιµετωπίζει ο συντάκτης του δηµοσιογραφικού κειµένου την 
αντίδραση των πολιτών; Ποια σχέση έχει µ� αυτή την αντιµετώπιση η εικόνα 
που συνοδεύει το κείµενο; 

β) Ποια είναι η οπτική γωνία του συγγραφέα του παραπάνω αποσπάσµατος;  
γ) Νοµίζετε ότι το κείµενο του Ιωάννου µπορεί να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά 
των ανθρώπων, όπως παρουσιάζεται στο δηµοσιογραφικό κείµενο του 
σχολικού βιβλίου; 
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δ) Πού µπορεί να οφείλονται οι οπτικές γωνίες των δύο κειµένων; 
 
5.3.2. Αφού διαβάσετε τα παρακάτω κείµενα, να απαντήσετε στις εξής 
ερωτήσεις: 
α) Από ποια οπτική γωνία έχει γραφεί καθένα από τα αποσπάσµατα; 
β) Ποιο είναι το ύφος κάθε αφήγησης και ποια η σχέση του µε την οπτική γωνία 
της αντίστοιχης αφήγησης; 

γ) Σε ποιο απόσπασµα ο αφηγητής συµµερίζεται την οπτική γωνία των 
προσώπων στα οποία αναφέρεται; Σε ποιες λέξεις και φράσεις εντοπίζεται 
αυτό; 

 
Α Το τηλέφωνο του σπιτιού λειτουργούσε κι έτσι ένας ένας παίρναµε τα σπίτια 

µας για να πούµε στους δικούς µας ότι είµαστε καλά. Φωνές ανακούφισης 
ακούγονταν από την άλλη άκρη του σύρµατος. Εµείς, πολύ σύντοµοι, δεν 
συµµετείχαµε στα συναισθήµατα των δικών µας. Βρισκόµαστε σε εντελώς 
διαφορετική κατάσταση. Εµείς είµαστε µέσα στη φωτιά και δεν µπορούσαµε να 
καταλάβουµε πώς αισθάνονταν αυτοί που ήταν απέξω. 

Ν. Καστρινός, «Εδώ Πολυτεχνείο» στο: Βαλέτας Γ. (επιµ.) Αντιφασιστικά 
1967-1974. Γράµµα, Αθήνα 1974, σ. 86. 

 
Β Κάποιο τηλεφώνηµα ήταν απ� την κόρη µου. Μου είπε πως είχε τηλεφωνήσει 
σπίτι µας ο µικρός µας γιος! Ήταν καλά! Ήταν, θεέ µου, καλά! Ήµασταν 
τυχεροί! Τ� άλλα παιδιά; Τίποτε! Ήταν λιγόλογος. 

Ό. π. σ. 99. 
 
5.3.3. Τα ακόλουθα κείµενα αποτελούν παραλλαγή ενός θέµατος σε 
διαφορετικό ύφος.  
α) Να χαρακτηρίσετε το ύφος κάθε κειµένου. 
β) Ποιος µπορεί να είπε ή να έγραψε καθεµία από αυτές τις παραλλαγές και 
ποιος ή ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι αποδέκτες σε κάθε περίπτωση; 
Συγκεκριµένα: ποια είναι η σχέση τους µε το συµβάν και τον πρωταγωνιστή 
του, ποια η ιδιότητά τους, ποια η οπτική τους γωνία;  
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Α Σώος βρέθηκε χθες το µεσηµέρι, ύστερα από περιπέτεια είκοσι τεσσάρων 
ωρών µέσα στα χιόνια και την παγωνιά, ο ορειβάτης Λ. Χ. από τη 
Θεσσαλονίκη. Είχε καταφύγει σε µια σπηλιά στο όρος Φαλακρό, όπου και τον 
ανακάλυψαν τα σωστικά συνεργεία. 

 
Β - Έλα, Μαρία, µ� ακούς; Τον βρήκανε! Με ειδοποίησαν µόλις από την 
Αστυνοµία ότι τον ανακάλυψαν σε µια σπηλιά. Μην ανησυχείς, είναι καλά. ... 
Τι να σου πω, ταλαιπωρηµένος θα είναι οπωσδήποτε, αφού έµεινε µια µέρα 
µέσα στα χιόνια και την παγωνιά. Ευτυχώς! Μας λυπήθηκε ο θεός... 

 
Γ Την Τρίτη 6/1/98 και ώρα 11π.µ. στο όρος Φαλακρό και στη θέση Γεράκι, τα 
σωστικά συνεργεία ανακάλυψαν τον αγνοούµενο ορειβάτη Λ. Χ. από τη 
Θεσσαλονίκη, του οποίου η τύχη αγνοείτο από το βράδυ του Σαββάτου. Η 
φυσική του κατάσταση είναι καλή, παρ� όλη την επί εικοσιτετράωρον 
παραµονή του στα χιόνια. 

 
∆ Καθώς αχνοχάραζε, ένιωσε τις δυνάµεις του να τον εγκαταλείπουν. Η 
τελευταία σπίθα της φωτιάς είχε από ώρα σβήσει καίγοντας µαζί της και τις 
ελπίδες για τη σωτηρία. Γύρω του απλωνόταν κατάλευκο το τοπίο και µια 
ησυχία θανάτου σκέπαζε τα πάντα. Ξάφνου, στο βάθος διέκρινε ανθρώπινες 
φιγούρες. Η καρδιά του πετάρισε. ... 

 
 
Ε Παρά την εικοσιτετράωρη παραµονή στα χιόνια, η φυσική κατάσταση του 
διασωθέντος δεν παρουσιάζει κλινικά συµπτώµατα. Παρατηρήθηκαν µερικοί 
µώλωπες και εκδορές στα άκρα, οφειλόµενα στην προσπάθειά του να κόψει 
κλαδιά και να ανάψει φωτιά κατά την διάρκεια της νύχτας, ελαφρά 
κρυοπαγήµατα στα δάκτυλα των ποδιών καθώς και υποθερµία ελαφράς 
µορφής. 

 
ΣΤ Τι τις θέλεις άνθρωπέ µου τις περιπέτειες; Αφού δεν ξέρεις, τι ανακατεύεσαι µε 

τα δύσκολα. Παρά λίγο να τον χάσουµε τον Λευτεράκη µες τα χιόνια και την 
παγωνιά. Μου ήθελε εκδροµές, χιόνια, ορειβασίες. Τι να του πεις ...Και 
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ξέκοψε και απ� το κοπάδι, άλλοι τρελοί αυτοί. Έµεινε, λοιπόν, ένα 
εικοσιτετράωρο στη σπηλιά και πιστεύω να κατάλαβε τι εστί βερίκοκο. Ας είναι 
καλά τα παλικάρια που τον βρήκαν. 

 
5.3.4. Ένας οδηγός τραυµατίζει µπροστά σας ένα ζώο και εξαφανίζεται. Πώς θα 
αφηγηθείτε το περιστατικό στους φίλους σας αµέσως µετά, µε όλη τη συναισθη-
µατική φόρτιση που σας προκάλεσε; 
 
5.3.5. Ένας ηλικιωµένος κύριος, όρθιος στο λεωφορείο, στηρίζεται µε δυσκολία 
σε µια χειρολαβή, ενώ απέναντί του κάθεται µία παρέα νεαρών. 
Πώς νοµίζετε ότι θα αφηγηθεί αργότερα το συµβάν στη σύζυγό του; 
 
5.3.6. Την ώρα που το τµήµα σας γράφει έκθεση στο διπλανό γίνεται φασαρία, 
επειδή λείπει κάποιος καθηγητής. Αφηγηθείτε το γεγονός στη µητέρα σας, για 
να δικαιολογήσετε τη χαµηλή επίδοσή σας στη συγκεκριµένη έκθεση. 
 

 

 

 

 

5.4. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

5.4.1. Από τα αποσπάσµατα που ακολουθούν έχουν αφαιρεθεί τα ρητά σχόλια 
των συγγραφέων, τα οποία κάνουν σαφή την οπτική γωνία που θέλουν να 
µεταδώσουν στον αναγνώστη. Να βρείτε σε ποιο κείµενο ανήκει καθένας από 
τους σχολιασµούς (ένας από αυτούς περισσεύει). 
 
Α Χάρη στα όπλα των Μακεδόνων, οι Έλληνες είχαν γίνει, µέσα σε λίγα χρόνια, 
κυρίαρχη κάστα σ� ολόκληρο τον γνωστό κόσµο: από τη Σικελία ως τη βόρειο 
Αφρική, από τη Βαλκανική χερσόνησο ως τη Μικρά Ασία, από το Ιράν ως την 
Ινδία και το Αφγανιστάν, όπου σταµάτησε ο Αλέξανδρος. Οι Έλληνες δεν 
µάθανε τις γλώσσες των καινούργιων υπηκόων τους αλλά αντιλήφθηκαν ότι 
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για να τους εξουσιάσουν έπρεπε να τους καταλάβουν και για να τους 
καταλάβουν έπρεπε να συλλέξουν και να µεταφράσουν τα βιβλία τους. Έτσι, 
γεννήθηκαν βασιλικές βιβλιοθήκες σε όλες τις ελληνιστικές πρωτεύουσες:  

Κάνφορα Λ., Η χαµένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1990, σσ. 39-40. 

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

.................................................................................................................... 
 
Β Ο αδερφός µου ο Γιώργης δεν µ� ακολούθησε, θες γιατί δε µυρίστηκε τον 
κίνδυνο, θες γιατί δεν τόλµησε να εναντιωθεί, πλησίασε τον πατέρα, του 
παρέδωσε την τρουµπέτα κι έµεινε να τον κοιτάζει µ� ανοιχτά τροµαγµένα 
µάτια. Κείνος τη χούφτωσε, τη στράβωσε µέσα στην πετρωµένη παλάµη του κι 
απέ την πέταξε στο τζάκι. 
-Να λεχρίτες! έκανε. Για να µάθετε να ξοδεύετε τον παρά σας σε τέτοια 
παλιοπράµατα. Χάθηκε ν� αγοράσετε µπρε, κάνα τετράδιο, κάνα µολύβι! 

∆ιδώ Σωτηρίου, Ματωµένα χώµατα. Κέδρος, Αθήνα 1979, σ. 12. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
Γ Την άλλη µέρα 25 Μαρτίου, µπροστά στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου, 
συγκεντρώνονται πάλι οι φοιτητές. Όταν πια έχει γεµίσει ο χώρος, ξαφνικά οι 
εκατοντάδες τα νεανικά κορµιά γονατίζουν. Ξεσπά ο Εθνικός Ύµνος, µέσα στην 
καρδιά τώρα της Αθήνας. Ο κόσµος στέκεται ξαφνιασµένος και δακρύζει. ∆εν 
έχουν προλάβει οι φοιτητές να τελειώσουν την πρώτη στροφή, όπου ορµούν οι 
έφιπποι καραµπινιέροι και χτυπούν µε σπάθες. Η οδός Πανεπιστηµίου γεµίζει από 
Ελληνόπουλα που τα κυνηγούν οι Ιταλοί. Η διαδήλωση σκορπά, µερικοί 
σπουδαστές πιάνονται και βασανίζονται από τους καραµπινιέρους.  
Λιναρδάτου Σ., Οι φοιτητές στην Αντίσταση. Στους: Σκουλάτο, ∆ηµακόπουλο, Κόνδη, Ιστορία 

νεότερη και σύγχρονη, Γ΄ τεύχος, Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα 1997, σ. 281. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
∆ Κάποτε παρακολουθούσα µε πόση φυσικότητα ένα φυσιολογικό, ευτυχισµένο 
κορίτσι άνοιγε τρύπες µε µία πυρακτωµένη µασιά στην από ξύλο καρυδιάς 
επένδυση του τζακιού της αίθουσας των δασκάλων. Μόλις της µίλησα τρόµαξε 
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κι έδειξε κατάπληκτη. Κι οµολογώντας την αλήθεια είπε: «Το έκανα χωρίς να 
το σκέφτοµαι καθόλου.» 

Α. Σ. Νηλ, Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Μπουκουµάνης, 
Αθήνα 1972. σ. 197. 

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

.................................................................................................................... 
 
Ε Ο Λόρδος Μπάυρον συνήθιζε να πίνει ένα ποτήρι νερό κάθε απόγευµα η ώρα 
έξι ακριβώς. Ο Λένιν εννοούσε να βρίσκει τους κοντυλοφόρους του εκεί που 
τους είχε αφήσει και µε την ίδια σειρά. Ο Πούσκιν, ευθύς που τελείωνε το 
γράψιµο, ξανάβαζε τα βιβλία στην προκαθορισµένη θέση κι απαγόρευε στους 
υπηρέτες του να τ� αγγίξουν. 

Ο. Ελύτης, Εν λευκώ. Ίκαρος, Αθήνα 1993, σ. 340. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
ΣΤ Τότε πρόσεξαν πως η αίθουσα είχε αδειάσει, τα γκαρσόνια είχαν κιόλας 

µαζέψει τις καρέκλες. Καθώς βγαίνω βλέπω µια παρέα νέων παιδιών. 
«Συγγνώµη» τους λέει ένας νεαρός, «σας κοιτούσαµε τόσες ώρες κι 
αναρωτιόµασταν ποιοι είσαστε, τι λέτε. Μοιάζετε χαµένοι σ� έναν δικό σας 
κόσµο». «Είµαστε δυο ερωτευµένοι που ξανασµίγουν ύστερα από µισόν 
αιώνα» είπε ο Σπύρος. «Ώστε υπάρχουν ακόµη τέτοιοι έρωτες; Μα αυτό 
πρέπει να το γιορτάσουµε» φώναξε µια κοπέλα. Ήταν όλοι τόσο 
ενθουσιασµένοι, πήραν µαζί τους ερωτευµένους σ� ένα διπλανό µπαράκι, να 
τους κεράσουνε.  

Λ. Μ. Σεφεριάδου, Ο δρόµος είναι η χαρά. Κέδρος, Αθήνα 1991, σ. 417. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
1. Όχι µόνο ως στοιχεία γοήτρου αλλά ως όργανα κυριαρχίας. 
2. Οι µεγάλοι µας ροµαντικοί κι επαναστάτες, όπως βλέπουµε, είχανε κι εκείνοι 
τις µικρές τους συνήθειες, τη δική τους αντίληψη για την τάξη. 

3. Ήταν µια συµβολική ενέργεια, η οποία δεν ελεγχόταν από τη συνείδηση. 
4. Στην εποχή µας, αν έχεις προσέξει, πιο συχνά παίρνουνε οι νέοι κουράγιο 
από τους γέρους, παρά οι γέροι από τους νέους. 

5. Μάταιος κόπος. Το ποτάµι πια δε σταµατά. 
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6. Ήταν η πρώτη φορά που αντικρύστηκα µε την τύφλωση της εξουσίας κι 
αναστατώθηκα. Πού να ξερα πως σ� ολόκληρο το βίο µου µ� αυτήνα θ� 
αντιπάλευα. 

7. Ήταν η µεγαλύτερη αποκάλυψη της ζωής µου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.2. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β, ώστε να 
φανεί ο τόνος που εκφράζει κάθε αφήγηση (ένας δε θα χρησιµοποιηθεί). 
 

Α Β 
 

1.  Την ώρα εκείνη εξυπηρετούσα έναν 
πελάτη και άλλοι δύο περίµεναν στη 
σειρά. Ξαφνικά, ανοίγει η πόρτα, 
εµφανίζεται ο κ. σύµβουλος και έρχεται 
κατά πάνω µου. 

2.  «Κι αν είσαι και παπάς µε την αράδα 
σου θα πας» του λέω χαµογελώντας και 
του δείχνω τους πελάτες που είχα 
µπροστά µου. 

 
 
α) Επιτιµητικός 
 
 
β) Νηφάλιος 
 
 
γ) Επαινετικός 
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3.  Και τότε αυτός ο αναιδής τι κάνει; 
Πηγαίνει κατευθείαν στον διευθυντή να 
µε αναφέρει ότι τον καθυστερώ χωρίς 
λόγο. 

4.  Αργότερα, βέβαια, οι συνάδελφοι 
αναγνώρισαν το δίκιο µου και πήραν το 
µέρος µου. 

5.  Μόνο ο Γιώργος, που µου παριστάνει και 
το φίλο, είπε πως έπρεπε να λογαριάσω 
τις υποχρεώσεις του κ. συµβούλου και να 
τον εξυπηρετήσω ιδιαιτέρως. 

 

 
δ) Επιθετικός 
 
 
ε) Ειρωνικός 
 
 
στ) Ενθουσιώδης 

 
 
 
 
 
 
 
5.5. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

Να βρείτε σε ποια από τα παρακάτω αποσπάσµατα η εστίαση είναι εξωτερική 
(µηδενική) και σε ποια είναι εσωτερική. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
Α Βέβαια, το θυµόµουν αµυδρά, αµυδρά... Ο κινηµατογράφος «Το Πάνθεον». 
Κάποια σχολική παράσταση, βουτηγµένη στα βαθιά βαθιά της µνήµης. 
Ο ίδιος παίζει κάποιο ρόλο αξιωµατικού. Φοράει ωραία στολή, λοφία και 
άστρα και µαθαίνει πως τα κορίτσια κάτι ψιθυρίζουν γι� αυτόν. Παίζει στο 
θέατρο και η Ελπίδα. ∆ε θυµάται τις λεπτοµέρειες. Ήταν νόστιµο κορίτσι µα η 
ιστορία δεν θυµάται να πήρε συνέχεια. 

Μ. Αλεξανδρόπουλος, Φύλλα Φτερά. Πολύτυπο, Αθήνα 1983, σ. 131. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
Β Ο Τζώνης στεκότανε στην ίδια θέση, εκεί που είχε σηκωθεί. (...) Έβγαλε 
ασυναίσθητα τη φυσαρµόνικά του από την τσέπη του παντελονιού, και αρχίνισε 
να παίζει.  
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Κ. Πολίτης, «Στου Χατζηφράγκου», Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 313. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
Γ Μια άλλη φορά, κατά τα λεγόµενά του πάντα, οργάνωσε µια µνηµειώδη 
ποιητική συγκέντρωση στο λόφο του Φιλοπάππου, νύχτα µε πανσέληνο. Είτανε 
µάλιστα η πανσέληνος του Αυγούστου, η πιο λαµπερή και η πιο µεθυστική της 
χρονιάς, για τούτο και συνέβηκαν, βέβαια, όλα τα παράξενα πράµατα που µας 
διηγήθηκε, ειδεµή αυτά τα γεγονότα θα έµεναν εντελώς ανεξήγητα. 

Γ. Θεοτοκά, Ευριπίδης Πεντοζάλης. Εστία, Αθήνα χ.χ., σ. 18. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
∆ Τα µεσηµέρια δεν ξάπλωνα, ήταν µια συνήθεια που µου είχε µείνει από µικρή, 
όταν νόµιζα ότι το να µην ξαπλώνει κανείς το µεσηµέρι είναι πράξη επαναστατική, 
που δείχνει θέληση και ψυχή ανεξάρτητη. 

Μ. Λυµπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα. Κέδρος, Αθήνα 1980, σ. 12. 
.................................................................................................................... 

Ε Πολύ αργότερα, µιαν άλλη µέρα, γύρισε από το σχολείο το µικρό παιδί 
κλαµένο. ∆εν ήξερε ν� απαντήσει πού ακριβώς βρίσκεται το Γαλαξίδι και ο 
δάσκαλος το τιµώρησε.  

Γ. Πεντζίκης, «Αρχείον», Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 373. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
ΣΤ Η Αλίκη ερχόταν κάποτε και µε αγκάλιαζε. Καθόταν κοντά στο πιάνο µου. 

Έφτανε µόλις ως τα κηροπήγια και έκλαιγε µε λυγµούς σε µια µπαλάντα του 
Σοπέν, δε θυµάµαι αν ήταν η δεύτερη ή η τρίτη. Κοιτούσε και τότε ίσια στα 
µάτια. Όταν θα γίνεις πολύ σπουδαία, ρωτούσε, θα µε θυµάσαι; 

Γ. Σαράντη, Το παλιό µας σπίτι. Εστία, Αθήνα 1978, σ. 13. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
 
6. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
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6.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

Πώς αφηγείται, µετά από καιρό, ο καπετάνιος τον παρακάτω διάλογο, 
τοποθετώντας το περιστατικό στο χώρο και το χρόνο; 

- Είσαι σίγουρος λοιπόν πως ήτανε σκύλος; είπε ο καπετάν Αντρέας. 
- Όπως σε βλέπω και µε βλέπεις καπετάνιε. Κοντά δυο οργιές µάκρος. 
Γυρόφερε τρεις φορές το καΐκι, έπειτα ξεµάκρυνε. Ασπρόγκριζος. Να �χα 
ένα καµάκι δε µου γλύτωνε. 

- Θα σας τραβούσε στο βυθό, χαµογέλασε ο καπετάνιος. ∆εν ήσουν µε τη 
µηχανή. 

- Αµ τότε δε µου γλύτωνε. Και µαχαίρι να �χα πάνω µου, θα �πεφτα στο 
γυαλό. Έχω έχθρητα µε το σκύλο από τότε που �κοψε το ποδάρι του 
Ανέστη. Μπορεί να �ναι ο ίδιος. 

- Να στείλουµε µήνυµα και στ� άλλα ψαροχώρια πως φάνηκε καρχαρίας. 
Κ. Πολίτη, Τέρµα. Ερµής, Αθήνα 1975, σ. 149. 

6.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

6.2.1. Υποθέστε ότι εµπνέεστε από το ακόλουθο απόσπασµα και γράφετε µια 
θεατρική σκηνή βασισµένη στο διάλογο που περιέχεται σ� αυτό. Να γράψετε 
τον διάλογο, καθώς και τις σκηνοθετικές οδηγίες που θα δίνατε στους 
ηθοποιούς, στην περίπτωση που θα θέλατε να ζωντανέψετε τη σκηνή έτσι όπως 
τη φανταστήκατε κατά την ανάγνωση του κειµένου. 
Προσπάθησα να σκοτώσω το µισάωρο µιας τυπικής επίσκεψης µε ηλίθιες 

ερωτήσεις. Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας µου κατά τη γνώµη της; Πολύ κλειστός. 
Χρειαζόταν χρόνο και αποδείξεις για να εµπιστευθεί τους άλλους. Συναντήθηκαν 
ποτέ µετά τη συνταξιοδότησή του; Όχι, γιατί εκείνη παράτησε το Πανεπιστήµιο, 
παντρεύτηκε, χώρισε, πέρασε 6 χρόνια βολοδέρνοντας. Όταν αποφάσισε να 
επιστρέψει στη ακαδηµαϊκή κοινότητα, ο πατέρας µου είχε κλειστεί στο σπίτι. Και 
πώς άρχισαν να αλληλογραφούν; Εκείνη έκανε την αρχή. Του έστειλε µια 
χριστουγεννιάτικη κάρτα. Πότε γνωρίστηκαν; Στο 2ο έτος του Πανεπιστηµίου, 
ήταν ο αγαπηµένος της καθηγητής. Το πρότυπό της. Αισθάνθηκα περίεργα. Μια 
αλλόκοτη κοπέλα µε φορέµατα άλλης εποχής και τυφλή γάτα είχε τον πατέρα µου 
για πρότυπο. Εγώ στα φοιτητικά µου χρόνια είχα για πρότυπο τον Αλ Πατσίνο. 

Α. Μιχαλοπούλου, Γιάντες. Καστανιώτης, Αθήνα 1997, σ. 123. 
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7. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

7.α. Ο χρόνος του ποµπού, του δέκτη, των γεγονότων 

7.α.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείµενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν. 
Τώρα είναι µεσάνυχτα. Ετοιµάζοµαι να βγω από το αυτοκίνητο, όταν βλέπω 

την πόρτα της απέναντι κατοικίας ν� ανοίγει ξαφνικά. Εµφανίζεται ένας κύριος µε 
πιζάµες και παντόφλες, ρίχνει µια γρήγορη µατιά στο δρόµο και χάνεται µέσα, 
αφήνοντας την πόρτα ορθάνοιχτη. Προτιµώ να µείνω στο αυτοκίνητο, για να 
παρακολουθήσω τη συνέχεια. Ξαναφαίνεται σχεδόν αµέσως, µε ένα χαρτόκουτο 
στην αγκαλιά. Κατεβαίνει τις σκάλες, διασχίζει το δρόµο και στρίβει στη γωνία. Σε 
πέντε λεπτά επιστρέφει τρέχοντας και χώνεται µε βιασύνη µέσα στο σπίτι. Βγαίνω 
από το αυτοκίνητο και ακολουθώ την πορεία του. Λίγο πιο κάτω στο στενό 
ανακαλύπτω την κούτα. Κοιτάζω µέσα. Τρία ολοζώντανα, νεογέννητα γατάκια! 
 
Το κείµενο που µόλις διαβάσατε αποτελεί την πρώτη καταγραφή µιας 
πρόσφατης εµπειρίας σας. Επειδή σκοπεύετε να δοκιµάσετε τις δυνάµεις σας σε 
ένα λογοτεχνικό περιοδικό, προσπαθείτε να κάνετε την αφήγησή σας πιο 
καλοδουλεµένη και ενδιαφέρουσα. Επιχειρείτε τρεις παραλλαγές, τις οποίες θα 
παρουσιάσετε στον συντάκτη για να διαλέξει: 
α) αναδροµική αφήγηση, 
β) πρόδροµη αφήγηση και 
γ) αφήγηση σχολιασµένη από τον αφηγητή. 
Ποια από τις τρεις παραλλαγές σας προτιµάτε και γιατί; 

 
7. α.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

7.α.2.1. Αποφεύγετε να συµµετάσχετε σε µία φιλική συγκέντρωση, επειδή 
µαντεύετε ότι η ατµόσφαιρα θα είναι πολύ ανιαρή. Το ίδιο βράδυ εξηγείτε στους 
οικείους σας, πώς φαντάζεστε ότι θα περνούσατε, επιδοκιµάζοντας παράλληλα 
την απόφασή σας να απόσχετε. 
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7.α.2.2. Το φιλικό σας πρόσωπο στο εξωτερικό µε το οποίο αλληλογραφείτε 
αρκετά χρόνια σας προσκαλεί το καλοκαίρι για ένα δεκαήµερο στο σπίτι του. 
Γεµάτος/η χαρά, εξιστορείτε σύντοµα στη µητέρα σας τις εµπειρίες που 
αναµένετε από το ταξίδι, ώστε να διαλύσετε τις επιφυλάξεις της. 
 
7.α.2.3. Η απόφασή σας να επιλέξετε το επάγγελµα του ζωγράφου προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση των γονέων σας. Την εποµένη αφηγείστε το περιστατικό 
σ� ένα συγγενή που συµµερίζεται την επιθυµία σας, αναφέροντας και στοιχεία 
από  την ιστορία της σχέσης σας µε τη ζωγραφική. 
 
7.α.2.4. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού (µε αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο ή 
αεροπλάνο) δηµιουργήθηκε κάποιο πρόβληµα που σας τρόµαξε, αλλά ευτυχώς 
ξεπεράστηκε. Αργότερα αφηγείστε σύντοµα την περιπέτειά σας. Επιλέξτε τη 
µορφή που θα δώσετε στην αφήγησή σας και γράψτε το σχετικό κείµενο, όπου ο 
χρόνος του αφηγητή είναι προγενέστερος από το χρόνο του δέκτη. 
 
7.α.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

7.α.3.1. Να βάλετε σε κύκλο τις σωστές απαντήσεις 

1.  Ο χρόνος του ποµπού και του δέκτη της αφήγησης µπορούν να ταυτίζονται 
α) στο µυθιστόρηµα 
β) στο ηµερολόγιο  
γ) στα αποµνηµονεύµατα 
δ) σε µία τηλεφωνική συζήτηση. 

 
2.  Ο χρόνος του ποµπού και του δέκτη της αφήγησης δεν ταυτίζονται 
α) στην απ� ευθείας µετάδοση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα 
β) σε µία ζωντανή τηλεοπτική συζήτηση 
γ) στην υπηρεσιακή αναφορά 
δ) στην προφορική κατάθεση µάρτυρα στο δικαστήριο. 

 
3.  Ο χρόνος του ποµπού είναι µεταγενέστερος από το χρόνο των γεγονότων, 
όταν ο συγγραφέας 
α) γράφει ένα µυθιστόρηµα επιστηµονικής φαντασίας 
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β) σχεδιάζει το µέλλον 
γ) γράφει µία βιογραφία 
δ) προειδοποιεί για τις συνέπειες που µπορεί να εµφανίσει µια ασθένεια. 

 
4.  Ο χρόνος του ποµπού είναι προγενέστερος από το χρόνο των γεγονότων 
α) στα οµηρικά έπη 
β) στην «Αποκάλυψη» του Ιωάννη 
γ) στον Ύµνο εις την Ελευθερία του ∆. Σολωµού 
δ) στο ποίηµα «Ελένη» του Γ. Σεφέρη 

7.α.3.2. Να κατατάξετε τα παρακάτω είδη κειµένων ανάλογα µε το χρονικό 
διάστηµα που χωρίζει τον ποµπό από τον δέκτη, αρχίζοντας από την περίπτωση 
µε τη µικρότερη διαφορά. 
 
Αφήγηση αναµνήσεων, προσωπικό ηµερολόγιο, αναµετάδοση αθλητικού 
αγώνα, αυτοβιογραφία, ιστορικό έργο. 
 
7.α.3.3. Να επιλέξετε την κάθε φορά σωστή απάντηση, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. 
1.  «Εσωτερικός»  ή «εσωκειµενικός» είναι ο χρόνος 
α) στον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα που αποτελούν  
την ιστορία της αφήγησης,     ! 

β) των πραγµατικών γεγονότων,     ! 
γ) που χρειάστηκε ο συγγραφέας να γράψει την ιστορία,  ! 
δ) που χρειάστηκε ο αναγνώστης να διαβάσει την ιστορία.  ! 

 
2.  Όταν ο χρόνος της αφήγησης έχει µικρότερη διάρκεια από τον χρόνο της 
αφήγησης έχουµε: 
α) αναχρονία,       ! 
β) πρόδροµη αφήγηση,      ! 
γ) πύκνωση του χρόνου,      ! 
δ) παράταση του χρόνου.      ! 
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3.  Όταν ο χρόνος της αφήγησης έχει µεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο της 
ιστορίας, έχουµε: 
α) αναδροµική αφήγηση,      ! 
β) αφήγηση πλασµατικών γεγονότων,    ! 
γ) αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων,    ! 
δ) διαλογική σκηνή.       ! 

 
4.  Όταν ο χρόνος της αφήγησης έχει ίση διάρκεια µε το χρόνο της ιστορίας, 
τότε έχουµε 
α) συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας,    ! 
β) άπλωµα του αφηγηµατικού χρόνου,    ! 
γ) παρουσίαση ασήµαντων γεγονότων,    ! 
δ) σκηνή.        ! 

 
7.α.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

7.α.4.1. Να σηµειώσετε Χ στα παρακάτω τετράγωνα στις περιπτώσεις που ο 
χρόνος του αφηγητή µπορεί να ταυτίζεται µε εκείνον του δέκτη και να 
δικαιολογήσετε τις επιλογές σας (Ναι: ταυτίζεται, Όχι: δεν ταυτίζεται). 

Ναι      Όχι 
1. Η δική µας η γενιά πέρασε δύσκολα χρόνια,  
παιδιά µου. Όχι όπως εσείς, που τα βρίσκετε όλα  
έτοιµα.       ! ! 

2. Με µεγάλη µου χαρά σου γράφω, για να σου  
ανακοινώσω ότι η υποτροφία µου εγκρίθηκε και  
τον επόµενο µήνα φεύγω για το εξωτερικό.  ! ! 

3. Παρακολούθησα όλη τη σκηνή κ. Αστυνόµε. Το 
αυτοκίνητο έστριψε µε µεγάλη ταχύτητα και συνέ- 
χισε, παρ� όλο που υπήρχε προειδοποιητικό σήµα ότι 
βρίσκεται κοντά σε σχολείο.    ! ! 

4. Καθώς λοιπόν, που λέτε, το παλικάρι προχωρούσε  
µέσα στο δάσος ... να σου εµφανίζεται µπροστά του  
η νεράιδα!      ! ! 
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5. Στο κείµενο που διαβάσαµε διαπιστώσαµε ότι ο  
αρθρογράφος παρουσιάζει µε ιδιαίτερη οξύτητα  
το πρόβληµα της ανεργίας.    ! ! 

6. Σαν ο ∆αµιανός τελείωσε την Τρίτη του ελληνικού,  
ο γερο-Φραντζής είπε πως αρκετά γράµµατα είχε µάθει. ! ! 

 
7.α.4.2. Να κατατάξετε τα ακόλουθα αποσπάσµατα κειµένων, ανάλογα µε το 
χρονικό διάστηµα που χωρίζει το χρόνο του ποµπού από το χρόνο των 
γεγονότων, αρχίζοντας από την περίπτωση της µικρότερης διαφοράς.  
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
 
Α Το στρατό των Φράγκων οδηγούσε ο Βονιφάτιος, µαρκήσιος του 
Μοµφερράτου. Αυτός είχε ελπίσει, µάταια, να γίνει αυτοκράτορας στην 
Κωνσταντινούπολη. Αντί γι� αυτό αναγνωρίστηκε άρχοντας της Θεσσαλονίκης 
και σκόπευε να δηµιουργήσει στην Ελλάδα υποτελή κρατίδια Σταυροφόρων, οι 
οποίο θα όφειλαν αφοσίωση σ� αυτόν µάλλον παρά στον αυτοκράτορα 
Βαλδουίνο της Φλάνδρας ή τους Βενετούς. 

Σ. Ράνσιµαν, Μιστράς.  Καρδαµίτσα, Αθήνα 1980, σσ. 17-18. 

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

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

Β Βράδυ. Στο κρεβάτι µου. Αύριο τρεις πρωί φτάνουµε στην Κωνστάντζα. Ως 
τώρα καιρός γλυκύτατος. Θάλασσα χαρτί. Όλο το απόγευµα χθες η δόξα της 
Αττικής, ώσπου νύχτωσε.(...) Σήµερα πρωί σαν ξύπνησα, ήµασταν κιόλας έξω 
από την Πόλη. Το δροµολόγιο έλεγε πως θα φτάναµε στις 12. 

Γ. Σεφέρης, Μέρες Γ΄ . Ίκαρος, Αθήνα 1977, σ. 109. 

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

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

Γ Ο ∆ιόνυσος σύντοµα ξεπέρασε σε δηµοτικότητα τους περισσότερους θεούς. 
Στην Αθήνα γίνονταν προς τιµήν του συνολικά τέσσερις γιορτές και µάλιστα 
όλες κατά τους χειµερινούς και εαρινούς µήνες. 

H.-D. Blume, Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986 σ. 30. 

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

∆ Τώρα που βρίσκοµαι κι εγώ στο τελευταίο κατώφλι της ζωής, που έχω 
διανύσει έναν ολόκληρο κύκλο, µοιράζοµαι το χρόνο µου µε αυτούς που 
κάποτε υπήρξαν φίλοι µου. Θυµάµαι την Πόλη, τους δρόµους, τα καλντερίµια, 
τα µαγαζάκια, τις ατέλειωτες συζητήσεις που έκανα µε τους φίλους µου, τότε 
που έπρεπε να διαλέξουµε τι µας τραβούσε περισσότερο στη ζωή, τι θέλαµε να 
µάθουµε από τους ποιητές και τους φιλοσόφους. Ήταν η εποχή που 
συζητούσαµε τη ζωή. Το αντίθετο συµβαίνει τώρα. ∆εν συζητάω τη ζωή, την 
αναπολώ, σκέπτοµαι τι µου έδωσε. 

Κάρολος Κουν, Κάνουµε θέατρο για την ψυχή µας. Καστανιώτης, 
Αθήνα 1988, σσ. 175-176. 

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

.................................................................................................................... 
 
 
7.β. Ο χρόνος της ιστορίας και ο χρόνος της αφήγησης 

7.β.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

7.β.1.1. Ταξιδεύετε µε την οικογένεια ή την παρέα σας µε προορισµό µια πόλη ή 
ένα νησί που επισκέπτεστε για πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
γνωρίζεστε µε έναν/µία κάτοικο της περιοχής, που τελικά  σας ξενάγησε και, 
γενικά, σας βοήθησε να γνωρίσετε τον τόπο. Αφηγηθείτε αυτό το ταξίδι στην 
επιστολή προς ένα φιλικό σας πρόσωπο, χρησιµοποιώντας πρόδροµη αφήγηση. 
 
7.β.1.2. Πρόσφατα ανακαλύψατε ένα παιδικό παιχνίδι που κάποτε αγαπήσατε 
ιδιαίτερα. Ποια χρονική σειρά (πρόδροµη-αναδροµική) θα ακολουθήσετε 
αφηγούµενος/η στη µητέρα σας τις αναµνήσεις που σας ξύπνησε; Να γράψετε 
το σχετικό κείµενο. 
 
 
7.β. 2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
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7.β.2.1. Συναντάτε στο δρόµο έναν παλιό σας φίλο, µε τον οποίο η σχέση σας 
πέρασε κρίση. Αργότερα, αφηγείστε σύντοµα στο ηµερολόγιό σας αυτή την 
ιστορία, χρησιµοποιώντας αναδροµική αφήγηση. 
7.β.2.2. Σ� έναν φιλικό αθλητικό αγώνα µε το γειτονικό σχολείο, γνωρίσατε 
µερικά παιδιά. Ένα από αυτά, λίγες ηµέρες αργότερα, σας χάρισε ένα εισιτήριο 
στο λεωφορείο και αποφύγατε την πληρωµή προστίµου. Αφηγηθείτε το 
περιστατικό στους συµµαθητές σας, χρησιµοποιώντας πρόδροµη αφήγηση. 
 
7.β.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 

7.β.3.1. Να βρείτε τις αντιστοιχίες ανάµεσα στα στοιχεία της στήλης Α και σ� 
εκείνες της στήλης Β. Ένα στοιχείο της στήλης Α περισσεύει. 
 

Α Β 
 
1. Σ� ένα χρόνο µετά από εκείνη την 
ηµέρα ο Γιάννης θα συναντούσε πάλι 
τη Μαρία. 

2. Μέσα σε µια ώρα κατάφερε να 
ετοιµαστεί για το ταξίδι. 

3. Τότε ο Γιάννης θυµήθηκε εκείνη τη 
µοιραία συνάντηση µε τη Μαρία πριν 
από αρκετά χρόνια. 

4. Η ιστορία µας αρχίζει πριν από 
πολλά χρόνια, όταν ακόµη δεν 
υπήρχαν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. 

5. Άνοιξε αποφασιστικά την πόρτα, 
πέρασε µέσα, έριξε µια µατιά γύρω 
του, έβγαλε το καπέλο του και κάθισε 
σε µια πολυθρόνα κρατώντας το στα 
χέρια. 

6. Σε χρόνο λιγότερο απ� όσο 
χρειάζεται κανείς να το αφηγηθεί, ο 
µικρός κατέβηκε τη σκάλα 
γλιστρώντας από την κουπαστή.  

 

 
 
α) Αναδροµική αφήγηση 
 
 
β) Πρόδροµη αφήγηση 
 
 
γ) Χρόνος γεγονότων > χρόνος 
αφήγησης 
 
 
δ) Χρόνος γεγονότων < χρόνος 
αφήγησης 
 
 
ε) Χρόνος γεγονότων = χρόνος 
αφήγησης 
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7.β.3.2. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β, 
ώστε να χαρακτηριστεί κάθε φορά η διάρκεια και η συχνότητα µε την οποία 
παρουσιάζονται τα γεγονότα της ιστορίας (ένα στοιχείο της στήλης Β δεν θα 
χρειαστεί). 

Α Β 
 

1. Ο νεαρός δίστασε πριν κτυπήσει την πόρτα 
του κ. διευθυντή. Καταλάβαινε ότι έπρεπε 
να ξεπεράσει επιτέλους τη συστολή του. Για 
ένα δευτερόλεπτο φαντάστηκε µία συνέχεια 
που τον ανακούφιζε: κανείς δεν ήταν στο 
γραφείο. Όµως όχι, έπρεπε να τολµήσει, η 
φυγή θα σήµαινε αδυναµία να χειριστεί το 
πρόβληµά του. Μετά από το τρίτο κτύπηµα, 
άνοιξε διστακτικά και τον είδε σκυµµένο 
στο γραφείο του πάνω σ� ένα βουνό από 
έγγραφα.  

2. Προχώρησε αργά και στάθηκε µπροστά 
του. Ξερόβηξε. -Κύριε διευθυντά, ήρθα για  
�κείνη την αύξηση ... είπε δειλά. 

3. Εκείνος σήκωσε το κεφάλι απορηµένος και 
τότε θυµήθηκε. Πριν από µερικές µέρες 
κατά τύχη βρέθηκαν σε κάποιο φιλικό σπίτι 
και αντάλλαξαν δυο κουβέντες. Από εκείνη 
τη συνάντηση πήρε, φαίνεται, το θάρρος να 
του ζητά αύξηση. Ίσως και ο ίδιος µέσα 
στην ευθυµία του να είχε δώσει  κάποια 
υπόσχεση... Πού να θυµάται ... 

4. Αµίλητος ξαναβυθίστηκε στη µελέτη των 
εγγράφων µέχρι αργά το µεσηµέρι. 

5. Βγαίνοντας από το γραφείο ο νεαρός 
ορκίστηκε να µην ξαναπεράσει ποτέ το 
κατώφλι. Πού να φανταζόταν ότι σε µια 
εβδοµάδα θα εισέβαλλε θριαµβευτικά 
ανεµίζοντας στο χέρι την παραίτησή του: είχε 
προσληφθεί σε µία επίζηλη θέση µε σχεδόν 
διπλάσιο µισθό! 

 
 
 
α) Πρόδροµη αφήγηση 
 
 
β) Αναδροµική αφήγηση 
 
 
γ) Επανάληψη γεγονότος 
 
 
δ) Επιβράδυνση της αφήγησης 
 
 
ε) Επιτάχυνση της αφήγησης 
 
 

 στ) Σκηνή 
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7.β.3.3. Να επιλέξετε κάθε φορά τη σωστή απάντηση, σηµειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο πλαίσιο. 
1.  Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί αναδροµική αφήγηση, όταν: 
α) δίνει τα γεγονότα της ιστορίας του µε τη σειρά που συνέβησαν, ! 
β) αναφέρει γεγονότα προγενέστερα από το σηµείο που 
βρίσκεται η ιστορία του,      ! 

γ)  παρουσιάζει εκ των προτέρων όσα πρόκειται να συµβούν, ! 
δ)  εστιάζει την προσοχή σε ένα σηµείο της ιστορίας του και 
το παρουσιάζει µε λεπτοµέρειες.     ! 

 
2.  Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί πρόδροµη αφήγηση, όταν: 
α) ο χρόνος της αφήγησης έχει µεγαλύτερη διάρκεια από 
το χρόνο της ιστορίας,      ! 

β) αναφέρει γεγονότα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, ! 
γ) αναφέρει συχνά ένα γεγονός σε διάφορα σηµεία του έργου, ! 
δ) ο χρόνος της αφήγησης έχει την ίδια διάρκεια µε το χρόνο 
της ιστορίας.       ! 

 
3.  Αναχρονία παρατηρούµε στην αφήγηση, όταν: 
α) ο χρόνος της αφήγησης σταµατά για ν� αναφερθεί ένα 
άλλο γεγονός,       ! 

β) ο χρόνος της αφήγησης συµπίπτει µε το χρόνο της ιστορίας, ! 
γ) ο χρόνος της αφήγησης έχει µεγαλύτερη διάρκεια από 
το χρόνο της ιστορίας,      ! 

δ) ο χρόνος της αφήγησης έχει µικρότερη διάρκεια από 
το χρόνο της ιστορίας.      ! 

 
4.  Η πύκνωση του αφηγηµατικού χρόνου: 
α) επιβραδύνει την αφήγηση,     ! 
β) επιταχύνει την αφήγηση,      ! 
γ) κάνει πάντοτε την αφήγηση πιο βαρετή,    ! 
δ) είναι πάντοτε στοιχείο αναχρονίας.    ! 

5.  Το άπλωµα του αφηγηµατικού χρόνου: 
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α) εξυπηρετεί το συγγραφέα που δεν έχει πολλά να πει,  ! 
β) παρουσιάζει συνοπτικά τα γεγονότα,    ! 
γ) παρουσιάζει το ίδιο γεγονός πολλές φορές,   ! 
δ) παρουσιάζει  γεγονότα που ο συγγραφέας θεωρεί σηµαντικά. ! 
 

6.  Ένα γεγονός που στην πραγµατικότητα διαρκεί ελάχιστες στιγµές: 
α) πρέπει να παρουσιάζεται εξίσου σύντοµα,   ! 
β) µπορεί να παρουσιάζεται σε πολλές σελίδες,   ! 
γ) πρέπει να αποφεύγεται από τον καλό συγγραφέα,   ! 
δ) είναι πιο ενδιαφέρον από ένα γεγονός που διαρκεί πολύ.  ! 
 
 

7.β.4. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

7.β.4.1. Να βρείτε σε ποια από τα ακόλουθα αποσπάσµατα ο χρόνος των 
γεγονότων έχει µεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο της αφήγησης και σε ποια 
αυτή η διάρκεια είναι µικρότερη. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Α Η γη της Ιωνίας, µε την νοτιοανατολική Ασιατική ενδοχώρα της και µε τα 
Αιγαιακά της παράλια, στάθηκε πάντοτε το πεδίο µιας αφοµοιωτικής 
ενέργειας, το εργαστήριο πυρήνων τέχνης που αποτελέσανε πάντοτε µερικά 
από πιο µεγάλα µυστικά της επιτυχίας του ελληνισµού. 

Ο. Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά. Αστερίας, Αθήνα 1974, σ. 436. 

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

.................................................................................................................... 
 
Β Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα, 
κι εµπήκε χρόνος δίσεχτος και µήνες οργισµένοι 
κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν (...) 

Του νεκρού αδελφού, δηµοτικό (παραλογή). 

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

.................................................................................................................... 
Γ Αλλά τη στιγµή που η γουλιά, ανακατεµένη µε τα ψίχουλα του γλυκού, άγγιξε 
τον ουρανίσκο µου, σκίρτησα, προσέχοντας κάτι καταπληκτικό που συνέβαινε 
µέσα µου. Μια γλυκιά απόλαυση µε είχε κυριεύσει, αποµονωµένη, χωρίς να 
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ξέρω την αιτία της. Μου είχε ξαφνικά κάνει τις περιπέτειες της ζωής 
αδιάφορες, ακίνδυνες τις καταστροφές της, ανύπαρκτη τη συντοµία της, µε τον 
ίδιο τρόπο που επενεργεί ο έρωτας, πληµµυρίζοντάς µε µε µια πολύτιµη ουσία: 
ή µάλλον η ουσία αυτή δεν ήταν µέσα µου, ήµουν εγώ. 

Μ. Προυστ, Αναζητώντας το χαµένο χρόνο, Έκφραση-Έκθεση, 
Α΄ τεύχος, σσ. 292-293. 

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

.................................................................................................................... 
 
∆ Κυριακή 30 Μάρτη 1941 
Χτες το µεσηµέρι στου «Αβέρωφ» µε τον Ξεφλούδα. Αυτός ο ειρηνικός 
άνθρωπος, αυτός ο συγγραφέας των αποχρώσεων, έγινε ξαφνικά στις 28 του 
Οχτώβρη πολεµιστής. Ήταν στην πρώτη γραµµή έφεδρος αξιωµατικός ως 
τώρα τελευταία που αρρώστησε. Μιλάει µ� έναν ενθουσιασµό που µόλις 
συγκρατεί, για τους στρατιώτες του, για την απόλυτη επικοινωνία ανάµεσα 
στους αξιωµατικούς της γραµµής της φωτιάς και τους φαντάρους. 
-Πείνασα, κρύωσα, ψείριασα µαζί τους, λέει και το καταλάβαιναν πως ήµουν 
σαν κι αυτούς, το ίδιο µ� αυτούς. (...) 

Γ. Σεφέρης, Μέρες ∆΄ . Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 47. 

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

.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.β.4.2. Στα ακόλουθα αποσπάσµατα, τα γεγονότα διαρκούν περισσότερο από 
το χρόνο της αφήγησης. Να κατατάξετε αυτά τα κείµενα ανάλογα µε το βαθµό 
συστολής του χρόνου σ� αυτά, αρχίζοντας από το κείµενο µε τη µικρότερη 
πύκνωση. (Σηµειώστε τους αριθµούς κατάταξης των κειµένων στα αντίστοιχα 
πλαίσια που ακολουθούν) 
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! Α Είναι µια γλώσσα µε πολύ αυστηρή γραµµατική, που την έφκιασε µόνος του 

ο λαός, από την εποχή που δεν επήγαινε ακόµη σχολείο. Και την τήρησε µε 
θρησκευτική προσήλωση και αντοχή αξιοθαύµαστη, µέσα στις πιο 
δυσµενείς εκατονταετίες. �Ώσπου ήρθαµε εµείς µε τα διπλώµατα και τους 
νόµους να τον βοηθήσουµε.   

Ο. Ελύτης, Εν λευκώ. Ίκαρος, Αθήνα 1993, σ. 340. 
 
! Β Κι όταν εκείνοι στο πολύβαθο λιµάνι µέσα εµπήκαν, 

µαζέψαν τα πανιά τ� απόθεσαν στο µελανό καράβι, 
λύσαν τα ξάρτια και στο δίκρανο πλαγιάσαν το κατάρτι 
µε δίχως ξάργητα, και λάµνοντας το αραξοβόλι πιάνουν. 
Όξω πετούν τις αγκυρόπετρες και την πρυµάτσα δένουν, 
όξω κι εκείνοι στο γυρόγιαλο της θάλασσας εβγήκαν, 
όξω και τα σφαχτά του Απόλλωνα του µακρορίχτη εβγάλαν, 
όξω απ� το πλοίο το πελαγόδροµο η Χρυσοπούλα εβγήκε. 

Ιλιάδα, Α 432-439, µετάφραση Καζαντζάκη- Κακριδή. 
 
! Γ Ριζική ανακαίνιση και επέκταση του διονυσιακού θεάτρου άρχισε κατά την 

πρώιµη περίκλεια περίοδο, ολοκληρώθηκε σταδιακά και διήρκεσε πάνω 
από µισόν αιώνα. 

Blume H.-D., Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986, σ. 30. 
 
! ∆ Στο ταχτικό µας λουκουµατζίδικο, ο Μελετίου, µπαίνοντας µε την παρέα 

του ένα δειλινό, δε βρήκε τραπεζάκι αδειανό κι αναγκάστηκε να καθίσει 
αντίκρυ σ� ένα άγνωστο φανταράκι, που απόσωνε ήσυχα και στοχαστικά τη 
µερίδα του. 

Α. Τερζάκης, Απρίλης. Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 288. 

7.β.4.3. Να βρείτε σε ποια από τα ακόλουθα αποσπάσµατα η αφήγηση είναι 
πρόδροµη ή αναδροµική και σε ποια έχουµε και τα δύο αυτά είδη αφήγησης. Να 
εντοπίσετε τα όρια αυτών των αφηγήσεων-µέσα-στις-αφηγήσεις και να 
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
 
Α Η πολιτεία κοιµάται. Μονάχα µε την ανατολή του ήλιου θα σηµάνει το 

βούκινο ψηλά στις βίγλες κι οι πόρτες των τειχιών θ� ανοίξουν. Τότε, ένας 
κόσµος ανάκατος θ� αρχίσει να ξεχύνεται στους δρόµους, να βουίζει σαν 
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ποτάµι και να διασταυρώνεται κάτω από τη µεγάλη κάµαρα της πύλης που 
οδηγεί στην εξοχή. (...) Όµως ακόµα δεν είχε φανεί ο ήλιος. 

Α. Τερζάκης, Η πριγκιπέσσα Ιζαµπώ. Εστία, Αθήνα χ.χ, σ. 22. 

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

.................................................................................................................... 
 
Β Πέµπτη 19 Οκτωβρίου 

Χτες ανεβήκαµε και τριγυρίσαµε στο κάστρο του Πάγου. Το µεσηµέρι φάγαµε 
εκεί κοντά· το εστιατόριο το έχουν Τουρκοκρητικοί. Μιλούν, όπως όλοι, 
θαυµάσια ελληνικά, έχουν µεγάλη νοσταλγία για το νησί τους. Θυµάµαι 
εκείνον τον τσαγκάρη στην Άγκυρα που όλοι τον έλεγαν γρουσούζη και 
ανάποδο. Μόλις του είπα «ίντα κάνεις σύντεκνε;» ηµέρεψε. 

Γ. Σεφέρης, Μέρες Ε΄. Ίκαρος, Αθήνα 1988, σ. 217. 

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

.................................................................................................................... 
 
Γ Είχαµε γυρίσει από την Ιθάκη. Εγώ ήµουν γύρω στα δέκα. Ένα απόγευµα µ� 

ανέβασε ο πατέρας µου στο φρούριο και καθίσαµε στον πλάτανο. Το αρχαίο 
δέντρο στεκόταν ακόµη έξω από τα τείχη. Απ� ολάκερη την πόλη µόνο ο 
πλάτανος είχε γλιτώσει από τη φωτιά των Τούρκων. Είκοσι χρόνια µετά το 
συγκεκριµένο απόγευµα, ο θυµός των ανέµων τον έριξε µέσα σε µια νύχτα. 

Ρέα Γαλανάκη, Θα υπογράφω Λουί. Άγρα, Αθήνα 1994, σσ. 31-32. 

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

.................................................................................................................... 
∆ Ο ίδιος απέφευγε να µιλάει για τα δικά του κατορθώµατα. Κάποιος 

Αλεξανδρινός τής είχε πει ότι ο ∆ραγούµης είχε µπει κάποτε καβάλα σ� ένα 
άλογο, µέσα σε µια εκκλησία για να σώσει µια Ελληνοπούλα που την πάντρευαν 
µ� ένα Βούλγαρο. Την είχε σηκώσει σαν φτερό και είχαν χαθεί µέσα στην 
µακεδονική οµίχλη: 
«Είναι αληθινή αυτή η ιστορία Ίων;» 
Ο ∆ραγούµης είχε γυρίσει αλλού το κεφάλι του, όπως έκανε κάθε φορά που 
του ζητούσαν να µιλάει για τον εαυτό του: 
«Τι σηµασία έχει; Κάθε Μακεδόνας µπορεί να καβαλήσει ένα άλογο - κάθε 
Μακεδόνας θα έκανε το ίδιο.» 
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Κι ύστερα µ� εκείνα τα γνώριµα ξεσπάσµατα της φωνής του -που χώριζαν τον 
τυπικό διπλωµάτη απ� τον φλογερό επαναστάτη: 
«Θα πρέπει να πας στη Μακεδονία, Πηνελόπη. Μόνο εκεί θα καταλάβεις ότι 
είσαι Ελληνίδα.» 
Η ∆έλτα θα θυµόταν στα επόµενα τριάντα πέντε χρόνια τον ήχο της νεανικής 
εκείνης φωνής που έκανε να πάλλονται οι φύκιοι και οι καουτσουκιές που 
γέµιζαν τον κήπο της. 

Φ. Γερµανός, Η εκτέλεση. Κάκτος, Αθήνα 1985, σ. 60. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
Ε Στην αρχή της Σόλωνος, µια οµάδα πέρασε δίπλα µου, τρέχοντας σχεδόν. 

Πρέπει να πήγαιναν στο νοσοκοµείο «Ελπίς», εκεί που είναι τώρα το 
Πνευµατικό κέντρο του ∆ήµου. Τα παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους το σώµα 
ενός νεαρού άντρα. Νεκρός; Τραυµατίας; Αναζητούσα πάντα τα παιδιά της 
δικής µου οµάδας. ∆εν ξαναβρεθήκαµε ποτέ όλοι µαζί. Μόνο µερικοί. 
Γύριζα όλη την ηµέρα στο κέντρο, περίµενα κάτι που δε γινόταν. Τι; Κάτι. 
Μια αντίδραση. Όχι και να µας σκοτώνουν έτσι στη µέση του δρόµου! ∆εν 
µπορούσα να πιστέψω ότι θα ξανάρχιζαν διώξεις, συλλήψεις, ξύλο, φυλακές. 
Λίγο αργότερα πέρασα από το νεκροτοµείο στην Ασκληπιού. Είχε κόσµο, 
όπως στις µαύρες µέρες του 41-42, όταν κάθε πρωί έφερναν εκεί µε τα 
καροτσάκια τους νεκρούς της περασµένης νύχτας. Πηγαίναµε συχνά µε άλλα 
παιδιά και τα βλέπαµε. Προσπαθούσαµε να καταλάβουµε το θάνατο.  

Ρ. Σωµερίτης, Ένας µικρός ∆εκέµβρης. Νέα Σύνορα, Αθήνα 1994, σσ. 31-32. 
.................................................................................................................... 


