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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Κατά την προσπάθεια σύνταξης των ασκήσεων που ακολουθούν, για την 

αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων της ενότητας της 
Περιγραφής, αποδείχθηκε ότι όλες αυτές οι υποενότητες προσφέρονται, 
λιγότερο ή περισσότερο, για όλους τους τύπους ασκήσεων. Αυτή η δυνατότητα 
ισχύει γενικά στο γλωσσικό µάθηµα, εφόσον οι διάφοροι τύποι ασκήσεων δεν 
είναι παρά εργαλεία στην υπηρεσία των διδακτικών στόχων και των στόχων 
αξιολόγησης. Άλλωστε, η ποιότητα µιας άσκησης εξαρτάται από το 
περιεχόµενό της και όχι από τον τύπο της. Και, βέβαια, η σκοπιµότητα της 
ποικιλίας τύπου ασκήσεων υπαγορεύεται από παιδαγωγικές αρχές και όχι από 
το ίδιο το αντικείµενο της διδασκαλίας (Αξιολόγηση των µαθητών της Α΄ τάξης 
Λυκείου, ΟΕ∆Β 1997, σσ 22-27). 
Με τις προτεινόµενες ασκήσεις που ακολουθούν έχει καταβληθεί 

προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλα τα σηµεία του θεωρητικού πλαισίου της 
ενότητας της Περιγραφής. Και όλες τις ασκήσεις διατρέχει η βασική θεωρητική 
αρχή της ενότητας, κατά την οποία κάθε επιλογή προσδιορισµού και γενικά 
λεξιλογίου, λεπτοµέρειας και οργάνωσης του περιεχοµένου δεν είναι τυχαία, 
αλλά έχει προτιµηθεί (λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά) για τις 
επικοινωνιακές της συνέπειες (: έµφαση, προβολή ή αποσιώπηση λεπτοµερειών, 
σχολιασµός του αντικειµένου της περιγραφής, παραστατικότητα κτλ). Αυτήν 
ακριβώς την αρχή θα πρέπει να έχει κατά νου ο συντάκτης ασκήσεων, 
ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Φερ� ειπείν, οι ασκήσεις αντικατάστασης 
χάνουν ένα µεγάλο µέρος της αξίας τους, αν αντιµετωπιστούν ως διαδικασία 
µηχανιστικής αλλαγής λέξεων και δε συνοδεύονται από συζήτηση σχετικά µε τη 
διαφορετική επενέργεια κάθε επιλογής (βλ. τις ασκήσεις 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 
2.2.2., 3.2.1., 3.2.2. και 3.3.1.). Ακόµη, ίσως χρειάζεται να επισηµάνουµε ότι 
αυτές οι ασκήσεις έχουν ως αποτέλεσµα ένα µετασχηµατισµό του κειµένου, ο 
οποίος θεωρείται και από τους συγγραφείς του σχολικού βιβλίου1 ως διεργασία 
ιδιαίτερα κατάλληλη για την επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού 
µαθήµατος. Βέβαια, τα κείµενα αυτών των ασκήσεων είναι κατασκευασµένα 

                                                 
1 Οδηγίες. Συµπληρωµατικός οδηγός για την διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στην Α΄ Λυκείου κατά 
το σχολικό έτος 1997-98, Ο.Ε.∆.Β. 1997, σ. 105, 148. 
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(όπως και των ασκήσεων 2.1.1., 2.2.2., 3.2.1., 3.2.2., 4.3., 5.2.1. και 6.3.) και 
ορισµένα µπορεί να φαίνονται «τεχνητά». Ωστόσο, έχουν συνταχθεί µε την 
ελπίδα πως ό,τι χάνουν σε φυσικότητα το κερδίζουν σε έµφαση του εκάστοτε 
γλωσσικού φαινοµένου, ώστε να γίνει κατανοητό. 
Εδώ είναι, ίσως, χρήσιµο να αναφέρουµε κάτι που συνήθως θεωρείται 

αυτονόητο, δηλαδή ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια, ώστε τα θέµατα των 
επιλεγµένων και των κατασκευασµένων κειµένων και προτάσεων να είναι 
σύµµετρα µε τα ενδιαφέροντα και, γενικά, τον «κόσµο» των µαθητών. Επίσης, 
µε ιδιαίτερη προσοχή έχουν συνταχθεί οι ασκήσεις παραγωγής λόγου, ώστε να 
αναπαριστούν επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες θα ήταν πιθανό και 
ενδιαφέρον για τους µαθητές να βρεθούν, δηλαδή «να θέλουν και να έχουν να 
πουν». 
Επειδή στο σώµα των ασκήσεων που ακολουθούν γίνεται συχνή χρήση 

λογοτεχνηµάτων από τα σχολικά Κ.Ν.Λ. ή από αλλού, στις ωριαίες ή 
ολιγόλεπτες δοκιµασίες του γλωσσικού µαθήµατος, ίσως χρειάζεται να δοθούν 
οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 
- Αυτά τα κείµενα δε χρειάζεται να είναι διδαγµένα στο µάθηµα της 
Λογοτεχνίας, γιατί απλούστατα δεν εξετάζονται ως Λογοτεχνία στο µάθηµα 
της Έκφρασης-Έκθεσης, αλλά ως γλώσσα. Αντικείµενο του µαθήµατος της 
Λογοτεχνίας είναι η τέχνη του λόγου. Στο γλωσσικό µάθηµα µας ενδιαφέρει η 
τεχνική του λόγου. Με άλλους στόχους, άλλο θεωρητικό πλαίσιο και άλλη 
µέθοδο εξετάζουµε το λογοτέχνηµα ως Λογοτεχνία και µε άλλα ως γλώσσα. 
Ωστόσο, ό,τι προσλαµβάνουµε από ένα κείµενο, ανεξάρτητα από το είδος του, 
φθάνει σε µας µε γλωσσικά µέσα. Γι� αυτό και υπάρχουν πολλά λογοτεχνικά 
κείµενα στα βιβλία της Έκφρασης-Έκθεσης. Άλλωστε, στο συµπληρωµατικό 
οδηγό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των φιλολογικών 
µαθηµάτων (Ο.Ε.∆.Β. 1997, σ. 191) υποστηρίζεται ότι «παρά την αυτοτέλεια 
καθενός κλάδου, ο σκοπός τους είναι κοινός στο γλωσσικό επίπεδο.» 
- Εκτός από τη χρήση τους στα κριτήρια αξιολόγησης, τα λογοτεχνικά κείµενα 
προσφέρονται για το γλωσσικό µάθηµα περισσότερο, ίσως, από άλλους 
κειµενικούς τύπους, επειδή µε το µαστορικά καλοδουλεµένο λόγο τους 
παρέχουν «χτυπητά», άρα «δασκαλίστικα» παραδείγµατα χρήσεων των 
διαφόρων πλευρών και επιπέδων του γλωσσικού συστήµατος (π.χ. η σχέση της 
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επιλογής των λεπτοµερειών µε την επικοινωνιακή πρόθεση και σκοπιµότητα, 
ασκήσεις 1.1.11. και 1.1.12.). Επιπλέον, ένα λογοτέχνηµα, ακριβώς λόγω της 
πυκνότητας των νοηµάτων, της διαύγειας των σκέψεων και της ευθυβολίας των 
παρατηρήσεων, µπορεί να αποτελέσει υψηλής ποιότητας πλαίσιο και αφετηρία 
για το µαθητή, ώστε να αρθρώσει το δικό του λόγο (ασκήσεις 1.1.11, 1.1.12 και 
1.1.13.). Γι� αυτό και προτείνουµε αυτές οι τρεις ασκήσεις, παρά το γεγονός ότι 
είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. 
- Ειδικά η άσκηση 1.1.13., µε λέξεις από τον «οδηγό» του ποιητή στο ταξίδι των 
ποιητικών του αναζητήσεων, προτείνεται για επεξεργασία σύµφωνα µε το 
πνεύµα του κειµένου του Gianni Rodari «Η πέτρα στη λίµνη», που βρίσκεται 
στην αρχή του βιβλίου του µαθητή. 
Ο αριθµός των ενδεικτικών ολιγόλεπτων κριτηρίων αξιολόγησης στο Β΄ Μέρος 
του παρόντος τεύχους δεν υποδεικνύει αντίστοιχο αριθµό γραπτών δοκιµασιών 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου. Σκοπός αυτού του σχετικά µεγάλου 
αριθµού είναι να παράσχει στον εκπαιδευτικό ένα κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικό δείγµα από κριτήρια διαφορετικού τύπου και βαθµού 
δυσκολίας. 
Τέλος, οι ασκήσεις 1.2.1., 1.2.1. καθώς και οι δύο πρώτες συνθετικές εργασίες 
αποτελούν παράδειγµα των τρόπων µε τους οποίους στο γλωσσικό µάθηµα 
µπορεί να αξιοποιηθεί υλικό από άλλα µαθήµατα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ 
Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 
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1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
1.1.1. Ποιες λεπτοµέρειες θα επιλέγατε και πώς θα οργανώνατε την περιγραφή 
σας, αν θέλατε να πείσετε ένα φίλο σας να αγοράσει τη συλλογή 
γραµµατοσήµων, παιχνιδιών video, δίσκων, τηλεκαρτών ή κάτι άλλο που 
διαθέτετε; Πώς θα συντάσσατε την ανάλογη αγγελία στην τοπική ή σχολική 
εφηµερίδα; 
 
1.1.2. Το σχολείο σας παρουσιάζει ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής. Ποιες 
από αυτές θα τονίζατε περισσότερο και πώς θα τις ιεραρχούσατε σε µια 
επιστολή σας προς το δηµοτικό συµβούλιο, µε σκοπό να τους πείσετε να 
βοηθήσουν, ώστε να βελτιωθούν οι υλικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου; 
 
1.1.3. Ο Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων ζητεί τη γνώµη των µαθητών σχετικά 
µε το πώς θα ήθελαν το κτήριο του σχολείου τους (θέση, χώροι, εγκαταστάσεις, 
διαστάσεις, εξοπλισµός, χρώµατα, υλικά κλπ). Να επιλέξετε τις λεπτοµέρειες 
που θεωρείτε βασικές και να οργανώσετε την περιγραφή σας αρχίζοντας από 
την εξωτερική όψη. 
 
1.1.4. Ποιες λεπτοµέρειες θα επιλέγατε να προβάλετε περιγράφοντας το παλιό 
σας ποδήλατο  α) στους γονείς σας για να τους πείσετε να σας αγοράσουν 
καινούργιο και β) σ� ένα συµµαθητή σας για να του το πουλήσετε; 
 
1.1.5. Να περιγράψετε την εικόνα του δρόµου, καθώς τη βλέπετε από το 
µπαλκόνι. Να επιλέξετε εκείνες τις λεπτοµέρειες που πείθουν για το γεγονός ότι 
οι πεζοί έχουν ελάχιστο χώρο στη διάθεσή τους.  
 
1.1.6. «Μέχρι να φθάσουµε στη θάλασσα, ακολουθήσαµε µια πολύ επικίνδυνη 
διαδροµή.» Να επιλέξετε τέτοιες λεπτοµέρειες και να οργανώσετε κατάλληλα 
την περιγραφή σας, ώστε να γίνουν φανεροί οι κίνδυνοι που αντιµετωπίσατε. 
 
1.1.7. Στο βιβλίο «Σεραφείµ και Χερουβείµ» του Μένη Κουµανταρέα ( Κέδρος, 
Αθήνα 1981, σελ. 55 ) διαβάζουµε:  
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...σάµπως να σάρκαζε τα αυστηρά τετράγωνα µπαλκόνια της πολυκατοικίας 
µας, χτισµένης στο µεσοπόλεµο και που προοιώνιζε άλλες πολυκατοικίες που 
έµελλε να χτιστούν. 

 
Να περιγράψετε µία πολυκατοικία ή µία σειρά κτισµάτων, ξεκινώντας από µία 
λεπτοµέρεια που τράβηξε την προσοχή σας και τονίζοντας την οµοιοµορφία της 
εξωτερικής όψης.  
 
1.1.8. Νιώθετε µια µικρή, ασήµαντη αδιαθεσία. Να περιγράψετε τα 
συµπτώµατα στη µητέρα σας, τονίζοντας εκείνα τα στοιχεία που θα σας 
επιτρέψουν να µείνετε στο σπίτι και να µην τη συνοδέψετε σε µια ανιαρή, κατά 
τη γνώµη σας, επίσκεψη. 
 
1.1.9. Σ� ένα σκίτσο του Αρκά βρίσκουµε τον ακόλουθο διάλογο ανάµεσα σε 
δυο σπουργίτια: 
Γιος : Μπαµπά τι είναι δέντρο; 
Πατέρας : Μµµ ... Το δέντρο είναι κάτι πολύ ωραίο! Είναι ένα πράγµα πράσινο, 
δροσερό, ήσυχο! 
Γιος : Α! Σαν κι αυτό που βρήκαµε προχτές στα σκουπίδια; 
Πατέρας : Εκείνο ήταν ψόφιος παπαγάλος ανόητε! 
 
Ποιες λεπτοµέρειες έπρεπε να δώσει ο πατέρας, για ν� αποφύγει τη σύγχυση του 
δέντρου µε τον παπαγάλο; Να γράψετε το σχετικό κείµενο. 
 
1.1.10. Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται απρόσωπα οι καταστροφές 
που επιφέρει ο άνθρωπος στο φυσικό περιβάλλον.  
 
Ο τρόπος µε τον οποίο κινείται η παγκόσµια σγορά, η χρησιµοποίηση των 

φυσικών πόρων, το εµπόριο ξυλείας, οι αλιευτικές µέθοδοι, η χρήση των 
καυσίµων έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Παρατηρείται κάθε χρόνο η 
καταστροφή 17 εκατοµµυρίων εκταρίων δασών, η εκποµπή 23 δισεκατοµµυρίων 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα και η εξόντωση 27 εκατοµµυρίων τόνων 
θαλασσίων πλασµάτων. 
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α) Να ξαναγράψετε το κείµενο χρησιµοποιώντας κατάλληλα επίθετα, ώστε να 
εντυπωσιάσετε και να ευαισθητοποιήσετε τον αναγνώστη για το µεγάλο 
ζήτηµα της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Μπορείτε να αρχίσετε 
την περιγραφή σας από όποιο σηµείο κρίνετε σκόπιµο. 

β) Να γράψετε µια σύντοµη ανακοίνωση, όπου θα τονίζεται η κρισιµότητα της 
κατάστασης. 

 
1.1.11. Σε καθεµιά από τις περιγραφές που ακολουθούν, ο δηµιουργός δηλώνει 
το σκοπό των λεπτοµερειών που παρουσιάζει. Να εντοπίσετε τον εκάστοτε 
σκοπό και να τον αναπτύξετε σε µία αντίστοιχη παράγραφο 

 
Α Κοιτάζω τον ασβέστη αντικρύ στον τοίχο της µικρής µου κάµαρας. Λίγο πιο 
ψηλά το ταβάνι µε τα δοκάρια. Πιο χαµηλά την κασέλα όπου έχω αποθέσει 
όλα µου τα υπάρχοντα: δυο παντελόνια, τέσσερα πουκάµισα, κάτι 
ασπρόρουχα. ∆ίπλα, η καρέκλα µε την πελώρια ψάθα. Χάµου, στ� άσπρα και 
µαύρα πλακάκια, τα δυο µου σάνταλα. Έχω στο πλάι µου κι ένα βιβλίο. 
Γεννήθηκα για να �χω  τόσα. (...) Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντοµα 
οπουδήποτε. 

Ο. Ελύτης, Ο Μικρός Ναυτίλος: «ΜΥΡΙΣΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ, VII» 
Ίκαρος, Αθήνα 1985. 

 

Β Όλη τη µέρα χθες στο Μαρούσι. Είδα τ� απόγευµα, περνώντας από το χτήµα 
της Λυκόβρυσης, τις πάπιες, τα κουνέλια-πλήθη ολόκληρα που κινιούνται σαν 
από ένα φύσηµα, γυρεύοντας τροφή. Ωραία µαύρα κοκκόρια, κατάµαυρα του 
κορακιού, µε δυο µικρές άσπρες βούλες στο ριζαύτι. Τέσσερις-πέντε χήνες, 
ράτσα γαλλική, εξαιρετικά µεγάλες και ρωµαλέες, µε κεφάλια πεισµατάρικα, 
θεληµατικά, καθώς αρπάζουν το ψωµί από το χέρι. Τι παράξενα που 
κλείνουνται µέσα στον εαυτό τους οι σκαντζόχεροι· η κοιλιά τους βαθουλώνει 
σαν τσέπη, και στο τέλος δε µένει τίποτε παρά ένα κουβάρι αγκάθια. Η βαριά 
µυρωδιά που αραδιάζουν όλα αυτά τα ζωντανά. Με διδάσκουν χίλιες φορές 
περισσότερο από κάτι φλύαρους µικροφιλόσοφους που συνάντησα χτες βράδυ. 

Γ. Σεφέρης, Μέρες Γ΄. Αθήνα, Ίκαρος 1986,  σσ. 252-253. 
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1.1.12. Στο ακόλουθο απόσπασµα, ο δηµιουργός δε δηλώνει το σκοπό για τον 
οποίο διάλεξε τις λεπτοµέρειες που παρουσιάζει. Προσπαθήστε να βρείτε αυτόν 
το σκοπό και να τον αναπτύξετε σε µία σύντοµη παράγραφο. 
 
Ανεβήκαµε πάνω στο λόφο να δούµε τον τόπο µας- 
φτωχικά, µετρηµένα χωράφια, πέτρες, λιόδεντρα. 
Αµπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. ∆ίπλα στ� αλέτρι 
καπνίζει µια µικρή φωτιά. Του παππουλή τα ρούχα 
τα σιάξαµε σκιάχτρο για τις κάργιες. (...) 

Γ. Ρίτσος, «Ο τόπος µας», Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 248. 
 
1.1.13. Οι ακόλουθες λέξεις προέρχονται από έναν κατάλογο λέξεων τις οποίες 
ο Οδ. Ελύτης παραθέτει για να περιγράψει τη χώρα των ονείρων του. 
Προσπαθήστε να ανιχνεύσετε τη «λογική» αυτής της παράθεσης. 
 ... καπίστρι 
κανάτι καρένα 
καντήλι καρπούζι 
καπετάνιος κάστρο 
καρδερίνα κατάρτι 
 .... 
Ο. Ελύτης, Ο Μικρός Ναυτίλος: «ΟΤΤΩ ΤΙΣ ΕΡΑΤΑΙ 

[Αιγαιοδρόµιον]». Ίκαρος, Αθήνα 1985. 
 

1.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.2.1. Να επιλέξετε τουλάχιστον τρεις από τις εικόνες σε καθεµιά από τις 
παρακάτω οµάδες. Οι εικόνες βρίσκονται στο βιβλίο της Ιστορίας («Η 
πολιτισµική προσφορά του Ελληνισµού»). Aφού µελετήσετε τα αντίστοιχα 
συνοδευτικά κείµενα να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν την κάθε 
οµάδα. 

 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 

 i) σ. 23: χρυσό δαχτυλίδι 
 ii) σ.  26: ξίφος 
 iii) σ.  65: παράσταση σε αµφορέα 



 108

 iv) σ.  68: ανάγλυφο από τον ναό της Νίκης 
 v) σ.  77: λήκυθος 
 vi) σ.  80: ανάγλυφο 
 vii) σ.  125: παράσταση µαζέµατος της ελιάς  
 viii) σ. 143: τοιχογραφία Ποσειδωνίας 
 
α) Ποια σειρά ακολουθεί η παρουσίαση των λεπτοµερειών σε κάθε εικόνα; 
β) Ποιος είναι ο σκοπός της οργάνωσης των λεπτοµερειών σε κάθε περίπτωση; 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 i) σ. 44:  αττικός αµφορέας 
 ii) σ. 46:  οινοχόη του ∆ιπύλου 
 iii) σ. 52:  παράσταση σε όλπη 
 iv) σ. 56:  παράσταση σε αµφορέα 
 v) σ. 92:  ψηφιδωτό της Ποµπηίας 
 vi) σ. 292: εσωτερικό της Αγίας Σοφίας 
 vii) σ. 339: πίνακας του Ραφαήλ 

 
α) Ποια ή ποιες λεπτοµέρειες επιλέγονται κατά την περιγραφή κάθε εικόνας; 
β) Ποιος είναι ο σκοπός της επιλογής σε κάθε περίπτωση; 
1.2.2. Αφού διαβάσετε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κείµενα και 
αποσπάσµατα κειµένων, 
α) να βρείτε τη σειρά που ακολουθεί η περιγραφή σε καθένα από αυτά (π.χ. 
δεξιά-αριστερά, µέσα-έξω, πάνω-κάτω, µακριά-κοντά, γενική εντύπωση-
λεπτοµέρειες), 

β) να εξηγήσετε τη σκοπιµότητα αυτής της οργάνωσης των λεπτοµερειών, 
γ) να χαρακτηρίσετε το ύφος της περιγραφής (π.χ. ρεαλιστική, παραστατική, 
πιστή, ανατριχιαστική, ολοζώντανη, διεξοδική, σύντοµη), να δικαιολογήσετε 
τον χαρακτηρισµό και 

δ) να εντοπίσετε το (άµεσο ή έµµεσο) σχόλιο καθώς και τα γλωσσικά µέσα µε 
τα οποία υλοποιείται (π.χ. επίθετα, ουσιαστικά, ρήµατα, επιρρήµατα, χρήση 
ονοµατικών ή ρηµατικών φράσεων, σύντοµες προτάσεις, µακροπερίοδος 
λόγος). 
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Α Έξοχο αγγείο από αλάβαστρο µε τρεις πρόσθετες, επίσης αλαβάστρινες λαβές, 
που έχουν το σχήµα του S µε κλειστή την επάνω καµπύλη. Το αγγείο µε χαµηλό 
πόδι που πλαταίνει, σώµα φαρδύ, λαιµό που στενεύει καταλήγοντας σε χείλος 
κυµατιστό, θυµίζει κάπως, ως προς το σχήµα, τον κλασικό κρατήρα. 

Β. Πετράκος: Οδηγός Εθνικού Μουσείου.  Εκδ. Αθηνών,  Αθήνα 1992, σ. 32. 

Β Άνοιξα τα µάτια. Στα πόδια του κρεβατιού µου, το αιγινίτικο σταµνί που έφερα 
προχτές στην κάµαρά µου (µια µεγάλη ανοιχτή παπαρούνα τριγυρισµένη από 
πράσινα κλαδιά πάνω στο κίτρινο αργίλι), και στον τοίχο οι αχτίνες του ήλιου 
περνούσαν παράλληλες µέσα από τα παραθυρόφυλλα, ζωγράφιζαν µακρόστενα 
επίπεδα τριανταφυλλιά. Άνοιξα το παράθυρο· στο ανοιχτό πέλαγος, πέρα από 
το Προγυµναστήριο, ο δίσκος του ήλιου µεγάλος, δαγκωµένος ακόµη από τον 
ορίζοντα, είχε ένα χρώµα που δεν είδα ποτέ µου· το χρώµα του χυµού των 
βατόµουρων, µια ιδέα πιο ανοιχτό. Η θάλασσα αχάραχτη, χωρίς ανάσα. Οι 
πευκοβελόνες ακίνητες σαν αγκάθια αχινών στο βάθος καθάριου νερού. Πάνω 
στη γραµµή του ορίζοντα ένα µαύρο καράβι σύρθηκε σιγά σιγά, όπως στο πανί 
του Καραγκιόζη, υπογράµµισε αυτό το καταπληκτικό στεφάνι και χάθηκε.   

Γ. Σεφέρης: Μέρες Ε΄.  Ίκαρος, Αθήνα, 1986 , σ. 67. 

 
Γ Ανοίγω διάπλατα το παράθυρο. Φως, ήλιος, ο γαλανός ουρανός. Μαζί µε τα 
παιδιά µου παρακολουθούµε και βλέπουµε τη γερµανική σηµαία σιγά σιγά να 
υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και ν� 
αρχίζει ν� ανεβαίνει στον ιστό το αγαπηµένο χρώµα τ� ουρανού µας. 

Ι. Τσάτσου: Φύλλα κατοχής. 

 
∆ Η θέα πάνω από το κάστρο είναι µια τέρψη των µατιών. Κάτω στον κάµπο, 
προς τα δυτικά, βλέπεις το σηµερινό Γεράκι να κολυµπάει σε µια χρυσίζουσα 
µολυβένια θάλασσα από ελαιώνες. 

Γ. Γκίκας: Κάστρα-ταξίδια, Γ΄ τόµος. Αστήρ, Αθήνα 1984,  σ. 28. 

 
Ε Το µαγαζί είχε πάθει τις φθορές του κι αυτό. Εγκατάλειψη, βρώµα, 
ξεφτισµένοι τοίχοι, ξεφλουδισµένα µωσαϊκά, το ταβάνι λεκιασµένο, της 
συµφοράς. 

Κ. Μουρσελάς: Βαµµένα κόκκινα µαλλιά. Κέδρος, Αθήνα 1989, σ. 285 
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ΣΤ Στο χωριό Καλή Βρύση της ∆ράµας οι κάτοικοι µεταµφιέζονται ακόµα και 
σήµερα σε Μπαµπούγερους. Φορούν µάσκα από χοντρό µάλλινο ύφασµα, 
φτιάχνουνκαµπούρα µ� ένα διπλωµένο ρούχο, σχηµατίζουν γένια, µουστάκια, 
φρύδια µε κοµµάτι από δέρµα κατσίκας, ενώ για δόντια χρησιµοποιούν 
φασόλια. Στη µέση τους βάζουν κουδούνια, ενώ στο χέρι τους κρατούν ένα 
σακουλάκι µε στάχτη, µε το οποίο ακουµπούν και πειράζουν τους περαστικούς. 

Αερόστατο, Άνοιξη 1994, σ. 27 

 
Ζ Στο µακροσκάµνι στη µέση, ο παππούς. Εκατό χρονών λιοντάρι, τα γένια του 
ποτάµιζαν και του σκέπαζαν το ανοιχτό ολοδάσωτο στήθος κι έκρυβαν τις 
δεµένες λαβωµατιές που �χε πάρει στο Μεγάλο Σηκωµό.Οι φρυδάρες του 
χοντρές, αγκαθωτές, του κρύβαν τα µάτια και τις ανασήκωνε, µε τη φούχτα του 
για να µπορέσει  να δει. 

Ν. Καζαντζάκης: «Η σύναξη των καπεταναίων». Κ.Ν.Λ. Γ΄ Γυµνασίου, σ.255. 

 
Η Το πολυρούχο έχει κουκούλα, 6 τσέπες (3 µέσα, 3 έξω) και µεγάλη θήκη 
θηραµάτων. Φτιαγµένο από υδατοαπωθητικό ύφασµα, είναι ακόµη πολύ 
ανθεκτικό στα σκισίµατα και ζεστό. Κατάλληλο για σκληρούς χειµωνιάτικους 
καιρούς. Το πολυρούχο «σπάει» σε 4 άλλα διαφορετικά ρούχα! Το εξωτερικό 
(µπουφάν) µε επένδυση, έχει κουκούλα, 4 τσέπες και θήκη για θηράµατα. Για 
χειµωνιάτικο κυνήγι. Το εσωτερικό (γιλέκο) έχει 3 τσέπες και θήκη 
θηραµάτων. Αποχωρίζεται από το πολυρούχο (µπουφάν) µε φερµουάρ. 
Κατάλληλο για δροσερούς καιρούς. Το µπουφάν χωρίς µανίκια (βγαίνουν µε 
φερµουάρ). Για ζεστά φθινοπωρινά πρωϊνά. Το γιλέκο χωρίς µανίκια 
(βγαίνουν µε φερµουάρ). Για καλοκαιρινές εξορµήσεις. 

Από τον περιοδικό τύπο 

 
Θ Από κάτω σκισµένα τσουβάλια µε φασόλια ρύζι και ζάχαρη. Από πάνω 
πεντόκιλες κονσέρβες κορνµπίφ Αργεντινής, κίτρινοι ντενεκέδες τυρί, ένα 
στραπατσαρισµένο χαρτόκουτο τσάι, πολλά χαρτόκουτα γαλέτες, µια 
σκουριασµένη παλάντζα, µεγειρικό  λίπος και ντοµατοπελτές. Από αυτά τίποτα 
δεν τρωγότανε, εκτός από τις γαλέτες -αν κατάφερνες να τις σπάσεις- και µε 
λίγο ρίσκο το τυρί. Τα όσπρια ήτανε φυτρωµένα από την υγρασία της 
αποθήκης και το κορνµπίφ έπρεπε να �χει καταναλωθεί πριν αρκετά χρόνια. 
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∆. Χαριτόπουλος: 525 τάγµα πεζικού.  Καστανιώτης, Αθήνα 1987, σσ 54-55. 

 
Ι Ένα αυτοκίνητο που δεν µοιάζει µε κανένα άλλο. Αυτό το µοντέλο διαφέρει 
ακόµα και από το προηγούµενο. Πάρτε για παράδειγµα το νέο κινητήρα 1.1 µε 
τους 55 ίππους. Τόσο οικονοµικός µε τα καύσιµα, όσο και γενναιόδωρα 
απολαυστικός, όπου και αν τον πάτε. Τώρα, ακόµα πιο χαρούµενο, µε νέους 
χρωµατισµούς του αµαξώµατος, που συνδυάζονται µοναδικά µε τις εσωτερικές 
επενδύσεις, το νέο µοντέλο διαθέτει αυτό ακριβώς που ζητάτε. 

Από τον περιοδικό τύπο 

 
ΙΑ Φανταστείτε ένα νεόπλουτο να µπαίνει σε µια αντικερί. ∆εν ξέρει τι να 

πρωτοαγοράσει: το φωτιστικό από φυσητό γυαλί, το βενετσιάνικο καθρέφτη, 
το σαλονάκι του Λουδοβίκου 15ου, τον επτανησιακό µπουφέ, το τραπεζάκι 
από όνυχα ή το κινέζικο χαλί; Τελικά τα παίρνει όλα. Βλέπετε, ταιριάζουν µε 
το καθιστικό του. 

Από τον περιοδικό τύπο 

ΙΒ Στην αρχιτεκτονική της πόλης παρατηρείται έντονο το κυκλαδικό στοιχείο. Τα 
κτήρια ήταν διώροφα ή τριώροφα µε πολλά δωµάτια. Τα πλουσιότερα από 
αυτά ήταν φτιαγµένα από πελεκητή πέτρα (γι� αυτό κι έχουν ονοµαστεί από 
τους αρχαιολόγους «ξεστές»), τα υπόλοιπα από λάσπη και άχυρο. Το ισόγειο 
επικοινωνούσε µε τους επάνω ορόφους µε εσωτερική σκάλα. Για την ενίσχυση 
των κτηρίων σε περίπτωση σεισµών χρησιµοποιούσαν ξυλοδεσιές, όπως και 
στην Κρήτη. Τα δάπεδα των σπιτιών ήταν συνήθως από πατηµένο χώµα. 
Συχνά έστρωναν το χώµα µε κανονικού σχήµατος πλάκες από σχιστόλιθο. Σε 
άλλα δάπεδα έστρωναν επάνω στο χώµα µικρά κοµµάτια αό θαλασσινά 
κοχύλια ή κάλυπταν το χώµα µε ένα είδος µωσαϊκού καµωµένου από βότσαλα. 
Οι στέγες πρέπει να ήταν οριζόντιες και για µόνωση είχαν στρωµένο χώµα, 
τεχνική που πριν λίγα χρόνια συναντούσαµε ακόµη στα χωριά των Κυκλάδων. 

Τουριστικός οδηγός Σαντορίνης σσ 41-42 

 
1.2.3. Οι λεπτοµέρειες που ενδεικτικά παρατίθενται µπορούν να χρησιµεύσουν 
για την περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών µιας σχολικής τσάντας. 
Φυσικά, µπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας. 
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Σχέδιο: µοντέρνο, κλασικό, πρωτότυπο ... 
Εταιρεία κατασκευής: της µόδας, µεγάλη, ξένη ... 
Χρώµα: ασυνήθιστο, έντονο, διακριτικό ... 
Ποιότητα-υλικά: Πλαστική, µέτρια ... 
Αντοχή: αδιάβροχη, ευπαθής στις γραντζουνιές ... 
Χρήση: σχολείο, εκδροµές ... 
Τιµή: προσιτή, υπερβολική ... 
Ποιες από αυτές τις λεπτοµέρειες θα επέλεγε και πώς θα οργάνωνε την 
περιγραφή του; 
α) ο κατασκευαστής της τσάντας για να την προβάλει σε ένα διαφηµιστικό  

µήνυµα και 
β) ο µαθητής που τη χρησιµοποιεί; Να γράψετε τα αντίστοιχα κείµενα. 
 
1.2.4. Οι ακόλουθες ενδεικτικές λεπτοµέρειες µπορούν να  χρησιµοποιηθούν για 
την περιγραφή ενός φορέµατος: σχεδιαστής, σχέδιο, χρώµα, εφαρµογή, ύφασµα, 
ποιότητα, τιµή, κατάλληλη περίσταση για τη χρήση του φορέµατος, εντύπωση 
που προκαλεί. 
 
Α) Ποιες από αυτές θα επέλεγε, πώς θα τις εξειδίκευε και πώς θα οργάνωνε την 
περιγραφή του φορέµατος; 
α) ένα περιοδικό µόδας, 
β) ένας διαφηµιστής και 
γ) µία κυρία που το φοράει; 
 
Β) Να γράψετε τα αντίστοιχα κείµενα, επιλέγοντας κάθε φορά τους 
κατάλληλους προσδιορισµούς. 
 
1.2.5. Οι λεπτοµέρειες που δίνονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
περιγράψουν αδρά µια ερηµική παραλία ενός νησιού: αµµουδιά, δέντρα, 
µοναδικό ταβερνάκι, θάλασσα, θέα, τοπίο, αξιοθέατα (π.χ. περίεργοι βράχοι, 
ερείπια αρχαίου ναού), πρόσβαση (π.χ. δέκα χιλιόµετρα χωµατόδροµος, 
διαδροµή µέσα από δάσος). Να επιλέξετε ορισµένες λεπτοµέρειες και να 
προσθέσετε τους κατάλληλους προσδιορισµούς για να συνθέσετε  
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α) ένα κείµενο που θα δηµοσιευθεί σε έναν τουριστικό οδηγό για να 
προσελκύσει επισκέπτες και 

β) µία αγγελία για πώληση οικοπέδων στην περιοχή. 
 
1.2.6. Να περιγράψετε από κάτω προς τα πάνω την αποκριάτικη στολή που 
σκέπτεσθε να φορέσετε σε έναν χορό µεταµφιεσµένων, επιφυλάσσοντας στο 
τέλος τις λεπτοµέρειες της εµφάνισης του κεφαλιού, που θα είναι και το πιο 
εντυπωσιακό στοιχείο της αµφίεσης. 
 
 
 
1.2.7. Στα ακόλουθα παραδείγµατα παραλείπονται ορισµένες λεπτοµέρειες οι 
οποίες, ωστόσο, είναι απαραίτητες ή, τουλάχιστον, διαφωτιστικές. Να 
επισηµάνετε αυτές τις λεπτοµέρειες. Στις περιπτώσεις όπου η παράλειψη είναι 
σκόπιµη να εξηγήσετε και το σκοπό της παράλειψης. Π.χ. Το δεκαπενταµελές 
του σχολείου θα συνεδριάσει στη 1 µ.µ. Λείπει ο τόπος και η ηµεροµηνία.  
α) Θα παίρνετε το φάρµακο δύο φορές την ηµέρα .............................. 
β) Το γλυκό ψήνεται στους 200 βαθµούς   .......................................... 
γ) Ο εξωραϊστικός σύλλογος πραγµατοποιεί εκδροµή στα Καλάβρυτα .............. 
δ) Το Σάββατο θα γίνει η ετήσια συγκέντρωση των αποφοίτων .......... 
ε) Πωλούνται υγιέστατα σκυλάκια ράτσας ........................................... 
στ) Φιλανθρωπικός έρανος για τους απόρους ...................................... 
ζ) Κοµµάτια τοιχογραφίας που εικονίζει χελιδονόψαρα ....................... 
η) ∆ερµάτινο πέδιλο µε κοκάλινη αγκράφα  ........................................ 
 
1.2.8. Από τις ακόλουθες οµάδες επιθέτων Α, Β και Γ, να χρησιµοποιήσετε 
όποια και όσα κρίνετε σκόπιµα, για να συντάξετε δικές σας διαφηµίσεις ενός 
απορρυπαντικού, ενός φαγητού ή αναψυκτικού, και ενός διαµερίσµατος 
αντιστοίχως. Να φροντίσετε να προβάλετε σε κάθε κείµενο έντονα τα 
πλεονεκτήµατα και να σηµειώσετε ποια µειονεκτήµατα αποσιωπήσατε 
σκοπίµως. 
Α. Μοναδικό, ανεπανάληπτο, το λευκότερο λευκό, το πιο ισχυρό. 
Β. Γεύση απίθανη, θεϊκή, µοναδική, πλούσια. 
Γ. Ευρύχωρο, λειτουργικό, πανοραµική θέα, αυτόνοµη θέρµανση. 
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1.2.9. Αφού διαβάσετε το κείµενο που ακολουθεί, να περιγράψετε τα 
παπούτσια, όταν έχουν πια παλιώσει, αναφερόµενοι στις ίδιες λεπτοµέρειες µε 
εκείνες του κειµένου. 
Ήταν ένα ζευγάρι όµορφα αθλητικά παπούτσια. Για σόλα είχαν ένα παχύ, 

λευκό λάστιχο που γάντζωνε πάνω στο δρόµο σα βεντούζα. Ήταν φτιαγµένα από 
άσπρο µαλακό δέρµα γεµάτο τρυπίτσες, για να αερίζεται το πόδι. Και στα πλάγια 
πάνω στο δέρµα είχαν ραµµένες δυο λουρίδες από πράσινο πλαστικό που τα 
�καναν να µοιάζουν µε µικρά αεροδυναµικά θηριάκια, έτοιµα να ορµήξουν προς 
την επιτυχία και τη ζωή. 

Γ. Μανιώτης: Τα µαύρα παραµύθια. Κέδρος, Αθήνα 1987, σ. 71. 

1.3. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
1.3.1. Να βρείτε τις αντιστοιχίες στις ακόλουθες στήλες. Ένα στοιχείο της 
στήλης αριστερά περισσεύει.   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΟΙ 

1. Πορτοκάλια ΑΑΑ α. Αίτηση συγγνώµης 
2. Η πόρτα είναι ανοιχτή. β. Απειλή 
3. Επικίνδυνη στροφή δεξιά γ. Έκφραση ευχαριστίας 
4. Το πιστόλι µου ήταν πάντα το δ. Παράγγελµα 
 πιο γρήγορο της πόλης! ε. ∆ιαφήµιση 
5. Τα νεύρα µου είναι ταραγµένα στ. Προειδοποίηση 
6. Προεισαγωγικό άλµα. Ακροστασία, ζ. Πρόσκληση, παρότρυνση 
 έκταση, ακροστασία, ανάταση. 
7. Τα πιο ωραία λουλούδια που 
 έχω δει ποτέ! 
8.  Το βιβλίο µου είναι σε καλή κατάσταση. 
 
1.3.2. Να βάλετε στη σωστή σειρά τις ακόλουθες προτάσεις και περιόδους, 
ώστε να αποκαλυφθεί η λογική πορεία κάθε διαδικασίας. 
 
Α. α) Όταν παγώσει, την ξύνετε µ� ένα µαχαίρι. 
β) Πώς θα τη βγάλετε; 
γ) ∆ιαπιστώνετε αν το ύφασµα λεκιάζει ή όχι. 
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δ) Αν µείνει λεκές, τρίβετε ελαφρά το ύφασµα µε αιθέρα. 
ε) Τοποθετείτε ένα κοµµατάκι πάγο πάνω στην τσίκλα. 
στ) Μια τσίκλα κόλλησε στο µανίκι της µπλούζας σας. 

 
Η σωστή σειρά είναι .......................................................................................... 
 
 
 
Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΟΥΡΝΟΥ 
ΤΕΛΟΣ! 

 
α) Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης και πάνω από µία ορισµένη θερµοκρασία, η 
πόρτα του φούρνου ασφαλίζεται αυτόµατα και απασφαλίζεται  µόνο όταν η 
θερµοκρασία «πέσει» κάτω από το όριο ασφαλείας. 

β) Με συνηθισµένη χρήση του φούρνου, ο πυρολυτικός αυτοκαθαρισµός αρκεί 
να γίνεται µια φορά το µήνα και διαρκεί περίπου 1 ½ ώρα. 

γ) Επιτέλους, µ� ένα γύρισµα του κουµπιού στο πρόγραµµα της πυρόλυσης, τα 
καµένα λίπη του φούρνου γίνονται σκόνη. 

δ) Όταν η θερµοκρασία φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα, τότε τα καµένα λίπη 
και όλα τα κατάλοιπα φαγητών ή γλυκών που έχουν κολλήσει στο φούρνο 
γίνονται σκόνη. Μετά την πυρόλυση, το µόνο που έχετε να κάνετε, είναι 
απλά να µαζέψετε τη σκόνη, µ� ένα βρεγµένο µαλακό πανί. 

ε) Η πυρόλυση είναι ένα πρόγραµµα αυτοκαθαρισµού, τεχνολογικά εξελιγµένο 
και εξαιρετικά αποτελεσµατικό στη λειτουργία του. 

 
Η σωστή σειρά είναι .......................................................................................... 
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1.4. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 

Αφού αντιστοιχίσετε κάθε περιγραφή της αριστερής στήλης µε τον πρακτικό 
σκοπό της (στη µεσαία στήλη) και µε το είδος του εντύπου, όπου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί (στη δεξιά στήλη), να απαντήσετε τις ερωτήσεις που 
ακολουθούν.(Ένα στοιχείο από τη µεσαία στήλη και δύο από τη στήλη δεξιά 
περισσεύουν.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
 
Α) Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και 
η εκκλησία «Γέννηση της 
Θεοτόκου» ή «Κορφιάτισσα», σε 
απόκρηµνους βράχους και σε 
περιοχή µε εκπληκτική θέα. 

 
Β) Τοποθετούµε το κουµπί έτσι, 
ώστε τα ανοίγµατα να 
βρίσκονται µεταξύ των 
προεξοχών του ποδαριού. 

 
Γ) Σε απλές γραµµές έπιπλα µε 
ατσάλινο σκελετό, είναι 
συγχρόνως λειτουργικά και 
αναπαυτικά. 

 
∆) Μικρό άγαλµα αντρικής µορφής 
από την Κέρο, που εικονίζεται 
καθισµένη σε θρόνο να παίζει 
τριγωνικό µουσικό όργανο. Η 
τολµηρή αυτή σύνθεση, η σύνθετη 
κίνηση του σώµατος, η «αφαί-
ρεση» του γλύπτη µας δίνουν ένα 
γνήσιο καλλιτεχνικό έργο, ένα 
αριστούργηµα της Κυκλαδικής 
γλυπτικής. 

 

α) Ως λεζάντα 
φωτογραφίας, να 
εξηγήσει και να 
σχολιάσει την 
εικονιζόµενη 
παράσταση. 

 
β) Να απαντήσει σε 
ερώτηση 
αρθρογράφου. 

 
γ) Να υποστηρίξει την 
αθωότητα του 
κατηγορουµένου. 

 
δ) Να καθοδηγήσει τον 
επισκέπτη στο δρόµο 
για τα αξιοθέατα. 

 
ε) Να παρουσιάσει τα 
βήµατα για την 
επιτέλεση µιας 
προδιαγεγραµµένης 
εργασίας. 

 
στ) Να πείσει για τις 

ελκυστικές ιδιότητες 

 
 

1) Πολιτική 
  εφηµερίδα 

 
2) ∆ιαθήκη 
 
3) Οδηγίες χρήσεως 

  συσκευής 
 
4) Οδηγός µουσείου 
 
5) Κατάθεση σε 

  δικαστήριο 
 
6) Ιατρική 

  γνωµάτευση που 
  συνοδεύει  
  ακτινογραφία. 

 
7) ∆ιαφηµιστικό 

  φυλλάδιο. 
 
8) Τουριστικός 

  οδηγός 
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Ε) Μέγεθος και µορφολογία 
καρδιαγγειακού σχηµατισµού 
φυσιολογική. 

 
ΣΤ) Η πολιτική του Υπουργείου είναι 

µακρόπνοη, σταθερή και 
αποτελεσµατική. 

ελκυστικές ιδιότητες 
του περιγραφοµένου 
αντικειµένου, ώστε να 
παρακινήσει για την 
αγορά του. 

 
ζ) Να πιστοποιήσει την 
κατάσταση και τη 
λειτουργία ενός 
τµήµατος του 
ανθρώπινου 
οργανισµού. 

  οδηγός 

α) Να εξετάσετε το ρόλο των επιθέτων στις περιγραφές Α), Γ), ∆), Ε) και ΣΤ). 
Ποια από αυτά χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν τη θέση του 
αντικειµένου στον χώρο και τον χρόνο ή άλλες ιδιότητές του και ποια 
εκφράζουν τα συναισθήµατα και τις κρίσεις του προσώπου που κάνει την 
περιγραφή; 

β) Ποιος απευθύνεται σε ποιον στην περιγραφή Β); Πώς δικαιολογείται το 
πρόσωπο και ο αριθµός του αρχικού ρηµατικού τύπου; 

 
 
2. Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
2.1. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
2.1.1. Επισκεφθήκατε πρόσφατα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και µε το 
παρακάτω κείµενο περιγράφετε ό,τι είδατε σ� ένα παιδί του περιβάλλοντός σας 
που εκδήλωσε τη σχετική περιέργεια. Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες 
λέξεις και φράσεις µε λέξεις από αυτές που δίνονται, ώστε η περιγραφή να είναι 
πιο ακριβής και, εποµένως, πιο κατάλληλη για να χρησιµοποιηθεί -προφορικά ή 
γραπτά- στη σχολική τάξη. (∆ύο από τις λέξεις που δίνονται περισσεύουν.) 

αγγεία εγχειρίδια κρατήρες παραστάσεις προθήκες 
αµφορείς ειδώλια λήκυθοι περιδέραια προσωπίδες 
ανάκτορο εκθέµατα οινοχόες περόνες  
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Το µουσείο είναι γεµάτο από καταπληκτικά πράγµατα. Τόσες βιτρίνες µε 
συναρπαστικούς θησαυρούς! Μεγάλη εντύπωση µου έκαναν οι µάσκες από το 
παλάτι στις Μυκήνες, που είναι φτιαγµένες από ατόφιο χρυσάφι. Αλλά και όλα τα 
κοσµήµατα, κρεµαστά για το λαιµό, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, που τα βρίσκω, 
µάλιστα, πιο καλόγουστα και καλοδουλεµένα από πολλά σηµερινά. Ακόµη και τα 
µαχαίρια στόλιζαν µε χρυσάφι. Αυτό που δεν περίµενα να δω ήταν κάτι περίεργες 
µακριές καρφίτσες που τις χρησιµοποιούσαν οι Μυκηναίοι για να στερεώνουν και 
να στολίζουν τα ρούχα τους. Αρκετή ώρα ξόδεψα παρατηρώντας τα διάφορα 
δοχεία που τα είχαν για να µεταφέρουν υγρά, όπως νερό, λάδι και κρασί. Τα βάζα 
για το κρασί µοιάζουν πολύ µε τις σηµερινές κανάτες. Τα µακρόστενα βάζα τα 
έβαζαν πάνω στους τάφους. Και τα περισσότερα από αυτά έχουν ωραίες 
ζωγραφιές. Όταν είδα τα αγαλµατάκια που βρέθηκαν στις Κυκλάδες, και ιδιαίτερα 
εκείνα µε το επίπεδο πρόσωπο όπου φαίνεται µόνο η µύτη, σκέφτηκα ότι θα 
µπορούσαν να είχαν φτιαχτεί από ένα σηµερινό γλύπτη που κάνει µοντέρνα τέχνη. 
Κι όµως είναι τόσο παλιά! 
Θα ξαναπάω σ� αυτό το µουσείο για να τα ξαναδώ όλα αυτά και για να 

επισκεφθώ και τις άλλες αίθουσες που δεν τις πρόλαβα. 
 
2.1.2. Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις στο ακόλουθο κείµενο 
µε ισοδύναµες λέξεις, φράσεις ή περιφράσεις, ώστε να χάσει µεν σε ακρίβεια, 
αλλά να είναι ευκολότερα κατανοητό από ένα  µαθητή των πρώτων τάξεων του 
∆ηµοτικού. 
Η χρήση των φυτοφαρµάκων και των λιπασµάτων µπορεί να αποτελέσει αιτία 

ρύπανσης των υδάτων. Τοξικά φυτοφάρµακα µεταφέρονται µε το νερό της βροχής 
στη θάλασσα, στις λίµνες και στα υπόγεια νερά. Ανάλογη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον προκαλείται και από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών µονάδων 
όπως τα ορνιθοτροφεία και τα χοιροστάσια. 

Από τον περιοδικό τύπο 
 
2.2. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
2.2.1. Να αντικαταστήσετε τα επίθετα της ακόλουθης περιγραφής µε αυτά που 
δίνονται, αφού τα προσαρµόσετε στο σωστό τύπο (δύο από τα επίθετα δεν θα 
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σας χρειαστούν). Έπειτα να συγκρίνετε το κείµενο που δίνεται µε αυτό που 
προκύπτει µετά από τις αντικαταστάσεις. Ποια παραλλαγή προτιµάτε και γιατί; 

αξιόλογος θεαµατικός περιπετειώδης πολυδάπανος 
επιδέξιος καλλιτεχνικός πειστικός υποβλητικός 

Η ταινία που είδαµε χθες ήταν πολύ ωραία. Είχε απίθανη πλοκή, ωραία 
µουσική, ωραία παραγωγή, πολύ ωραία εφέ. Κάτι άλλο που µας άρεσε ήταν το 
ωραίο παίξιµο του πρωταγωνιστή.  

2.2.2. Με το ακόλουθο κείµενο µια µαθήτρια του Λυκείου περιγράφει στην τάξη 
της ένα δικό της έργο ζωγραφικής. Πώς θα εξηγούσε αυτή τη ζωγραφιά σε ένα 
µικρότερο παιδί που προσπαθεί να την κατανοήσει, αλλά δεν γνωρίζει τις 
υπογραµµισµένες λέξεις και φράσεις; Αφού γράψετε την παραλλαγµένη 
περιγραφή, να συγκρίνετε τα δύο κείµενα ως προς την ακρίβεια και τη σαφήνεια. 

 
Πέρυσι, στον πανελλαδικό διαγωνισµό ζωγραφικής που συµµετείχε το σχολείο 

µας, πήρα το πρώτο βραβείο. Είχα ζωγραφίσει ένα στιγµιότυπο από παράσταση 
σε αρχαίο θέατρο, έτσι όπως  φαντάστηκα ότι θα φαινόταν τον 3ο αιώνα π.Χ., 
τότε που χτίστηκαν τα µαρµάρινα θέατρα που βλέπουµε σήµερα. Στη ζωγραφιά, 
φαινόταν ολόκληρο το κοίλο του θεάτρου από την πλευρά ενός θεατή που κάθεται 
στη µέση και στο πάνω µέρος του άνω διαζώµατος. Ξεχώριζαν µάλιστα και τα 
εδώλια, στα σηµεία που δεν είχα ζωγραφίσει θεατές. Φαινόταν και η θυµέλη στο 
κέντρο της ορχήστρας. Η ζωγραφιά απεικονίζει µια στιγµή που ο χορός 
εµφανίζεται από την πάροδο δεξιά καθώς κοιτάζουν οι θεατές, δηλαδή ερχόµενος 
από την πόλη. Πάνω στη σκηνή υπάρχουν δύο ηθοποιοί όρθιοι και ένας 
ξαπλωµένος πάνω στο εκκύκληµα. Όλοι οι ηθοποιοί φορούν µανδύες µε έντονα 
χρώµατα και διακρίνονται τα προσωπεία και οι κόθορνοι των δύο όρθιων 
ηθοποιών. 
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3. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 
3.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
3.1.1. Χρησιµοποιώντας µεταφορικά λέξεις οι οποίες στην κυριολεκτική τους 
χρήση δηλώνουν όργανα, λειτουργίες και παθήσεις του ανθρώπινου σώµατος 
(π.χ. πνεύµονας, καρδιά, σφυγµός, αρτηρίες, έµφραγµα, πυρετός), να 
περιγράψετε σε δύο παραγράφους 
α) τα προβλήµατα µιας µεγάλης πόλης ή 
β) τη ζωή σε µια µικρή πόλη ή χωριό. 

 
3.1.2. Χρησιµοποιώντας µεταφορικά λέξεις οι οποίες στην κυριολεκτική τους 
χρήση δηλώνουν φυσικά φαινόµενα (π.χ. ηφαίστειο, σεισµός, βροχή, 
καταιγισµός, θύελλα, τρικυµία), να περιγράψετε σε δύο παραγράφους 
α) µία σχολική µουσική ή θεατρική εκδήλωση ή 
β) ένα αθλητικό γεγονός. 
 
3.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
3.2.1. Να αποδώσετε τις υπογραµµισµένες µεταφορικές φράσεις µε άλλες 
ισοδύναµες κυριολεκτικές ή µεταφορικές, ώστε να αποδοθεί, κατά την κρίση 
σας, πιστότερα το νόηµα. 
Όταν ήταν διάσηµος, οι δηµοσιογράφοι τον πολιορκούσαν σε κάθε δηµόσια 

εµφάνιση. Εκείνος όµως παρέµενε απρόσιτος και τους αντιµετώπιζε µε υπεροψία. 
Το καθηµερινό άγχος, η επιθυµία του να διατηρηθεί στη δηµοσιότητα, ο 
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εκτροχιασµός του από τις ηθικές αξίες έβλαψαν όχι µόνο τον χαρακτήρα του, 
αλλά και προκάλεσαν διάβρωση της υγείας του. Σήµερα, ξεχασµένος από όλους, 
έχει βρει µοναδικό ηθικό έρεισµα στο πρόσωπο ενός πιστού φίλου. 
 
3.2.2. Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες µεταφορικές λέξεις του 
ακόλουθου κειµένου µε αντίστοιχες κυριολεκτικές (στη στήλη Β) και να 
δηλώσετε το σκοπό της χρήσης κάθε µεταφοράς (: να εξάρει ένα προτέρηµα, να 
µειώσει ένα ελάττωµα του περιγραφόµενου προσώπου ή να προσδώσει 
παραστατικότητα στο λόγο -στη στήλη Γ). 

Α Β Γ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 
ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Ήταν µικροσκοπική και αρκετά 
αφράτη.                
Τα πλούσια µαλλιά της 
έπεφταν χυτά στους ώµους. ∆εν 
ήταν βέβαια η σπαθάτη 
κορµοστασιά που την έκαναν να 
ξεχωρίζει αλλά οι ντελικάτες 
κινήσεις και το ζωηρό της βήµα. 
Το ντύσιµό της, ελαφρά 
ατηµέλητο, ταίριαζε γάντι στην 
ανεπιτήδευτη συµπεριφορά της 
και πρόσθετε έναν άλλον αέρα 
στη συνολική της εµφάνιση. 
Άστραψαν στο πέρασµά της τα 
φλας των φωτογράφων και οι 
ερωτήσεις των δηµοσιογράφων 
έπεσαν βροχή. Βέβαια δεν ήταν η 
εκτυφλωτική οµορφιά, αλλά η 
λαµπερή προσωπικότητα που 
σαγήνευε. 
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3.2.3. Ποια αντίστοιχη έκφραση θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µεταφορικά 
ένας δηµοσιογράφος για να κάνει πιο παραστατική καθεµία από τις ακόλουθες 
φράσεις; 
α) δρόµοι γεµάτοι µε νερό ........................................................................... 
β) δροσερή γωνιά µέσα στην πόλη .............................................................. 
γ) σπουδαία νίκη µιας οµάδας ..................................................................... 
δ) µεγάλη ήττα µιας οµάδας ........................................................................ 
ε) εκδήλωση χαράς των φιλάθλων στις κερκίδες .......................................... 
στ) απότοµη αύξηση τιµών στο χρηµατιστήριο ............................................ 
ζ) µεγάλη µείωση τιµών στο χρηµατιστήριο ................................................ 
 
 
3.3. Ερωτήσεις συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
3.3.1. Α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες µεταφορικές εκφράσεις στο 
παρακάτω κείµενο µε αντίστοιχες κυριολεκτικές, επιφέροντας τις απαραίτητες 
αλλαγές και έπειτα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
 
Πώς να περιγράψω τον µικρό µου αδελφό; Είναι ο µικρός µας τροµοκράτης. 

Οι πολεµικές επιχειρήσεις του είναι πολύ θορυβώδεις. Μπορούν να ξυπνήσουν 
κάθε κοιµισµένο και όχι µόνο στο σπίτι µας. Ευτυχώς όλοι οι κοντινοί γείτονές 
µας είναι χρυσοί άνθρωποι, διαφορετικά θα βρισκόµαστε σε κατάσταση ψυχρού 
πολέµου µαζί τους. Κάθε φορά που το βλαστάρι µας φέρνει ολόκληρη τη 
συµµορία στο σπίτι για να παίξει, το δωµάτιό του γίνεται ινδιάνικο χωριό µετά 
από επέλαση του αµερικανικού στρατού. Τότε η µαµά συνηθίζει να λέει ότι έχουµε 
τις ορδές του Τζέκινς Χανς στο σπίτι. Όταν αρχίζουµε να έχουµε πολεµικές 
απώλειες, να σπάνε διάφορα αντικείµενα ας πούµε, επεµβαίνει ο µπαµπάς, η 
σύρραξη διακόπτεται και τα κοκοράκια επιστρέφουν στη βάση τους. Βέβαια, 
ακολουθούν ποταµοί δακρύων από τον ταραξία µας και η αυλαία πέφτει µε 
υποσχέσεις για ειρηνικό µέλλον. Αυτές οι υποσχέσεις συνήθως δεν κρατούν πολύ 
κι έτσι το έργο ξαναπαίζεται. 
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Β) Να συγκρίνετε το δεδοµένο κείµενο µε την παραλλαγή του, όπως προκύπτει 
µετά από τις αντικαταστάσεις. α) Ποιο από τα δύο προτιµάτε και γιατί; β) Ποιος 
είναι ο σκοπός της χρήσης των µεταφορών στο δεδοµένων κείµενο (: να κάνει 
την περιγραφή παραστατική, ευχάριστη κλπ); 
 
3.3.2. Συχνά στην καθηµερινή µας οµιλία χρησιµοποιούµε µεταφορικά λέξεις 
και φράσεις από τα Θρησκευτικά και από την ελληνική µυθολογία (µεταξύ 
άλλων). 
α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις και φράσεις των παρακάτω 
κειµένων µε αντίστοιχες κυριολεκτικές, σύµφωνα και µε το νόηµα του 
κειµένου.  

β) Να συγκρίνετε καθένα από τα κείµενα που ακολουθούν µε τα αντίστοιχα που 
προκύπτουν µετά από τις αντικαταστάσεις. Ποια είναι η λειτουργία των 
µεταφορών; Ποια παραλλαγή κειµένου προτιµάτε και γιατί;. 

 
Α. Πηγαίνω στο νοσοκοµείο, ώρα 8 το πρωί, µε την ελπίδα ότι θα µπω στην 
κολυµπήθρα του Σιλωάµ. Αλλά τι βρήκα; Κόλαση! Τραυµατίες από τροχαία, 
παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά περίµεναν έξω από την κλειστή 
πόρτα του Παραδείσου κι ο άγιος Πέτρος άφαντος! Έπρεπε να διαθέτεις την 
υποµονή του Ιώβ, για ν� αντέξεις τόση ταλαιπωρία. Την πρώτη άσπρη µπλούζα 
που εµφανίστηκε γύρω στις 9 π.µ. την υποδεχθήκαµε µετά βαΐων και κλάδων. 
Κάποτε, επιτέλους, έφτασε κι εµένα η σειρά µου. Αλλά, δυστυχώς, ένας νέος 
Γολγοθάς µε περίµενε. Άρχισαν να µε στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, 
για εξετάσεις και πιστοποιητικά και ό,τι φανταστεί ο νους σου. Ένα εισιτήριο 
για τον Παράδεισο γύρευα ο δόλιος, αλλά πού! Είχε φτάσει πια µεσηµέρι και 
κόντευα να λιποθυµήσω από την πείνα. Μάννα εξ ουρανού µου φάνηκε η 
σούπα που µου προσέφερε µια πονετική νοσοκόµα. Υπάρχουν, βλέπεις, ακόµη 
καλοί Σαµαρείτες. Τελικά, βρέθηκε κρεββάτι και ξάπλωσα. Και τώρα  σου τα 
λέω χωρίς πολλά λόγια. Όταν προσπάθησα να περιγράψω όλες τις 
λεπτοµέρειες αργότερα στη γυναίκα µου, έµεινε στήλη άλατος. 
 

Β.  Το σχολείο µας νοµίζω ότι είναι εξαιρετική περίπτωση. Αρκεί να σκεφτείτε ότι 
όλες οι αίθουσες είναι βαµµένες από τα παιδιά. Και καθεµία έχει διαφορετικό 
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χρώµα! Βέβαια, πολλές φορές το χρώµα έγινε το µήλο της έριδος και τότε το 
πρόβληµα λυνόταν µε κλήρωση. Μετατρέψαµε µια αίθουσα σε εργαστήριο 
Φυσικής και µια άλλη σε Γυµναστήριο. Φτιάξαµε κουρτίνες και στρώσαµε 
µοκέτες, µε τη βοήθεια του συλλόγου γονέων. Με τα χρήµατα από την 
ανακύκλωση χαρτιού, γυαλικών και αλουµινίου αγοράσαµε µεγάλη τηλεόραση 
και βίντεο. Υπήρχε µάλιστα µια αποθήκη κλειστή για χρόνια και οι καθηγητές 
έλεγαν ότι εκεί είχε µαζευτεί η κόπρος του Αυγείου. Αλλά αποδείχτηκε το 
κέρας της Αµάλθειας. Κάτω από τη σκόνη και τις αράχνες ήταν ξεχασµένα 
καταπληκτικά όργανα, όπως µικροσκόπιο, δοκιµαστικοί σωλήνες, πηνία, 
διαφανοσκόπιο και ακόµα δείγµατα πετρωµάτων, πίνακες µε πληροφορίες για 
τις βιταµίνες και το ηλιακό σύστηµα, στρώµατα και στεφάνια γυµναστικής. 
Μόλις τα είδαµε µιας έπιασε ο οίστρος να τα καθαρίσουµε και να τα βάλουµε 
στη θέση τους. Μια περίεργη κατασκευή µε γρανάζια έγινε το αίνιγµα της 
Σφίγγας. Κανείς δεν µπορούσε να καταλάβει σε τι ακριβώς χρησίµευε. Μέχρι 
που το είδε η φιλόλογός µας και µας εξήγησε ότι ήταν µια µικρογραφία 
τροχαλίας, σαν κι αυτές που χρησιµοποιούσαν στην αρχαιότητα για να 
σηκώνουν µεγάλες πέτρες και να χτίζουν ναούς. Τώρα, έχουµε γίνει Κέρβεροι, 
για να µην πάθουν τίποτε τα πράγµατα που ανακαλύψαµε και φτιάξαµε. Όσο 
για τη µεταµόρφωση του σχολείου, ο διευθυντής λέει ότι κάναµε τους άθλους 
του Ηρακλή. Και όλα αυτά στην αρχή έµοιαζαν µε Χίµαιρα. 

 
3.3.3. Α) Να αντικαταστήσετε καθέναν από τους ακόλουθους µεταφορικούς 
προσδιορισµούς µε τον αντίστοιχο κυριολεκτικό. 
α)  ετοιµόρροπη υγεία ......................................... 
β)  µαργαριταρένια δόντια ................................... 
γ)  µεταξένια µαλλιά ............................................ 
δ)  βελούδινο δέρµα ........................................... 
ε)  σπαθάτη κορµοστασιά ................................... 

 
Β) Να χρησιµοποιήσετε καθεµιά από τις παραπάνω εκφράσεις της κατάλληλης 
οµάδας 
α) για να διαφηµίσετε τις ιδιότητες συναφών προϊόντων και 
β)  για να δώσετε συµβουλές ιατρικής φύσεως. 
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4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
4.1. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
4.1.1. Με τα ρήµατα: προκαλώ-ούµαι, γκρεµίζω-οµαι, καταπλακώνω-οµαι, 
καταστρέφω-οµαι, χάνω-οµαι, διακόπτω-οµαι και όσα άλλα κρίνετε σκόπιµο, 
να γράψετε δύο σύντοµα κείµενα µε θέµα το σεισµό. Στο πρώτο κείµενο θα 
περιγράψετε τη δράση του σεισµού και στο δεύτερο τις καταστροφές του, 
χρησιµοποιώντας κάθε φορά τη σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) που υπηρετεί 
καλύτερα το σκοπό σας. 
 
4.1.2. Με τα ρήµατα αναπαλαιώνω, ανακαινίζω, επισκευάζω, ανοικοδοµώ, 
ανεγείρω, συντηρώ (και τα αντίστοιχα της µέσης φωνής) και όσα άλλα κρίνετε 
σκόπιµα, να γράψετε ένα σύντοµο κείµενο, όπου θα τονίζονται µε ύφος 
ζωντανό και παραστατικό οι ενέργειες των κατοίκων µιας περιοχής, για να 
διασώσουν τον παραδοσιακό οικισµό τους. 
 
4.1.3. Με τα ρήµατα περιθάλπω, θεραπεύω, παρακολουθώ, εµβολιάζω, σιτίζω, 
φροντίζω (και τα αντίστοιχα της µέσης φωνής) και όσα άλλα κρίνετε σκόπιµα, 
να γράψετε ένα κείµενο, όπου µε ύφος σοβαρό και τυπικό θα φαίνεται η παροχή 
φροντίδων στα ζώα από τη Φιλοζωική Εταιρεία. 
 
4.2. Ερώτηση αντικειµενικού τύπου 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο: 

i)  Η πρόταση «Σοβαρές βλάβες στην υγεία προκαλούνται από το κάπνισµα» 
προβάλλει περισσότερο 
α) τη δράση του υποκειµένου του ρήµατος  ! 
β) τη δράση του αντικειµένου του ρήµατος  ! 
γ) το κατηγορούµενο     ! 
δ) τη δράση του ποιητικού αιτίου    ! 
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ii) Η πρόταση «Η οµορφιά του τοπίου µαγεύει τον επισκέπτη» τονίζει 
περισσότερο 
α) την ενέργεια του ρήµατος    ! 
β) τη δράση του υποκειµένου του ρήµατος  ! 
γ) τη δράση του αντικειµένου του ρήµατος  ! 
δ) τη δράση του ποιητικού αιτίου    ! 

iii) Η πρόταση «Πολλά κυκλοφοριακά προβλήµατα εµφανίζονται από την 
αυξηµένη κίνηση στους δρόµους» παρουσιάζει το θέµα της µε ύφος 
α) οικείο       ! 
β) ζωηρό, παραστατικό     ! 
γ) απρόσωπο, τυπικό     ! 
δ) γλαφυρό      ! 

 
 
4.3. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
Να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στο παρακάτω κείµενο 
και να απαντήσετε τα ερωτήµατα που το ακολουθούν. 
Τα µνηµεία της τέχνης που βρίσκονται εκτεθειµένα στον αέρα καταστρέφονται 

καθηµερινά λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Τα µάρµαρα διαβρώνονται από 
τους ρύπους, γυψοποιούνται και αλλοιώνονται ανεπανόρθωτα.  
 
Να συγκρίνετε το δεδοµένο κείµενο µε αυτό που προέκυψε µε τις µετατροπές 
και να εξηγήσετε σε ποια από αυτές τις δύο παραλλαγές 
α) τονίζεται η δράση του υποκειµένου, 
β) τονίζεται η δράση του ποιητικού αιτίου, 
γ) υποδηλώνεται απόσταση ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη του µηνύµατος 
και 

δ) το ύφος του κειµένου είναι πιο άµεσο και ζωηρό. 
 
 
5. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 
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5.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
5.1.1. Μια µεγάλη αµµουδιά, πεντακάθαρη θάλασσα, ελάχιστοι άνθρωποι, 
καµία υποδοµή. Να περιγράψετε το τοπίο από την οπτική γωνία ενός 
παραθεριστή που αναζητά ηρεµία και ενός άλλου που προτιµά κοσµοπολίτικες 
διακοπές. 
 
5.1.2. Ένα µεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότηµα έχει ανεγερθεί στην παραλία ενός 
νησιού. Πώς θα το περιέγραφε α) ένας κάτοικος που το θεωρεί στολίδι της 
περιοχής και β) ένας επισκέπτης που κρίνει ότι η κατασκευή του είναι 
αταίριαστη προς το φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της 
περιοχής; 
 
5.1.3. Στον τοίχο του σχολείου µερικοί µαθητές ζωγράφισαν µία εικόνα ενός 
εφήβου µε ανοικτό στόµα, στο οποίο ένας ενήλικας, κρατώντας στο ένα χέρι 
ένα ανοικτό βιβλίο και στο άλλο ένα µεγάλο κουτάλι, προσπαθεί να χωρέσει τα 
γράµµατα και τους µαθηµατικούς τύπους που προφανώς έχει πάρει από το 
βιβλίο. Να περιγράψετε την εικόνα από την οπτική γωνία ενός µαθητή που του 
αρέσει και ενός καθηγητή που διαφωνεί.   
 
5.1.4. Ηµέρα πολιτιστικής εκδήλωσης στο προαύλιο του σχολείου σας. Πώς θα 
περιέγραφε την κατάσταση; 
α) ένας µαθητής που συµµετέχει και 
β) ένας περίοικος που ενοχλείται από το θόρυβο; 
 
5.1.5. Στην είσοδο του σιδηροδροµικού σταθµού µικροπωλητές έχουν στήσει 
πάγκους πουλώντας διάφορα µικροαντικείµενα. Να περιγράψετε την εικόνα από 
την πλευρά ενός κατοίκου που πιστεύει ότι υποβαθµίζεται η περιοχή και ενός 
άλλου που θεωρεί ότι έτσι τονίζεται η γραφικότητά της. 
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5.1.6. Στο δωµάτιό σας έχετε µαζέψει διάφορα µικροαντικείµενα, τα οποία εσείς 
θεωρείτε  πολύτιµα ενώ η µητέρα σας άχρηστα. Να γράψετε δύο περιγραφές, 
όπου θα φαίνονται οι δύο αντίστοιχες οπτικές γωνίες. 
 
5.1.7. Προσφάτως επισκεφθήκατε ένα ζαχαροπλαστείο που σας εντυπωσίασε µε 
τη διάταξη, την ποικιλία, τα σχήµατα, τα χρώµατα, τα υλικά, τις µυρωδιές και 
την πρωτοτυπία των προϊόντων του. Πώς θα περιγράφατε όλα αυτά; 
α) σ� έναν φίλο σας που εκτιµά, όπως εσείς, τα γλυκά, για να του µεταδώσετε 
τον ενθουσιασµό σας και 

β) στη µητέρα σας που προσπαθεί να χάσει βάρος ; 
 
5.1.8. Ένα εξοχικό κέντρο σερβίρει κυρίως κρέας ψηµένο στη σούβλα και στα 
κάρβουνα. Πώς θα το περιέγραφε κάποιος που λατρεύει ειδικά τους µεζέδες 
αυτού του είδους και πώς ένας χορτοφάγος, οπαδός της υγιεινής ζωής και 
πολέµιος του σφαγιασµού των ζώων; 
Προσπαθήστε να δώσετε έναν χιουµοριστικό τόνο στις περιγραφές σας.  
 
5.1.9. Μία εντυπωσιακή νύφη στην εκκλησία. Πώς θα την περιέγραφε µία 
καλεσµένη που την ανταγωνίζεται και πώς µία άλλη που τη θαυµάζει; 
 
 
5.2. Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
5.2.1. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας την 
κατάλληλη λέξη από αυτές που βρίσκονται στην παρένθεση. 
Το όψιµο ενδιαφέρον της δηµοτικής αρχής δεν µπορεί τελικά να σώσει το 

παλιό νεοκλασικό κτίσµα από τη(ν) ...................................... (διάβρωση, 
ανοικοδόµηση, κατάρρευση). Όσο διάστηµα παρέµενε ........................................ 
(ξεθεµελιωµένο, ερείπιο, ετοιµόρροπο), έπρεπε να είχε χαρακτηριστεί 
................................ (πατροπαράδοτο, διατηρητέο, πατρογονικό), ώστε να είχαν 
έγκαιρα αρχίσει οι εργασίες για τη(ν) .................................................. 
(ανακαίνισή, συντήρησή, ανοικοδόµησή) του. Σήµερα, έχει πλέον 
............................................................... (µεταβληθεί σε ερείπια, διαβρωθεί, 
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κατεδαφιστεί) και το µόνο που αποµένει είναι η ............................... (ανέγερσή, 
ανοικοδόµησή, κατεδάφισή) του και η ........................................ (ανακαίνιση, 
αναπαλαίωση, ανέγερση) στη θέση του µιας νέας οικοδοµής. 
 
5.2.2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α, που εκφράζουν οικείο ύφος, 
µε ισοδύναµες της στήλης Β, που δηλώνουν µεγαλύτερη επισηµότητα (δύο 
λέξεις της στήλης Β δε θα χρησιµοποιηθούν). 
 Α Β 
 1. ζυγώνω α.παρεισφρέω 
 2. κρεµώ β. αναρτώ 
 3. τρυπώνω γ. προσεγγίζω 
 4. παραγκωνίζω δ. συνωστίζοµαι 

  ε. υποσκελίζω 
 
5.2.3. Να συµπληρώσετε τα κενά στις επόµενες προτάσεις µε µία από τις λέξεις 
που δίνονται. Να φροντίσετε, ώστε η επιλογή σας να ταιριάζει µε το ύφος της 
πρότασης. 

αυτόχθων ντόπιος έρεισµα ξεκρέµαστος 
στήριγµα συνωστίζοµαι στριµώχνοµαι εκκρεµής 
παρέκκλιση λοξοδρόµηση   

 
α) Τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή επιβάλλουν ...................... από την 
κανονική µας πορεία. 

β) Έξω από τα καµαρίνια του θεάτρου πολλοί θεατές ................................... για 
να συγχαρούν την πρωταγωνίστρια. 

γ) Καλοί κι ευγενικοί µου φάνηκαν οι ...................................... κάτοικοι. Μας 
εξυπηρέτησαν σε ό,τι τους ζητήσαµε. 

δ) Το πρόγραµµα πρέπει να τηρηθεί όπως έχει. Κάθε ............................... από 
τους αρχικούς µας στόχους θα αποβεί εις βάρος της οικονοµίας. 

ε) Μετά το τέλος των συνοµιλιών δύο θέµατα παρέµειναν ............................. 
στις σχέσεις των δύο χωρών. 

στ)Πολύτιµο ..................................... στη δύσκολη στιγµή της ζωής του βρήκε 
τη συµπαράσταση του φίλου του. 
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ζ) Οι αρχαίοι Αθηναίοι διακήρυτταν ότι  ήταν ........................................ στην 
Αττική. 

η) ..................................... µέσα στο πλήθος και ξέφυγε από τους διώκτες του. 
θ) Άνθρωπος χωρίς ηθικά ............................................... δεν είχε κανέναν 
ενδοιασµό προκειµένου να επιτύχει το σκοπό του. 

ι) Μη γνωρίζοντας κανέναν µέσα σ� εκείνη τη συντροφιά ένιωθε 
........................... και σύντοµα έφυγε. 

 
5.2.4. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε µία από τις λέξεις που 
δίνονται (δύο λέξεις δεν χρησιµοποιούνται). 

απόσπαση πλεύρισµα προσέγγιση πρόσβαση 
προσχώρηση µετακίνηση προσπέλαση  

 
1. Τα βράχια που ορθώνονται απότοµα στην πίσω πλευρά του κάστρου 
καθιστούσαν πάντοτε αδύνατη την ................................ 

2. Η ....................... των πέντε βουλευτών στο αντίπαλο κόµµα προκάλεσε 
κυβερνητική κρίση. 

3. Η ........................... των σωστικών συνεργείων στον τόπο του δυστυχήµατος 
έγινε δυνατή µόνο µε τη βοήθεια ελικοπτέρου. 

4. Όµορφο οικόπεδο και µε ωραία θέα! ∆υστυχώς όµως δεν έχει 
................................... στη θάλασσα 

5. Η διαδικασία .................................... του πλοίου είναι πολύ επικίνδυνη. 
Απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία από τον καπετάνιο για να µη δηµιουργηθούν 
δυσάρεστα απρόοπτα. 

 
 
 
5.2.5. Να αναγνωρίσετε αν η χρήση των υπογραµµισµένων λέξεων, οι οποίες 
δηλώνουν αλλαγή θέσης, είναι σωστή ή όχι, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 
πλαίσιο. 

Σωστό   Λάθος 
α) Ελήφθησαν όλα τα µέτρα για την έγκαιρη µεταφορά 
των τραυµατιών στο νοσοκοµείο    ! ! 
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β) Ευτυχώς, πήρε µετάσταση και τώρα υπηρετεί 
στην πόλη του.       ! ! 

γ) Για τη µετακίνηση του σταµατηµένου αυτοκινήτου 
χρειάστηκε γερανός     ! ! 

δ) Στις άγονες και φτωχές περιοχές παρουσιάζεται  
έντονο το φαινόµενο της µετανάστευσης των κατοίκων.  ! ! 

ε) Ο καθηγητής των µαθηµατικών ανήκει στο Γυµνάσιο.  
Φέτος ήρθε προσωρινά στο Λύκειο µε µετάταξη.   ! ! 

στ) Χρόνια ονειρευόταν τη µετάθεση στην πρωτεύουσα  
και τώρα που ήλθε, ένιωθε θλίψη, που άφηνε το χωριό ! ! 

ζ) Κάθε χρόνο ζητεί απόσπαση σε κάποιο γραφείο που 
βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι του    ! ! 

 
5.3. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και σύντοµης απάντησης 
 
Να επιλέξετε τη σωστή σηµασία της λέξης, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 
πλαίσιο (για κάθε λέξη υπάρχει µόνο µια σωστή απάντηση). Να γράψετε 
προτάσεις, στις οποίες οι λέξεις θα χρησιµοποιούνται µε τις επιλεγµένες 
σηµασίες. 
 
1. µεταίχµιο: α) αιχµηρό αντικείµενο     ! 
 β) ενδιάµεσο διάστηµα ανάµεσα σε δύο στρατούς   ! 
 γ) σηµείο που µετέχουν όλοι    ! 
 δ) σηµείο που απέχει ίσα από τα άκρα   ! 
.............................................................................................................................  
 
2. εµβόλιµος:   α) εµβολιασµένος     ! 
 β) χτυπηµένος από έµβολο    ! 
 γ) βολικός      ! 
 δ) παρεµβαλλόµενος σε µια κανονική σειρά  ! 
.............................................................................................................................  
 
3. ένθετος: α) υιοθετηµένος      ! 
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 β) σε καλή κατάσταση     ! 
 γ) παρατηµένος      ! 
 δ) τοποθετηµένος µέσα     ! 
.............................................................................................................................  
 
4. ορόσηµο: α) σηµείο που δείχει τα όρια    ! 
 β) οροσειρά      ! 
 γ) σηµείο της οροφής     ! 
 δ) εκεί απ� όπου αρχίζει ένα όρος   ! 
.............................................................................................................................  
 
5. εγκλωβισµένος: α) περιορισµένος σε µικρό χώρο   ! 
  β) µε εγκυκλοπαιδική µόρφωση   ! 
  γ) προσαρµοσµένος στο κλίµα µιας περιοχής  ! 
  δ) στολισµένος     ! 
.............................................................................................................................  
 
6. παρείσακτος:  α) όποιος αλλάζει πορεία    ! 
  β) αυτός που εισχωρεί κάπου µε πλάγιο τρόπο  ! 
  γ) εκείνος που εισβάλλει πανηγυρικά   ! 
  δ) όποιος αποµακρύνεται χωρίς να τον πάρουν είδηση ! 
.............................................................................................................................  
 
 
7. διαµπερής: α) αυτός που ολοκληρώνει µια αποστολή  
 ! 
 β) εκείνος που µεταφέρει κάποιον από τη µία 
     όχθη στην άλλη     ! 
 γ) αυτός που διαπερνάται από τη µία άκρη 
     στην άλλη      ! 
 δ) εκείνος που εύκολα εξάγει συµπεράσµατα  ! 
.............................................................................................................................  
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8. διάτρητος:  α) αυτός που πρέπει να διατηρηθεί   ! 
 β) διασκορπισµένος     ! 
 γ) τρυπηµένος πέρα ως πέρα    ! 
 δ) γεµάτος στίγµατα     ! 
.............................................................................................................................  
 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
6.1. Να περιγράψετε πώς θα φέρουµε το ύψος στη βάση ενός ισοσκελούς 
τριγώνου. 
 
6.2. Η τάξη σας συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα ανταλλαγών µε µαθητές από µία 
χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αποφασίζετε να προετοιµάσετε, µεταξύ 
άλλων, την παρουσίαση διαφόρων χαρακτηριστικών της χώρας µας. Στα 
πλαίσια αυτής της παρουσίασης, να περιγράψετε τη γεωγραφική θέση της 
Ελλάδας, δηλώνοντας τις χώρες µε τις οποίες συνορεύει και τις θάλασσες από 
τις οποίες βρέχεται, προς όλα τα σηµεία του ορίζοντα. 
 
 
 
6.3. Να διαβάσετε το παρακάτω κείµενο και να απαντήσετε την ερώτηση που το 
ακολουθεί. 
Ένας απαιτητικός αγοραστής, όταν πηγαίνει στην αγορά να αγοράσει ψάρια, 

στην αρχή προσέχει να έχουν ζωηρή όψη και ωραία χρώµατα. Στη συνέχεια τα 
µυρίζει, για να βεβαιωθεί ότι ευωδιάζουν θάλασσα. Προσέχει αν τα µάτια είναι 
λαµπερά και τα λέπια σκληρά. Τα ακουµπά απαλά µε το δάχτυλο, για να 
διαπιστώσει πόσο σφιχτό είναι τιο σώµα τους. Τέλος, διαλέγει τα ψάρια που θα 
αγοράσει και προσέχει να µην τον εξαπατήσουν στο ζύγι και στο λογαριασµό. 
 
Ποιες οδηγίες για την αγορά των ψαριών θα σας έδινε αυτός ο αγοραστής; 
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α) µε αυταρχικό τρόπο και 
β) µε ευγένεια και διακριτικότητα; 
Να συντάξετε δύο αντίστοιχες παραλλαγές του παραπάνω κειµένου. 

 
6.4. Καθοδηγήστε τον µικρό σας αδελφό µε ύφος ευγενικό 
α) να τακτοποιεί τη σάκα του,  
β) να γράφει τα ονόµατα και τις διευθύνσεις στο φάκελο µιας επιστολής, 
γ) να βρει µια άγνωστη λέξη στο λεξικό. 

 
6.5. Να εξηγήσετε απλά σ� έναν φίλο σας πώς 
α) να φτιάξει µια οµελέτα, 
β) να διακοσµήσει µια εορταστική κάρτα, 
γ) να κόψει ένα τετράγωνο κοµµάτι από ένα µεγάλο ορθογώνιο χαρτόνι. 
 
6.6. Να εξηγήσετε σε κάποιον µεγαλύτερο και όχι πολύ οικείο σας πώς 
α) να εγγράψει ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα στο video, 
β) να εγγράψει µία ραδιοφωνική εκποµπή ή µία ζωντανή συνοµιλία στο 
κασετόφωνο, 

γ) να έλθει στο σπίτι σας, ξεκινώντας από το κέντρο της περιοχής. 
 
 
6.7. Οι ακόλουθες οδηγίες είναι διατυπωµένες µε ονοµατικές φράσεις. Να 
ξαναγράψετε το κείµενο, χρησιµοποιώντας ρηµατικές φράσεις στη θέση των 
ονοµατικών και επιφέροντας τις επιπλέον απαραίτητες αλλαγές, ώστε το ύφος 
να είναι: 
α) επίσηµο ή 
β) οικείο. 

 
Έπειτα να συγκρίνετε το παρακάτω κείµενο µε τη δική σας παραλλαγή. Ποια 
προτιµάτε και γιατί; 
 

ΝΑΥΜΑΧΙΑ - ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΓΙΑ ∆ΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ 
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• Σχεδιασµός του «ωκεανού»: ένα µεγάλο τετράγωνο που περιέχει περίπου 
100 τετραγωνάκια. 

• Αρίθµηση των τετραγώνων: γράµµατα στις οριζόντιες και αριθµοί στις 
κάθετες σειρές τετραγώνων ή αντιστρόφως. 

• Τοποθέτηση -κρυφή για τον αντίπαλο- 10 πλοίων σε αντίστοιχα τετράγωνα. 
∆ιάταξη οριζόντια ή και κάθετη, αλλά όχι διαγώνια. Αδύνατη η αλλαγή της 
διάταξης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

• ∆ιεξαγωγή του παιχνιδιού: διαδοχικές «βολές» από κάθε παίκτη, δηλαδή 
εκφωνήσεις συνδυασµών γράµµατος και αριθµού, µε στόχο τα τετράγωνα µε 
τα πλοία του αντιπάλου. Άµεση αντίδραση κάθε παίκτη σε κάθε επίθεση του 
αντιπάλου: δήλωση ή όχι για την επιτυχία της «βολής». Αντίστοιχες 
σηµειώσεις και από τους δύο παίκτες. 

• Νίκη του παίκτη-εξολοθρευτή όλων των πλοίων του αντιπάλου. 
 
 
 
 
 
 
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
7.1. Στο ακόλουθο απόσπασµα ο συγγραφέας περιγράφει την εµφάνιση 
των νέων, αµέσως µετά τον τελευταίο πόλεµο, που πηγαίνουν στη 
Λυρική Σκηνή ν� ακούσουν κλασική µουσική. ∆ώστε µια περιγραφή της 
εξωτερικής εµφάνισης των φίλων σας, όταν πηγαίνετε στο θέατρο ή στον 
κινηµατογράφο. Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές επισηµαίνετε 
ανάµεσα στους τότε και στους σηµερινούς νέους; 

 
Ήταν, λοιπόν, µια Κυριακή πρωί, όταν ανάµεσα σε άλλους νέους της εποχής 

µε κοντά µαλλιά, ίσιες φαβορίτες και σβέρκους κουρεµένους αλά αµερικαίν, 
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γραβατωµένος και κουστουµαρισµένος βρέθηκα κι εγώ στο πατάρι των 
«Ολυµπίων» να ακούσω την Κρατική Ορχήστρα. 

Μ. Κουµανταρέας, Σεραφείµ και  Χερουβείµ. Κέδρος, Αθήνα 1981, σσ 163- 164. 

 
7.2. Ένας νέος ψηλόλιγνος, αεράτος, ευκίνητος, µε µακριά µαλλιά, πρόσωπο 
οστεώδες, χείλη λεπτά, βλέµµα εκφραστικό και αδιάκοπα χαµογελαστός και µία 
κοπέλα φεγγαροπρόσωπη, µε αµυγδαλωτά µάτια, αθώο βλέµµα, 
µαργαριταρένια δόντια και γοητευτικό χαµόγελο µεταµφιέζονται, για να µη 
τους αναγνωρίσουν σε απαιτητική αποκριάτικη εκδήλωση, όπου αποφεύγεται η 
εύκολη λύση της µάσκας. Να περιγράψετε µε συντοµία τα αλλαγµένα τους 
πρόσωπα. 
 
7.3. «Η εµφάνισή της ήταν εκθαµβωτική! Φορούσε ένα καλαίσθητο αλλά 
αρκετά επιτηδευµένο ρούχο που φανέρωνε τη φιλαρέσκεια και την ωραιοπάθειά 
της. Με µεγάλη άνεση και υποδειγµατικό βάδισµα µπήκε στην αίθουσα και µε 
ντελικάτες κινήσεις χαιρέτησε τους οικοδεσπότες. Στην αρχή κανείς δεν την 
αναγνώρισε.» Ποια εντύπωση έδινε, κατά τη γνώµη σας, η κοπέλα στις 
καθηµερινές της εµφανίσεις, ώστε να ξεγελάσει τόσο τους γνωστούς της; 
 
7.4. Ποιες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες παρουσιάζει το «είδωλό» σας στην 
εµφάνιση και στη συµπεριφορά, που σας κάνουν να το θαυµάζετε; 
 
7.5. Να περιγράψετε µία από τις ακόλουθες εξωτερικές εµφανίσεις, 
(αναφερόµενοι π.χ. στην ηλικία, τα ρούχα, την έκφραση, τη σωµατική 
διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα µαλλιά, τη συµπεριφορά): 
α)  ενός νέου που, κατά τη γνώµη σας, επιδιώκει να εντυπωσιάσει, 
β)  µιας νέας που αποφεύγει την ιδιαίτερη προβολή, 
γ)  ενός συνοµηλίκου σας που ντύνεται όπως του επιβάλλουν οι γονείς του, 
δ)  µία εµφάνιση του πατέρα ή της µητέρας σας που σας άρεσε ιδιαίτερα, 
ε)  το ντύσιµο που θα επιθυµούσατε εσείς για το εαυτό σας, ανεξάρτητα αν, για 
διάφορους λόγους, το υιοθετείτε ή όχι, 

στ) την εµφάνιση ενός καθηγητή σας  που σας έκανε εντύπωση. 
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7.6. Να περιγράψετε έναν από τους τύπους που δίνονται στη συνέχεια α) 
επιδοκιµάζοντας, β) επικρίνοντας την εµφάνισή του και γ) αστειευόµενοι µε 
αυτήν: 
α) έναν γκριζοµάλλη µε κοτσιδάκι και µοντέρνο ντύσιµο σε συναυλία ροκ, 
β) µία ώριµη κυρία µε πολύ νεανικό ντύσιµο, 
γ) έναν δεκαεξάχρονο κουστουµαρισµένο στον κινηµατογράφο, 
δ) µία πολύ εντυπωσιακή νεανική παρουσία σε ένα πάρτι, 
ε) ένα «µικροµέγαλο» παιδί, 
στ) µία κυρία µε πολλά χρυσαφικά και στολίδια στην εκκλησία, 
ζ) έναν απρόσιτο, σοβαρό κύριο σε ένα γραφείο, 
η) έναν ώριµο κύριο µε σπορ περιβολή σε επίσηµη δεξίωση, 
θ) έναν νέο κύριο που επιθυµεί να προβάλει την οικονοµική του επιφάνεια. 
 
7.7. Συναντήσατε απροσδόκητα έναν παλιό σας φίλο που είχατε να τον δείτε 
από το ∆ηµοτικό. Να περιγράψετε την εικόνα που είχατε διατηρήσει γι� αυτόν 
στη µνήµη σας και εκείνη που αντικρίσατε τώρα. 
 
7.8. Να περιγράψετε την αφίσα που θα ζωγραφίζατε, αν επρόκειτο να 
πραγµατοποιηθεί στο σχολείο σας 
α) µία αντιρατσιστική εκδήλωση, 
β) µία εκδήλωση για τα παιδιά του τρίτου κόσµου, 
γ) µία εκδήλωση για τα παιδιά που υποφέρουν από τον πόλεµο. 
 
7.9. Αφού παρατηρήσετε µία φωτογραφία του πατέρα ή της µητέρα σας στην 
εφηβική ηλικία, να τον/την περιγράψετε προσπαθώντας να αποδώσετε και 
στοιχεία του χαρακτήρα του/της. 
7.10. Να διαβάσετε τα παρακάτω κείµενα και να απαντήσετε την ερώτηση που 
ακολουθεί. 
α) Κι ως είδαν την Ελένη αντίκρυ τους στον πύργο εκεί να φτάνει, λόγια 
ανεµάρπαστα σιγόφωνα σταυρώναν µεταξύ τους: 
«∆εν είναι κρίµα αν βασανίζονται για µια γυναίκα τέτοια µαζί κι οι Αργίτες οι 
λιοντόκαρδοι κι οι Τρώες καιρούς και χρόνια· τι φοβερά µε τις αθάνατες θεές 
στην όψη µοιάζει. 
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Ωστόσο κι έτσι, ας πάει µε τ� άρµενα µ΄ όλα τα κάλλη που �χει, σε µας µη 
µείνει και στα τέκνα µας µια συµφορά µια µέρα.» 

Ιλιάδα, Γ 154,  µτφρ. Καζαντζάκη-Κακριδή 
 
β) Ήταν νοικοκυραίοι στα χωριά τους, κι άλλοι βοσκοί, και µύριζαν ιδρωτίλα και 
θυµάρι, κι ένας γούµενος από τη µονή του Αφέντη Χριστού, γαλαζοµάτης και 
ποταµογένης, κι ένας δάσκαλος από την Έµπαρο, κουτσός, µαραγκασµένος, 
δεν τον έπιανε το  µάτι σου, τι �ναι τούτο το αποζούρι έλεγες, τι γυρεύει το 
κουνελόπουλο αυτό  µέσα στη σύναξη των θεριών; 
Μα έπρεπε να τον δεις στον πόλεµο, να σαστίσει ο νους σου· έπρεπε να τον 
δεις στα γλέντια να παίζει τη λύρα, και να σηκώνουνται οι πέτρες να χορεύουν! 
Κι όταν µιλούσε, δώσε µου, Θε µου, δέκα αυτιά, έλεγες, να τον ακούω! 

Ν. Καζαντζάκης: «Η σύναξη των καπεταναίων», Κ.Ν.Λ. Γ΄ Γυµνασίου, σ. 256. 
 

Πώς φαντάζεστε την Ελένη και το δάσκαλο, ώστε να δικαιολογείται ο 
θαυµασµός που εκφράζουν αντιστοίχως οι γέροντες Τρώες και ο αφηγητής στο 
απόσπασµα του Καζαντζάκη; 
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8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
 
8.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 
Μία θεωρία της παιδαγωγικής επιστήµης αντιµετωπίζει το δάσκαλο ως 
αγγειοπλάστη που µε τη διδασκαλία του πλάθει το µαθητή, ενώ µία άλλη ως 
γεωργό που φροντίζει για την ανάπτυξη του σπόρου σε δέντρο ή λουλούδι. Να 
αναπτύξετε αυτές τις αναλογίες σε δύο αντίστοιχες παραγράφους. Στη συνέχεια 
να εξηγήσετε ποια από τις αναλογίες προτιµάτε. 
 
8.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
8.2.1. Αφού επιλέξετε µία αναλογία από αυτές που δίνονται ακολούθως, να την 
αναπτύξετε σε µία παράγραφο, επικρίνοντας τη δράση του δεκαπενταµελούς 
µαθητικού συµβουλίου του σχολείου σας. Να διαµορφώσετε την παράγραφο 
έτσι, ώστε να είναι κατάλληλη για δηµοσίευση στη σχολική εφηµερίδα σας. 
α) «Όποιος κυνηγά πολλούς λαγούς δεν πιάνει κανέναν.» Όποιος επιδιώκει 
πολλούς στόχους χωρίς µέθοδο, δεν κατορθώνει τίποτε. 

β) «τΩδινεν Γρος καί �τεκεν µΛν.» Μηδαµινό αποτέλεσµα µετά από µεγάλη 
προσπάθεια. 

γ) «Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξηµερώσει.» Όταν µιλούν και 
προτείνουν όλοι µαζί, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σωστή απόφαση. 

 
8.2.2. Χρησιµοποιώντας ως πρώτο σκέλος της αναλογίας τη φράση «το 
βάπτισµα του πυρός», να συνθέσετε µία παράγραφο, για να περιγράψετε την 
πρώτη συµµετοχή σας σε σχολική θεατρική παράσταση. 
 
8.2.3. Χρησιµοποιώντας ως πρώτο σκέλος της αναλογία τη φράση «µασηµένη 
τροφή» να περιγράψετε στον πατέρα σας έναν τρόπο διδασκαλίας που δεν σας 
επέτρεψε, να αναπτύξετε το ενδιαφέρον και την κρίση σας. 
 
8.2.4. Να εξηγήσετε πώς έχετε διαµορφώσει το δωµάτιό σας, ώστε να 
δικαιολογείται η περιγραφή του κατ� αναλογία µε µία όαση. 
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8.2.5. Υποθέστε ότι µε µία έκθεσή σας παίρνετε µέρος σε διαγωνισµό του 
Ελληνικού Κέντρου Βιβλίου. Να αναπτύξετε την αναλογία «βιβλίο - παράθυρο 
στον κόσµο» σε µία παράγραφο. 
 
8.2.6. Όπως ο ανοιξιάτικος ουρανός είναι άστατος, πότε ηλιόλουστος και πότε 
συννεφιασµένος, έτσι και η ψυχολογική διάθεση του εφήβου παρουσιάζει 
έντονες µεταπτώσεις. Να αναπτύξετε την αναλογία, δικαιολογώντας στη µητέρα 
σας την ασταθή συµπεριφορά σας. 
 
8.2.7. Να περιγράψετε τη λειτουργία της καρδιάς αναλογικά µε µία αντλία. 
 
8.2.8. Να περιγράψετε τη µηχανική αποστήθιση αναφοµοίωτων γνώσεων 
αναλογικά µε την οµιλία του παπαγάλου. 
 
8.2.9. Να αναπτύξετε µία από τις ακόλουθες αναλογίες σε µία παράγραφο. Οι 
τρεις τελευταίες από αυτές προέρχονται από το βιβλίο της Βιολογίας για τη Γ΄ 
Γυµνασίου. 
α) οικογένεια - κύτταρο 
β) οικοσύστηµα - αλυσίδα 
γ) κύτταρο - µηχανή 
δ) γενετικός κώδικας - γλώσσα 
ε) φυσική επιλογή - κόσκινο 
 
8.2.10. Με ποια από τα παρακάτω στοιχεία των οµηρικών επών συνδέουµε 
αναλογικά τις ακόλουθες καταστάσεις για να τις περιγράψουµε παραστατικά; 
(Τρία από αυτά τα στοιχεία δεν χρησιµοποιούνται.) Να αναπτύξετε µία από 
αυτές τις αναλογίες σε µία παράγραφο. 
 
Η Αχίλλειος πτέρνα, ο ∆ούρειος Ίππος, το ταξίδι του Οδυσσέα, η Σκύλλα και η 
Χάρυβδη, οι Σειρήνες, η Κίρκη, οι Συµπληγάδες. 
π.χ. ο τελικός προορισµός µιας προσπάθειας - η Ιθάκη 
α) Πειρασµοί που µας αποπροσανατολίζουν 
β) Η περιπέτεια της ζωής 
γ) Το αδύνατο σηµείο 
δ) Αλλεπάλληλες δυσκολίες 
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8.2.11. Συχνά χρησιµοποιούµε ορισµένες «οικονοµικές», δηλαδή σύντοµα 
διατυπωµένες, περιγραφικές εκφράσεις που βασίζονται σε µιαν αναλογία. Π.χ. 
ταξίδι-αστραπή, επιστολή-βόµβα, δήλωση-καταπέλτης, προϊόν-µαϊµού, 
άνθρωπος-λάστιχο. Πώς θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε αυτές τις αναλογίες, 
ώστε να δικαιολογηθούν οι εκφράσεις; Μ� άλλα λόγια: 
α) Ποια είναι τα γνωρίσµατα του ταξιδιού που µας θυµίζει αστραπή; 
β) Ποια γνωρίσµατα έχει η επιστολή που χαρακτηρίζεται σαν βόµβα; 
γ) Ποια είναι η λειτουργία του καταπέλτη; Τι είδους δήλωση είναι αυτή που 
περιγράφεται αναλογικά µε έναν καταπέλτη; 

δ) Ποιες ιδιότητες της µαϊµούς και σε ποια περίπτωση µπορούν να αποδοθούν 
σε ένα προϊόν; 

ε) Πώς φαντάζεστε έναν άνθρωπο- λάστιχο και τι κοινό έχει µε ένα λάστιχο; 
 
8.2.12. Στην ελληνική ποίηση συναντούµε πλήθος αναλογιών που 
χρησιµοποιούν οι δηµιουργοί για να αποδώσουν µία έννοια, µία εικόνα, ένα 
συναίσθηµα πιο παραστατικά. Να επιλέξετε µία από τις ακόλουθες αναλογίες 
και να την δικαιολογήσετε σε µία παράγραφο. 
α) Ελλάδα - τρελοβάπορο (Οδ. Ελύτης) 
β) αιγαιοπελαγίτικο νησί - λοξή ράχη δελφινιού (Οδ. Ελύτης) 
γ) κολόνες αρχαίου ναού - χορδές µιας άρπας που αντηχούν ακόµη (Γ. Σεφέρης) 
δ) θάνατος - µαυρίλα (∆. Σολωµός) 
ε) χρέος - Θερµοπύλες (Κ. Καβάφης) 
 
 
 
 
 
8.2.13. Να εντοπίσετε τις αναλογίες στα ακόλουθα κείµενα και να αναπτύξετε 
µία από αυτές σε µία σύντοµη παράγραφο. 
α) Κασµίρ - εικόνες από έναν παράδεισο. 
Είναι ένα κρατίδιο εύφορο, µικρό, µετέωρο, θαρρείς ανάµεσα σε δύο 
αντιπάλους «γίγαντες», την Ινδία και το Πακιστάν, που εξελίσσεται µε τους 
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δικούς του ρυθµούς, εξισορροπώντας την ένταση της καθηµερινής βίας µε τη 
ράθυµη γοητεία της Ανατολής. 

Από τον περιοδικό τύπο 
 
β) Μία πολύ αποτελεσµατική κρέµα ηµέρας. Ένα σύστηµα περιποίησης ειδικά για 
ευαίσθητα δέρµατα. Μια ασπίδα προστασίας που εµποδίζει την καταστροφική 
δράση των ερεθισµών (περιβάλλον-στρες). 

Από τις εφηµερίδες 
 
γ) Μια φλόγα κοκκινωπή ξεµπουκάρισε από κάπου, έγλειψε µε την αιµατηρή της 
αναλαµπή τα ντουβάρια και τα κεραµίδια των τριγύρω σπιτιών. Καταπόδι 
άλλη µια χίµηξε, ζο φανταστικό, θυµωµένο και λυγερό. Ένα θηρίο όλο 
γλώσσα. 

Σ. Μυριβήλης: Η δασκάλα µε τα χρυσά µάτια, Κ.Ν.Λ. Γ΄ Γυµνασίου, σ. 291. 
 
δ) Ξανά στην Πόλη, Αγια-Σοφιά. Πάντα το συναίσθηµα της αλαφριάς 
προστασίας αυτής της αρχιτεκτονικής. Σε σκεπάζει χωρίς να σε βαραίνει. 
Φτερούγες ανοιχτές πάνωθέ σου: το αλαφρύ κάλυµµα. 

Γ. Σεφέρης: Μέρες Γ΄. Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 110. 
 
8.2.14. Τα ακόλουθα είδη του ζωικού βασιλείου χρησιµοποιούνται για να 
περιγράψουν αναλογικά ανθρώπινους τύπους (ιδιότητες, συνήθειες και 
συµπεριφορές). Να συµπληρώσετε τα κενά µε σύντοµες περιγραφές των 
ανθρώπων που παρουσιάζουν αναλογίες µε αυτά τα ζώα.  
α) αετός ........................................................................................ 
β) αλεπού ...................................................................................... 
γ) κηφήνας .................................................................................... 
δ) µυρµήγκι ................................................................................... 
ε) παράσιτο .................................................................................... 
στ) πρόβατο .................................................................................... 
8.3. Ερώτηση συνδυασµού αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης 

ανάπτυξης 
 
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των δύο ακόλουθων στηλών, ώστε να 
σχηµατιστούν τα σκέλη αναλογιών. (∆ύο στοιχεία από τη στήλη δεξιά δε θα 
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χρησιµοποιηθούν.) Έπειτα να επιλέξετε µία από τις αναλογίες που 
σχηµατίστηκαν και να την αναπτύξετε σε µία παράγραφο. 
 
 α) άνθρωπος που εκπαιδεύεται 1. ευτυχία 
 β) γηρατειά 2. σπίρτο, σπίθα  
 γ) πάθος 3. χειµώνας 
 δ) αλλεπάλληλες συµφορές 4. πλούτος, ευµάρεια 
 ε) οµάδα εργασίας 5. φωτιά 
 στ) ευστροφία πνεύµατος 6. µάρµαρο που το επεξεργάζεται 
      ο γλύπτης για να του δώσει µορφή 
  7. χιονοστιβάδα 
  8. κυψέλη µελισσών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1. «Τα κτήρια που µας περιβάλλουν» 
 

ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
• Παρατήρηση. Στην αρχή τα παιδιά παρατηρούν τα διάφορα κτίσµατα της 
περιοχής, του χωριού, της πόλης τους, και αρχίζουν να ασκούν τη µατιά τους 
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στην επισήµανση των διαφορών και των χαρακτηριστικών τους. Έτσι, 
δηµιουργείται η προϋπόθεση για την εξέταση της τυπολογίας των κτιρίων 
καθώς και για τη διάκριση των αξιοσηµείωτων στοιχείων τους. 

• Καταγραφή. Συλλογή υλικού για την τυπολογία. Τα µέσα µπορεί να είναι 
φωτογραφίες και σκίτσα των παιδιών, φωτογραφίες από διάφορες πηγές 

• Μελέτη. Το υλικό ταξινοµείται και αρχίζουν να διαµορφώνονται οι πρώτες 
οµάδες κτισµάτων. Συνειδητοποιούνται και διατυπώνονται τα κριτήρια της 
ταξινόµησης, π,χ. υλικά κατασκευής, χρονολογία κατασκευής, αρχιτεκτονικό 
στυλ, χρήση. 

• Επεξεργασία. Περιγράφονται τα γενικά γνωρίσµατα κάθε τύπου κτηρίων. 
∆ιαπιστώνεται, ίσως, ότι ορισµένα έχουν αλλάξει µορφή και χρήση ή έχουν 
αναπαλαιωθεί. 

• Εξειδίκευση. Αναπτύσσονται ειδικά ενδιαφέροντα για ορισµένες από τις 
κατηγορίες. Τα παιδιά της οµάδας µπορούν να κατανείµουν -µεταξύ τους ή 
µε τη βοήθεια του καθηγητή- τους τοµείς της εργασίας που έχουν  στο 
µεταξύ αναπτυχθεί. Π.χ. µπορεί κάποιος να αναλάβει να ασχοληθεί µε τα 
ιστορικά κτήρια, άλλος µε τα δηµόσια και να ανατρέξει σε παλιές εικόνες 
και βιβλία για να διερευνήσει το θέµα του. Άλλος µπορεί να ενδιαφερθεί να 
περιγράψει τη σχέση ανάµεσα στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και τη 
διαµόρφωση των κατοικιών τους. 

• Παρουσίαση. Όλη αυτή η διεργασία µπορεί να πάρει τη µορφή: 
-   µιας έκθεσης ζωγραφικής, σκίτσων ή και φωτογραφιών µε θέµα π.χ. τα 
ενδιαφέροντα κτήρια της περιοχής, 

-   ενός λευκώµατος, 
-   ενός βιβλίου για την τυπολογία των κτισµάτων της περιοχής, 
-   της κατασκευής µακετών ή και προπλασµάτων (π.χ. του κέντρου της πόλης ή 
του χωριού), µε διάφορα υλικά.  

 
2. «Έργα τέχνης και µνηµεία στο χώρο που ζούµε» 
 

ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
• Αναγνώριση. Γνωριµία µε τα άγνωστα ίσως µνηµεία, όλων των εποχών, που 
βρίσκονται σε περιοχή προσιτή στα παιδιά. 
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• Καταγραφή. Περιγραφή του µνηµείου, ένταξη στο χώρο. 
• Μελέτη. Αναζήτηση των λόγων δηµιουργίας και των συνθηκών κατασκευής 
των µνηµείων. Πληροφορίες για τους καλλιτέχνες και, γενικά, τους 
κατασκευαστές των µνηµείων. Βιβλία, τουριστικοί οδηγοί ή µαρτυρίες των 
κατοίκων είναι οι συνηθισµένες πηγές πληροφοριών. 

• Ερµηνεία. Εξήγηση της µορφής και των υλικών των µνηµείων. 
• Αξιοποίηση. Η εργασία µπορεί να οδηγήσει: 
-   στην ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διάσωση κάποιου µνηµείου που 
κινδυνεύει, 

-   στην ξενάγηση παιδιών από άλλο τµήµα ή τάξη, 
-   σε µία εκδήλωση ενηµερωτική προς τους κατοίκους της περιοχής, 
-   στη σύνταξη ενός τουριστικού οδηγού µε σχολιασµένες φωτογραφίες ή και 

µε επιπλέον πληροφορίες. 
  

3. «Οι συνταγές του τόπου µας» 
 

ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
• Συλλογή. Καταγραφή «άγραφων» συνταγών που χαρακτηρίζουν την περιοχή 
όπου ζουν τα παιδιά. Το ενδιαφέρον θα πρέπει να κατευθυνθεί στα φαγητά, 
τα γλυκά ή τα ποτά που φτιάχνονται µε υλικά από τη χλωρίδα του τόπου. Τα 
παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν µαγνητόφωνο, video ή χαρτί και µολύβι. 

• Έρευνα της προέλευσης. Κατά την καταγραφή και τις συναφείς συζητήσεις 
αποκαλύπτεται ότι οι συνήθειες για διάφορα φαγώσιµα έχουν «εισαχθεί» 
από άλλες περιοχές, κοντινές ή µακρινές και ότι αυτές οι επιδράσεις συχνά 
φαίνονται και στις ονοµασίες. Ορισµένα παιδιά µπορεί να κατατάξουν τις 
συνταγές ανάλογα µε την προέλευση και τις επιδράσεις τους και να τις 
συνδέσουν µε την ιστορία του τόπου και µε την κοινωνική ζωή σ� αυτόν. 

• Παρουσίαση. Η εργασία µπορεί να οδηγήσει: 
-   στη σύνταξη βιβλίου και µάλιστα εικονογραφηµένου, 
-   ή σε µία ανοιχτή εκδήλωση όπου θα προσφέρονται «ξεχασµένα» ή απλώς 
ξεχωριστά και χαρακτηριστικά του τόπου φαγητά και γλυκά που τα έχουν 
φτιάξει µαθητές και µπορούν να τα περιγράψουν και να τα σχολιάσουν. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με αυτή τη δοκιµασία το ενδιαφέρον εστιάζεται σε έναν στόχο: να 

διαπιστωθεί αν οι µαθητές αναγνωρίζουν τη σκοπιµότητα της παράθεσης των 
λεπτοµερειών σε µία περιγραφή. Γι� αυτό, ένα τέτοιο κριτήριο είναι κατάλληλο 
να δοθεί µετά την ολοκλήρωση της πρώτης διδακτικής ενότητας, όπου και 
δίνεται έµφαση στην παράθεση και την οργάνωση των λεπτοµερειών. 
Ορισµένες από τις λέξεις του αποσπάσµατος που ανήκουν στο ναυτικό 

ιδίωµα οι µαθητές µάλλον δεν τις γνωρίζουν. Ωστόσο, στο νοηµατικό 
περιβάλλον του κειµένου είναι σαφές ότι πρόκειται για εξαρτήµατα του πλοίου. 
Και είναι ακριβώς αυτή η εξειδίκευση του λεξιλογίου (και όχι οι σηµασίες των 
συγκεκριµένων λέξεων) που κάνει να φαίνεται τόσο έντονα η λαχτάρα του 
οµιλητή για τη ναυτική ζωή. Τα παιδιά θα περιγράψουν το πλοίο, όχι βέβαια 
αποδίδοντας αυτές τις ιδιωµατικές λέξεις µε ισοδύναµες λέξεις ή φράσεις, αλλά 
πιο ελεύθερα, έτσι όπως φαντάζονται ότι φαινόταν. 
Είναι προφανές ότι οι τρεις ερωτήσεις καθοδηγούν τα βήµατα µιας 

διαδικασίας που κορυφώνεται µε την τελευταία ερώτηση. 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ένα ηλιοβασίλεµα που καθόµουν στο ακρωτήρι, βλέπω µια φρεγάδα µε 

γιοµάτα πανιά. Θεόρατη πέτρα έµοιαζε στη θάλασσα. Όλα της τα ξάρτια 
ξεχώριζαν. Είδα τους φλόκους τις µαΐστρες, τους παπαφίγκους, τις γάµπιες, τους 
τρίγγους τα πόµολα. Ακόµα και το σωτρόπι µπορώ να πω πως είδα. Είδα την 
κάµαρη του καπετάνιου µε τον Αϊ-Νικόλα ψηλά και το καντήλι του ακοίµητο. 
Είδα των ναυτών τα κλινάρια, άκουσα τις κουβέντες, οσµίσθηκα την ξυλεία τους. 
Είδα το µαγεριό, τα νεροβάρελα, την τρόµπα, τον αργάτη. Η ψυχή µου 
µελαγχολικό πουλάκι κάθισε πάνω της. 

Α. Καρκαβίτσας, Η θάλασσα .  Κέδρος,  Αθήνα 1993, σ. 44. 
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Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να γράψετε όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο καράβι και τον εξοπλισµό 
του. Να γράψετε ό,τι αποµένει από το κείµενο, αν τις αφαιρέσετε όλες αυτές. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 2 
 

2. Να συµπληρώσετε µε δικά σας λόγια το κείµενο, που προέκυψε από την 
αφαίρεση των λέξεων που περιγράφουν το καράβι και τον εξοπλισµό του 
(άσκηση 1) περιγράφοντας το ίδιο πλοίο, όπως θα το βλέπατε, αν καθόσαστε 
πλάι στον συγγραφέα. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 9 
 

3. Ταιριάζει η τελευταία πρόταση του παραπάνω κειµένου στη δική σας 
παραλλαγή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 9 
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2ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Επιλέξαµε αυτό το κείµενο, επειδή παρουσιάζει πολύ σαφή οργάνωση των 

λεπτοµερειών του. Και επειδή ο σκοπός του είναι πρακτικός (και όχι 
λογοτεχνικός, όπως συµβαίνει µε το προηγούµενο και το επόµενο κείµενο). Ο 
στόχος αυτού του κριτηρίου είναι να διαπιστώσει τις δεξιότητα των παιδιών ως 
προς 
-   την αναγνώριση του ειδικού πρακτικού σκοπού της περιγραφής, 
-   την αναγνώριση της πορείας της περιγραφής και των λόγων που την 
υπαγορεύουν και 

-   την κατανόηση της σχέσης ανάµεσα στη διατύπωση και το σκοπό της 
περιγραφής. 

 
B. KEIMENO 
Επιτύµβιο µαρµάρινο αγγείο (λήκυθος) µε ανάγλυφη παράσταση. Στην άκρη 

δεξιά η νεκρή -Μυρρίνη είναι το όνοµά της όπως δηλώνεται µε την επιγραφή 
πάνω από το κεφάλι της- οδηγείται στον Άδη από τον Ερµή Ψυχοποµπό που 
βρίσκεται δεξιά της. Είναι µάλιστα χαρακτηριστική η κίνηση του Ερµή που την 
πιάνει από το χέρι ενώ αυτή µε τη στάση της, µε σκεπασµένο και χαµηλωµένο το 
κεφάλι, υποδηλώνει τη φοβερή της µοίρα. Στο αριστερό µέρος της παράστασης 
εικονίζονται, σε µικρότερο µέγεθος, τρεις άντρες, ο τελευταίος µάλιστα ακουµπάει 
σε µια παραστάδα, που παρακολουθούν τη σκηνή. Ο Ερµής φοράει φτερωτά 
σανδάλια που υποδηλώνουν µιαν άλλη ιδιότητά του, του αγγελιοφόρου των θεών: 
άγγελον αθανάτων τον ονοµάζει ο οµηρικός ύµνος στον Ερµή και σχετικό 
αφιέρωµα σ� αυτόν του πολέµαρχου Καλλίµαχου. Γύρω στο 420 π.Χ. 

Π. Πετράκος, Οδηγός Εθνικού µουσείου. Εκδ. Αθηνών, Αθήνα 1993, σσ 79-80. 

 
 
 
 
 
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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1. Ποιος είναι ο πρακτικός σκοπός αυτού του κειµένου; 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 3 
 

2. Ποια σειρά ακολουθεί η περιγραφή, ποια πρόσωπα προβάλλει και γιατί;  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 5 
 

3.  Ποιες από τις λεπτοµέρειες ερµηνεύονται από τον συντάκτη του κειµένου; 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 5 
 

4. Να εξετάσετε το ρόλο των επιθέτων που αναφέρονται στο αγγείο και στα δύο 
κεντρικά πρόσωπα: Αυτά τα επίθετα χρησιµοποιούνται α) για να υπερτονίσουν, 
β) για να καλύψουν και να αποδυναµώσουν ή γ) για να αποδώσουν µε ακρίβεια 
τα περιγραφόµενα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 5 
 

5. Θα χαρακτηρίζατε την περιγραφή α) πιστή, β) σπαρταριστή ή γ) διεξοδική; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

Μονάδες 3 
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3ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Και σ� αυτό το κριτήριο η βασική επιδίωξη είναι να διαπιστωθεί αν οι 

µαθητές µπορούν να αναγνωρίσουν το στόχο που διαπερνά την περιγραφή. Με 
τη διαφορά ότι στο ακόλουθο απόσπασµα αυτός ο στόχος ανιχνεύεται όχι µόνο 
µέσα από την επιλογή των λεπτοµερειών, αλλά και από τα έµµεσα σχόλια και 
τη λεπτή ειρωνεία. Γι� αυτό, η προσοχή του µαθητή κατευθύνεται αρχικά σ� 
εκείνες τις λέξεις που υποδηλώνουν αυτόν το σχολιασµό και την ειρωνεία. Ο 
άλλος τρόπος που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας για να εκφράσει τη στάση του ως 
προς το αντικείµενο της περιγραφής είναι, βέβαια, η τελευταία πρόταση του 
αποσπάσµατος, στην οποία αφιερώθηκε και ειδική ερώτηση. Έτσι, οι 
απαντήσεις στις ερωτήσεις 1. iii και 2 αλληλοσυµπληρώνονται. 
Ειδικότερος στόχος της δοκιµασίας είναι να διερευνήσει την ικανότητα των 

µαθητών να διατυπώνουν τη συνάφεια του ντυσίµατος µε τον ανθρώπινο τύπο. 
Το λεξιλόγιο της άσκησης 4 προέρχεται από τη σελίδα 216 του σχολικού 

βιβλίου. 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
(Το κείµενο από όπου προέρχεται το ακόλουθο απόσπασµα αναφέρεται στα 
µετόπισθεν του ελληνο-ιταλικού πολέµου 1940-41.) 
Συχνά πυκνά αντάµωνες στους δρόµους ανθρώπους ντυµένους ασυνήθιστα, 

σαν ορειβάτες ή κάτι τέτοιο, µε παντελόνια γκολφ, ξεσκούφωτους, άλλους µε 
µπερέ, τραγιάσκες, ένα τσιµπούκι βιδωµένο στ� ακρόχειλο. Τους έβλεπες µια, τους 
έβλεπες δυο, όπου να γύριζες, σ� όποιο δρόµο και να �µπαινες. Ήταν οι 
ανταποκριτές των εφηµερίδων. Ντυµένοι έτσι, µ� αφροντισιά µελετηµένη, δίνανε 
κάτι σαν ένα τόνο αντιφέγγισµα κοσµοπολιτισµού. Κάπου κάπου πρόβαινε και 
καµιά νοσοκόµα µεγαλοκυρά, µε το άθιχτο µαβί της πέπλο, αστραφτερά 
κολλαρισµένα τα γιακαδάκια της και τα µανικέτια. Τότε η κοσµική κίνηση 
περίσσευε. 

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

 
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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1. Να  σηµειώσετε την απάντηση σας σε καθεµιά από τις ακόλουθες ερωτήσεις 
µ� ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  
 
i) Ο συγγραφέας περιγράφει τους ανταποκριτές χρησιµοποιώντας κυρίως 
α) ρήµατα           ! 
β) επίθετα           ! 
γ) ουσιαστικά      ! 
δ) επιρρήµατα     ! 
Αιτιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 
ii) Ο συγγραφέας περιγράφει τη νοσοκόµα χρησιµοποιώντας κυρίως 
α) ρήµατα          ! 
β) επίθετα          ! 
γ) ουσιαστικά     ! 
δ) επιρρήµατα    ! 
Αιτιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 
iii) Σκοπός της περιγραφής των προσώπων είναι 
α) να παρουσιάσει τη µόδα της εποχής                                                ! 
β) να εκφράσει τον θαυµασµό του προς τη νοσοκόµα                          ! 
γ) να τονίσει την αταίριαστη εµφάνιση αυτών των προσώπων  
στη συγκεκριµένη περίσταση                                                         ! 

δ) να εκδηλώσει τα φιλικά του αισθήµατα προς τους δηµοσιογράφους  ! 
Αιτιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 2 
2. «Τότε η κοσµική κίνηση περίσσευε.»  Με ποια πρόθεση διατύπωσε ο 
συγγραφέας αυτή τη φράση; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
........................................................................................................................... 
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........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Μονάδες 5 

 
3. Από την περιγραφή της εξωτερικής εµφάνισης των προσώπων προσπαθήστε 
να συναγάγετε στοιχεία  
α) της νοοτροπίας των δηµοσιογράφων, 
β) του χαρακτήρα της νοσοκόµας. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 

4. Να βρείτε στο κείµενο και να γράψετε εκείνα τα στοιχεία της εµφάνισης των 
προσώπων που θα ταίριαζαν στους ακόλουθους χαρακτηρισµούς: 
α) επιτηδευµένος .......................................................................... 
β) ντυµένος στην τρίχα ................................................................. 
γ) εκκεντρικός .............................................................................. 
δ) φιλάρεσκος .............................................................................. 

Μονάδες 4 
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4ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αυτό το απόσπασµα προσφέρεται για τη διαπίστωση της δεξιότητας των 

µαθητών να κατανοούν τα νοήµατα σε µία περιγραφή δοκιµιακού χαρακτήρα. Η  
άσκηση 1 εστιάζεται ακριβώς σ� αυτή την κατανόηση. Οι ασκήσεις 2 και 3 
προϋποθέτουν ότι έχει διδαχθεί η οπτική γωνία και το σχόλιο αντιστοίχως. Το 
κείµενο όµως θα πρέπει να είναι αδίδακτο. 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Τα πιο ασήµαντα και ακατάλληλα αντικείµενα -µια καρφίτσα, ένα µανταλάκι, 

ένα εξάρτηµα τηλεόρασης- µπορούσαν να µπουν µέσα στη σφαίρα της (µη) µόδας 
των Πανκς. Καθετί, λογικό ή παράλογο, γινόταν «στολή αντιµετώπισης» (ο 
κανόνας φαίνεται να ήταν : «Αν το καπέλο δεν ταιριάζει, φόρα το!»). 

«Φτηνά», ευτελή υλικά σε χυδαία σχέδια (αποµίµηση δέρµατος λεοπάρδαλης) 
και «άταχτα» χρώµατα, που από καιρό είχαν απορριφθεί από τη βιοµηχανία 
υψηλής µόδας σαν τελείως κακόγουστα, διασώθηκαν από τους Πανκς και 
µετατράπηκαν σε ρούχα (στενά σωληνωτά παντελόνια, µίνι φούστες) που από 
µόνα τους σχολίαζαν συνειδητά τις έννοιες του µοντέρνου και του γούστου. Οι 
συµβατικές ιδέες οµορφιάς απορρίφθηκαν µαζί µε την παραδοσιακή γυναικεία 
πείρα των καλλυντικών. Αντίθετα µε τις συµβουλές κάθε γυναικείου περιοδικού, 
το µακιγιάζ σ� αγόρια και κορίτσια γινόταν για να φαίνεται. Τα πρόσωπα έγιναν 
αφηρηµένα πορτρέτα: µελέτες της αποξένωσης, έπειτα από προσεχτική 
παρατήρηση και άψογη εκτέλεση. Τα µαλλιά ήταν ολοφάνερα βαµµένα (αχυρένια, 
κορακί ή έντονο πορτοκαλί, µε πράσινες τούφες) και τα µπλουζάκια µε τα 
παντελόνια διηγούνταν την ιστορία της κατασκευής τους µε πολλαπλά φερµουάρ 
και εµφανείς εξωτερικές ραφές. 

Dick Hedbige, Υποκουλτούρα: το νόηµα του στιλ. Εκδ. Γνώση Αθήνα 1981, σσ 145-146, 
διασκευή. Έκφραση-Έκθεση Α΄  Λυκείου, σ. 222. 
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Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να συµπληρώσετε τις απαντήσεις σας σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 
πλαίσιο  και στη συνέχεια να δικαιολογήσετε την επιλογή σας στο ε). 

Σωστό   Λάθος 
α) Οι πανκς χρησιµοποιούν ασήµαντα αντικείµενα 
στην αµφίεσή τους για λόγους οικονοµίας.   ! ! 

β) Οι πανκς ντύνονται για να είναι µοντέρνοι.    ! ! 
γ) Οι πανκς προσπαθούν να καλλιεργήσουν καλό γούστο.  ! ! 
δ) Τα χρώµατα των µαλλιών είναι σκοπίµως έντονα 
και ασυνήθιστα.       ! ! 

ε) Οι πανκς ντύνονται πρόχειρα, χωρίς να σκέφτονται αν 
συνδυάζονται αυτά που φορούν.     ! ! 

στ) Οι κοπέλες βάφουν τα πρόσωπά τους πολύ προσεκτικά.  ! ! 
Μονάδες 3 (6 x 0,5) 

∆ικαιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 3 
 

2. Ποιος σχολιασµός υποδηλώνεται µε τις ονοµατικές φράσεις: α) στολή 
αντιµετώπισης και β) µελέτες αποξένωσης; 
α) ...................................................................................................................... 
β) ...................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
 

3. Να αποδώσετε σε µια παράγραφο την εντύπωση που θα προκαλούσε η 
παρουσία ενός πανκ στην πλατεία ενός χωριού. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 8 
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5ο κριτήριο για δεκαπεντάλεπτη δοκιµασία 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ακόλουθο απόσπασµα είναι το πιο απαιτητικό από όσα προτείνονται για 

ολιγόλεπτες δοκιµασίες, γι� αυτό και παρουσιάζεται τελευταίο σ� αυτή τη σειρά 
των κειµένων. Η δυσκολία οφείλεται αφενός στη διατύπωση και αφετέρου στο 
γεγονός ότι το θέµα του δεν είναι ιδιαίτερα οικείο στους µαθητές. Οι ασκήσεις 1 
και 2  διερευνούν την κατανόηση του περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα, η 
άσκηση 1 ανιχνεύει την ικανότητα των µαθητών να προσλαµβάνουν τη σηµασία 
µεταφορικών εκφράσεων, οι περισσότερες µάλιστα από τις οποίες (α,β και γ) 
αποτελούν µάλλον νεοφανείς (για τους µαθητές) λεξιλογικές συνάψεις. Η 
άσκηση 2 ελέγχει την κατανόηση του θεµατικού άξονα γύρω από τον οποίο 
αναπτύσσονται οι δύο παράγραφοι του αποσπάσµατος. Με τη δικαιολόγηση της 
επιλογής τους οι µαθητές θα πρέπει να επαναδιατυπώσουν συνοπτικά αυτό το 
θεµατικό νόηµα. Πρόκειται, δηλαδή, για άσκηση πύκνωσης και 
µετασχηµατισµού (σε απλούστερη διατύπωση) συγχρόνως. Με την απάντηση 
στην ερώτηση 3 αναµένεται να φανεί περαιτέρω ο βαθµός κατανόησης του 
ρόλου του σκηνογράφου. Ίσως δεν είναι περιττό να σηµειωθεί κι εδώ ότι το 
κείµενο δεν πρέπει να έχει διδαχθεί, εφόσον χρησιµοποιείται σε κριτήριο 
αξιολόγησης. 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Το έργο του σκηνογράφου και του ενδυµατολόγου έχει στόχο να υπογραµµίσει 

και να κάνει πιο ευανάγνωστο το νόηµα ενός θεατρικού έργου µέσα από οπτικά 
σύµβολα. Τα σύµβολα αυτά µπορεί να µην έχουν καµιά σχέση µε τη ρεαλιστική 
πραγµατικότητα ή µε την εποχή που περιγράφει το έργο. Ωστόσο, ακόµα κι όταν 
τα κοστούµια ενός έργου είναι ρεαλιστικά και πιστά στη µόδα της εποχής, ο 
σκοπός του ενδυµατολόγου δεν είναι να ντύσει τον ηθοποιό µ� ένα ρούχο που του 
«πάει», αλλά να τονίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (θετικά ή αρνητικά) που 
αυτός εκπροσωπεί, προκειµένου να γίνει πιο ανάγλυφος ο ρόλος του µέσα στο 
έργο, και πιο ευανάγνωστη η ιδέα που θέλει να µεταδώσει το έργο. 
Παράλληλα, τόσο ο σκηνογράφος όσο και ο ενδυµατολόγος φροντίζουν να 

υπάρχει συνεχώς πάνω στη σκηνή ένα ολοκληρωµένο αισθητικό σύνολο, 
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υπολογίζοντας το οπτικό βάρος του κάθε στοιχείου, την υφή, το χρώµα και την 
ποιότητα των υλικών, την ένταση των χρωµάτων και των τόνων κτλ. Έτσι 
αιχµαλωτίζεται το µάτι του θεατή στα σηµεία που ο σκηνογράφος ή ο 
ενδυµατολόγος θέλει να τονίσει... 

Ι. Μανωλεδάκη, σκηνογράφος-ενδυµατολόγος, Έκφραση-Έκθεση Α΄ Λυκείου, σ. 225 
 
 
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να αποδώσετε το νόηµα των ακόλουθων µεταφορικών φράσεων, έτσι όπως 
διαµορφώνεται στο περιβάλλον του κειµένου, µε αντίστοιχες κυριολεκτικές. 
α) ευανάγνωστο νόηµα .............................................................................. 
β) ανάγλυφος ο ρόλος ............................................................................... 
γ) οπτικό βάρος ........................................................................................ 
δ) αιχµαλωτίζεται το µάτι .......................................................................... 

Μονάδες 4 
 

2. Η φροντίδα του σκηνογράφου και του ενδυµατολόγου σε µία θεατρική 
παράσταση είναι 
α) η καλή ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται για τα  
σκηνικά και τα κοστούµια                                                                  ! 
β) τα σκηνικά και τα κοστούµια να συµβαδίζουν µε τη µόδα  
της εποχής που παίζεται το έργο                                                      ! 
γ) να βοηθήσει τους θεατές να καταλάβουν το έργο                          ! 
δ) να τονίσει την προσωπικότητα των ηθοποιών                               ! 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας  .............................................................. 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 8 
 

3. Ποιες βασικές διαφορές µπορείτε να διακρίνετε ανάµεσα στο έργο ενός 
σκηνογράφου και ενός διακοσµητή; 
.................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

Μονάδες 8 
1ο κριτήριο για ωριαίο διαγώνισµα 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Ο γενικός στόχος του ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης είναι να διερευνήσει 
την εµπέδωση ορισµένων βασικών σηµείων στα οποία στηρίχθηκε η διδασκαλία 
της ενότητας της Περιγραφής. Πιο αναλυτικά, ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν 
οι µαθητές µπορούν 
α) να αντιλαµβάνονται τα σχόλια και την οπτική γωνία σε µια περιγραφή 

(άσκηση 1) -ειδικά στην κατανόηση του είδους του σχολιασµού εστιάζεται η 
άσκηση 2-, 

β) να κατανοούν την πορεία που ακολουθεί µια περιγραφή, την οργάνωση των 
λεπτοµερειών της, 

γ) να εντοπίζουν τα γλωσσικά µέσα στα οποία στηρίζεται η περιγραφή (άσκηση 
3. iii), 

δ) να χαρακτηρίζουν την περιγραφή και να καταλαβαίνουν το ύφος της 
(ασκήσεις 3.iv και 3.v αντιστοίχως), 

ε) να αποκωδικοποιούν τις υποδηλώσεις των µεταφορικών εκφράσεων, όπως 
διαµορφώνονται σε ορισµένο νοηµατικό περιβάλλον (άσκηση 4), 

στ) να προσαρµόζουν την περιγραφή τους (επιλογή και οργάνωση 
λεπτοµερειών, λεξιλόγιο, ύφος) ανάλογα µε τον πρακτικό σκοπό της 
(άσκηση 5) και 

ζ) να συνθέτουν κείµενο βάσει µιας αναλογίας (άσκηση 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο ................................................... 
Τάξη ........ Τµήµα ................................................ 
Μάθηµα: Έκφραση-Έκθεση. Ενότητα: Περιγραφή 
Ηµεροµηνία .......................................................... 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

«ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ» 
Πιάνω αυτό το βαρύ βιβλίο µε το µαύρο εξώφυλλο· τίτλος «Μεθοδικός 

Οδηγός Εκθέσεων», µαύρο µατ εξώφυλλο που θυµίζει παλιό λεξικό, το ίδιο και τα 
χρυσά γράµµατα. Μια ελαφριά µυρουδιά πλήξης, µούχλας. Έπειτα παρατηρώ µια 
φράση µε µικρότερα γράµµατα, σαν υπότιτλος: «Σύµβουλος Επιτυχίας». Μικρή 
πονηρή φράση. Μου χτυπάει αµέσως η λέξη «επιτυχία» αταίριαστη εδώ, σαν από 
άλλο ανέκδοτο. [...] Πιο πάνω και από τον τίτλο, µια ανάγλυφη παράσταση, ή 
έµβληµα σε στυλ πιο γνώριµο, θα πρέπει να είναι το σήµα κατατεθέν του εκδοτικού 
οίκου, ένα λυχνάρι αρχαιοπρεπές, µε καµπυλωτό χερούλι, και µια µικρή φλόγα στη 
µύτη, και καπνός που αναδύεται σε ωραίες µπούκλες. (Αναλογίζοµαι πως πολλά 
εκδοτικά σήµατα έχουν σχέση µε φως: ο «Πυρσός», ο «Ήλιος», η «Εστία» κτλ. Το 
φως της γνώσης, φως  - περισσότερο - φως, πεφωτισµένος νους, βέβαια, αυτό είναι). 
Βαρύ µαύρο βιβλίο, κοτρόνα, τετράγωνος ογκόλιθος, απωθητικός και 

απαγορευτικός. Βλέπω τώρα πόσο λίγο αντικειµενική είναι η περιγραφή που 
έκανα. Ξεκίνησα, όπως φαντάζοµαι ξεκινούν όλοι οι ∆ον Κιχώτηδες της 
περιγραφής, για να οικειοποιηθώ αυτό το βιβλίο σαν να ήταν οποιοδήποτε 
αντικείµενο, ήρεµα, ουδέτερα ανώνυµα· καταγραφή περισσότερο παρά περιγραφή. 
Να τα αφήσω δηλαδή να µιλήσει µόνο του, να δηλώσει την ιδιότητά του, να 
φανερωθεί, χωρίς τη δική µου επέµβαση. Αλλά από την πρώτη φράση που έγραψα 
προδόθηκα· κοτσάρισα το επίθετο «βαρύ» (τα επίθετα, τα επίθετα, αυτά µας 
παίρνουν πάντα στο λαιµό τους), νόµιζα πως ήµουν εντάξει γιατί το βιβλίο είναι 
ογκώδες, άρα βαρύ, αλλά το «βαρύ» είναι βεβαρηµένο - το βαρύ πεπόνι, ο καφές 
(και ο άντρας) ο πολλά βαρύς, η βαρυσήµαντη δήλωση, το βάρος της παράδοσης - 
δεν παίζουµε. Παρακάτω µια φράση ακόµα πιο καθοριστική: «µυρουδιά 
µούχλας» και τρεις γραµµές µετά ο χαρακτηρισµός «πονηρή φράση». [...]  ∆ε 
συνεχίζω, το κλίµα είναι εµφανές, η πρόθεση ολοφάνερη. Καλύτερα έτσι, ίσως· τα 
χαρτιά στο τραπέζι· ας µην αρχίσω κι εγώ τις πονηριές. 
Τώρα βέβαια που ο πόλεµος κηρύχτηκε µεταξύ µας, µου  �ρχεται αφάνταστα 

δύσκολο ν� ανοίξω το βιβλίο. Η κίνησή µου δεν µπορεί να είναι τυχαία και 
ανέµελη. Η σύγκρουση θα πρέπει να είναι µετωπική, δε χωράνε αιφνιδιασµοί και 
ελιγµοί. 
Πού θα µπει η πρώτη σφήνα σ� αυτό το µαύρο συµπαγές τείχος; Πού θα βρω 

χαραµάδα να εισχωρήσω; Γυρίζω τα φύλλα και µε πιάνει πανικός. Είναι ο 
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πανικός των λέξεων. Λέξεις, τελειωµένο και ατέλειωτο προϊόν· οµοιόµορφες 
παρατεταγµένες, µαυρόασπρο πλεκτό. Πώς διασπάται αυτό το πράµα; 
Πρέπει να πάρω τη βουτιά, κι όπου µε βγάλει. Σταµατώ (τυχαία; πόσο 

τυχαία;) Στην έκθεση µε τίτλο «Το Σχολείο µου» ... 
Κ. Τσιτσέλη, Χαµένο πάτωµα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1984, σ. 141. 

 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων 
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στην περίπτωση δ). 

Σωστό   Λάθος 
α) Η συγγραφέας περιγράφει τις εντυπώσεις και  
τα συναισθήµατα που της προκαλεί ένα παλιό λεξικό. ! ! 

β) Από την αρχή του κειµένου γίνεται φανερή η στάση 
της απέναντι στο βιβλίο.     ! ! 

γ) Η συγγραφέας παραδέχεται ότι δεν κατόρθωσε να  
παρουσιάσει το βιβλίο αντικειµενικά.   ! ! 

δ) Ο «πανικός των λέξεων» εκφράζει το φόβο που νιώθει 
κάθε αναγνώστης µπροστά σ� ένα ογκώδες βιβλίο.  ! ! 

ε) Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίζεται βαρύ λόγω του όγκου του.  ! ! 
στ) Από την περιγραφή διαπιστώνουµε ότι η συγγραφέας 
δεν αγαπά την ανάγνωση βιβλίων.     ! ! 

Μονάδα 1,5 (6 x 0,25) 
∆ικαιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδα 1,5 
 
2. Οι ακόλουθες ονοµατικές φράσεις της στήλης αριστερά προέρχονται από το 
παραπάνω κείµενο. Να αντιστοιχίσετε αυτές τις φράσεις µε τα στοιχεία της 
µεσαίας στήλης και εκείνης δεξιά, ώστε να γίνεται φανερό αν η φράση 
υποδηλώνει ή όχι σχολιασµό και ποια πρόθεση υπηρετεί. (Ορισµένα στοιχεία 
της στήλης δεξιά δε θα χρησιµοποιηθούν). 
 
 ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗ 
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1. µαύρο µατ εξώφυλλο   α. ειρωνεία  
2. ανάγλυφη παράσταση Α. Περιγραφή χωρίς β. θαυµασµός 
3. µικρή πονηρή φράση  σχόλιο γ. απορία 
4. µετωπική σύγκρουση   δ. θυµός 
5. πανικός των λέξεων Β. Περιγραφή ε. αντιπάθεια 
6. ωραίες µπούκλες  µε σχόλιο 

 
Μονάδα 1,5 (6 x 0,25) 

 
3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο 
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
i. Μελετώντας το κείµενο διαπιστώνουµε ότι η περιγραφή ξεκινά  
α) παραγωγικά                                   ! 
â) áðü ôïí ôüðï êáé ôï ÷ñüíï           ! 
ã) áðü ðάíù ðñïò ôá êÜôù                ! 
ä) áðü ôï êÝíôñï                                ! 
∆ικαιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
ii. Η συγγραφέας µε την περιγραφή της επιδιώκει να τονίσει 
α)  τη δυσκολία µεταφοράς του βιβλίου λόγω του όγκου του,            ! 
β) τη χρησιµότητα του συγκεκριµένου βιβλίου,                                   ! 
γ) τη δυσκολία της να χρησιµοποιήσει το βιβλίο λόγω του όγκου  
και του περιεχοµένου του,                                                                 ! 

δ) τη δυσκολία της να κατανοήσει τη γλώσσα του βιβλίου.                 ! 
∆ικαιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
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iii. Στην πρώτη παράγραφο τα σχόλια αποδίδονται κυρίως µε 
α) ρήµατα                 ! 
β) ουσιαστικά           ! 
γ) επίθετα                 ! 
δ) επιρρήµατα          ! 
∆ικαιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
iv. Ç ðåñéãñáöÞ ôïõ åîùöýëëïõ èá ìðïñïýóå íá ðåñéãñáöåß ùò 
á) áíéáñÞ                 ! 
â) ëåðôïìåñÞò          ! 
ã) ðéóôÞ                   ! 
ä) ñåáëéóôéêÞ           ! 
∆ικαιολόγηση 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
v. Το ύφος είναι  α) οικείο             ! 
                           â) åéñùíéêü        ! 
                           ã) åðßóçìï         ! 
                           δ) κωµικό           ! 
∆ικαιολόγηση 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

Μονάδες 5 (5 x 1) 
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4. α) Να αποδώσετε το νόηµα των ακόλουθων µεταφορικών εκφράσεων µε 
κυριολεκτική διατύπωση, φροντίζοντας να µη προδώσετε το πνεύµα του 
κειµένου. 
 
i) Μου χτυπάει αµέσως η λέξη «επιτυχία» .............................................. 
ii) το κλίµα είναι εµφανές ...................................................................... 
iii) τώρα βέβαια που ο πόλεµος κηρύχτηκε µεταξύ µας ........................... 
iv) Η σύγκρουση θα πρέπει να είναι µετωπική ........................................ 
v) Πού θα µπει η πρώτη σφήνα σ� αυτό το συµπαγές τείχος; ................... 
vi) Πρέπει να πάρω τη βουτιά. ............................................................... 

Μονάδα 1,5 (6 x 0,25) 
 
β) Να επιλέξετε δύο από τις παραπάνω µεταφορικές εκφράσεις, να εξηγήσετε τι 
επιτυγχάνει κάθε φορά η συγγραφέας και να τις συγκρίνετε µε τις δικές σας 
αντίστοιχες. 
.......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................... 

Μονάδες 2 
 
5. Υποθέστε ότι ο εκδοτικός οίκος στον οποίο εργάζεστε ως διαφηµιστής µόλις 
εξέδωσε το βιβλίο που περιγράφει το παραπάνω κείµενο. Ποιο διαφηµιστικό 
κείµενο θα διαµορφώνατε για τα προβάλετε το βιβλίο 
α) σε ένα περιοδικό για βιβλία και 
β) στην τηλεόραση; 

Μονάδες 2 
 
6. Σε µια παράγραφο µιας επιστολής προς ένα φίλο που σκέφτεται να 
εγκαταλείψει τις σπουδές του να υποστηρίξετε (έως 100 λέξεις) την αναλογία 
της γνώσης µε το φως. 

Μονάδες 5 
Κριτήριο για ωριαία επαναληπτική δοκιµασία στην Έκφραση - Έκθεση 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Γενικός στόχος του συγκεκριµένου επαναληπτικού κριτηρίου είναι να 

διερευνήσει την εµπέδωση των βασικών σηµείων των ενοτήτων «∆ιάλογος» και 
«Περιγραφή».  
Για τις ανάγκες της εξέτασης επιλέξαµε δύο αποσπάσµατα από το 

µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη «Στου Χατζηφράγκου» (Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, 
σ. 311, 315). 

 
Ειδικότερα επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν οι µαθητές µπορούν 

α) να κατανοούν το περιεχόµενο ενός κειµένου (άσκηση 1), 
β) να εντοπίζουν τα γλωσσικά µέσα στα οποία στηρίζεται η περιγραφή 

(ερώτηση 1 της άσκησης 2, άσκηση 3), 
γ) να κατανοούν την πορεία που ακολουθεί µια περιγραφή στην οργάνωση των 
λεπτοµερειών της, (ερώτηση 2 της άσκησης 2),  

δ) να εντοπίζουν την οπτική γωνία και το σκοπό της περιγραφής, (ερωτήσεις 3 
και 6 της άσκησης 2) 

ε) να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού διαλόγου, να 
προσδιορίζουν το σκοπό και τα γλωσσικά µέσα που χρησιµοποιούνται σ� 
αυτόν (ερωτήσεις 4 και 5 της άσκησης 2, άσκηση 4) και να τον 
µετασχηµατίζουν σε πλάγιο λόγο (άσκηση 8), 

στ) να είναι σε θέση να πυκνώσουν το περιεχόµενο της περιγραφής αλλά και να 
το µετασχηµατίσουν, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές περιστάσεις 
επικοινωνίας (άσκηση 6), 

ζ) να χρησιµοποιούν το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας «Περιγραφή» (ασκήσεις 
7, 9) και 

η) να περιγράφουν ένα πρόσωπο ακολουθώντας συγκεκριµένη οπτική γωνία 
(άσκηση 5) ή να µετασχηµατίζουν µια περιγραφή αλλάζοντας οπτική γωνία 
(άσκηση 10). 
 

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Και µέσα στην καρότσα, η οµορφιά του κόσµου. ∆υο µάτια πελώρια, 

φουντουκιά, ορθάνοιχτα, που τα µατόκλαδά τους αγγίζανε τα φρύδια και 
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ισκιάζανε τα µάγουλα, και πιο κάτω, καταµεσής, ένα τριανταφυλλί µπουµπούκι. 
Αυτό ήτανε το πρόσωπο. Κοντυλένια, µικροκαµωµένη, µε θαλασσί µεταξωτό 
φουστάνι, άσπρα νταντελένια γάντια ώσαµε τον αγκώνα, κράταγε στο δεξί της 
χέρι ένα µεταξωτό θαλασσί οµπρελίνο, γαρνιρισµένο µε άσπρο πιτσίλι* ολόγυρα. 
Το κράταγε ανοιχτό, αν και ο ήλιος είχε φύγει απ� το σοκάκι και φώτιζε µονάχα, 
πίσω της, τα κεραµίδια του δίπατου σπιτιού του Σκλαβούνου. Ένα ρόδινο 
συννεφάκι, γελαστό, ήταν σταµατηµένο πάνωθέ της, στο θαλασσί ουρανό. Κάτω 
από το φραµπαλά* της µακριάς φούστας της, ξεπρόβαλλε, συγκινητικό, ένα 
µικρούτσικο µαύρο λουστρινένιο γοβάκι λουϊκένζ*, κι αχνοξεχώριζε ο 
αστράγαλος, µέσ� από την άσπρη φιλντεκός* κάλτσα. Ω, άγγελε του Θεού, έλεγες, 
µέσα σου.  

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

Έπαιξε τα µατόφυλλά της, µια φορά. Κατέβηκε απ� τη βικτόρια, κρατώντας 
στο δεξί της χέρι το ανοιχτό οµπρελίνο, κι ανασηκώνοντας µε το ζερβί τη φούστα 
της, για να µη σέρνεται χάµω η ουρά. Ξεκινήσανε µαζί, φαρφουρένια* και 
λεπτοκαµωµένη πλάι στον όγκο του άντρα της, σέρνοντας πίσω της µια µυρωδιά 
ροδόσταµο. Η επιδερµίδα της, ήτανε άσπρη, γαλατένια, φοδραρισµένη ροζ. Ο 
Τζώνης την παρακολουθούσε µε το µάτι, δίχως να σταµατάει το παίξιµο, που 
τώρα γίνηκε πιο πεταχτό, σαν εµβατήριο. Στα παράθυρα οι γειτόνισσες 
κουτσοµπολεύανε, αφήνοντας το Τζώνη στην ησυχία του.  

-  Καλέ, γιατί κρατάει την οµπρέλα της ανοιχτή; Έφυγε ο ήλιος. 
-  Θα �ναι η µόδα ως φαίνεται.  
-  Μισή πορτσιόνα*. Εφταµηνίτικια.  
 
-  Τι της ρέχτηκε*, κοτζάµ άντρας, και την πήρε; 
-  Τυχερά, κυρία Μερόπη µου. 
-  Γυναίκα του είναι ή µαντινούτα* του; 

                                                 
* πιτσίλι: δαντελωτό ύφασµα 
* φραµπαλά: πλατύ πτυχωτό κοµµάτι ύφασµα που προσαρµόζεται στο κάτω µέρος του 
γυναικείου φορέµατος 

* γοβάκι λουϊκένζ: σε σχέδιο Λουδοβίκου 15ου  
* φιλντεκός: κάλτσα από σκοτσέζικο νήµα 
* φουρφουρένιος: κατασκευασµένος από πορσελάνη  
* πορτσιόνα: µερίδα 
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-  Να τη φυσήξεις, θα πέσει χάµω. 
-  Νοστιµούλα, ωστόσο. 
-  Ας είναι καλά τα λούσα. Ντύσ� τηνε µ� ένα τσιτάκι, και σου λέω �γώ. 

 
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο: 

 Σωστό   Λάθος 
α) Ο χαρακτηρισµός «η οµορφιά του κόσµου» είναι 
υπερβολικός.      ! ! 

β) Η κοπέλα µέσα στην άµαξα εµφανίζεται το πρωί.  ! ! 
γ) Ο Τζώνης παίζει µουσική συνεπαρµένος από την 
οµορφιά της.      ! ! 

δ) Βασικό κίνητρο της συνοµιλίας των γυναικών είναι 
το ενδιαφέρον τους.     ! ! 

ε) Η εξωτερική εµφάνιση του ζευγαριού φαίνεται 
αταίριαστη.      ! ! 

στ) Ο συγγραφέας τονίζει την οµορφιά της νέας και µε 
τα χρώµατα.      ! ! 

ζ) Η ιδιόλεκτος των προσώπων αποδίδεται µε φυσικότητα. ! ! 
η) Ο συγγραφέας δεν καθορίζει τον αριθµό των γυναικών 
που κουτσοµπολεύουν     ! ! 

 Μονάδες 2 (8 x 0,25) 
  
  

 2. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 
     

 Α. Ο συγγραφέας, για να περιγράψει τα στοιχεία της οµορφιάς, χρησιµοποιεί 
κυρίως: 
 α) τα ρήµατα 
 β) τα επίθετα 
                                                                                                                        
* τι της ρέχτηκε: τι της ορέχτηκε, τι της ζήλεψε 
* µαντινούτα: αγαπητικιά 
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 γ) τα ουσιαστικά 
 δ) τις µετοχές 

 Β. Η περιγραφή της νέας ξεκινάει από: 
 α) τη γενική εικόνα 
 β) το πρόσωπο 
 γ) τα µάτια  
 δ) το φουστάνι 

 Γ. Η οπτική γωνία της περιγραφής υποδηλώνει: 
 α) την επιδοκιµασία του συγγραφέα 
 β) το θαυµασµό του 
 γ) τη συγκατάβασή του  
 δ) την ανοχή του 

 ∆. Τα σχόλια των γυναικών για την εµφάνιση της νέας φανερώνουν: 
 α) θαυµασµό 
 β) αποδοκιµασία 
 γ) φθόνο 
 δ) συγκατάβαση 

 Ε. Ο συγγραφέας αποδίδει το διάλογο των γυναικών: 
 α) µε πλάγιο λόγο (αφήγηση) 
 β) τονίζοντας τα εξωγλωσσικά στοιχεία της οµιλίας τους 
 γ) θεατρικά 
 δ) προβάλλοντας τα παραγλωσσικά στοιχεία 
ΣΤ. Σκοπός του συγγραφέα είναι να τονίσει: 

 α) την κοµψότητα του φορέµατος 
 β) τον έρωτα του Τζώνη 
 γ) την οµορφιά της νέας  
 δ) το κουτσοµπολιό της γειτονιάς 

 Μονάδες 1,5 (6 x 0,25) 
3. Να αντιστοιχίσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β. 
  Α Β 
 1. φοδραρισµένη ροζ 

2.  άσπρη φιλντεκός κάλτσα  α. κυριολεξία 
3.  τριανταφυλλί µπουµπούκι  
4.  ανοιχτό οµπρελίνο  β. µεταφορά 
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5.  λουστρινένιο γοβάκι 
6.  φαρφουρένια 

 Μονάδες 1,5 (6 x 0,25) 
 
4. Απαντήστε στα σχόλια των γυναικών, επαινώντας την οµορφιά της νέας: 
α. - Μισή πορτσιόνα. Εφταµηνίτικια. 
 - ............................................. 
β. - Τι της ρέχτηκε κοτζάµ άντρας; 
 - ............................................ 
γ. - Γυναίκα του είναι ή µαντινούτα του; 
 - ............................................. 
δ. - Νοστιµούλα, ωστόσο. 
 - ............................................. 
ε. - - Ας ειν� καλά τα λούσα. 
 - ............................................. 

Μονάδες 2,5 (5 x 0,5) 
 

5. Να βρείτε τα στοιχεία που τονίζουν την οµορφιά του προσώπου. Έπειτα, να 
περιγράψετε το πρόσωπο σε µια σύντοµη παράγραφο συµπληρώνοντας τις 
λεπτοµέρειες που δεν αναφέρει ο συγγραφέας. 

 Μονάδες 3 
  

 6. Ας υποθέσουµε ότι το φόρεµα ανήκει στην προγιαγιά σας και για λόγους 
οικονοµικούς είστε υποχρεωµένοι να το πουλήσετε. Ποιες λεπτοµέρειες θα 
περιελάµβανε η µικρή αγγελία που θα δηµοσιεύατε στον τοπικό τύπο; 

 Μονάδες 2 
  

 7. Από τις ακόλουθες εκφράσεις να υπογραµµίσετε εκείνη που αποδίδει 
πιστότερα το περιεχόµενο της φράσης του κειµένου. 
• κοντυλένια, µικροκαµωµένη (ευσταλής, σπαθάτη, µικρή το δέµας) 
• τριανταφυλλί µπουµπούκι  (χείλη σαρκώδη, λεπτά, σφιγµένα) 
• θαλασσί µεταξωτό φουστάνι (επίσηµη περιβολή, ένδυµα περιπάτου,  
  ευπρεπής αµφίεση) 
• η οµορφιά του κόσµου  (εµφανίσιµη, ευπαρουσίαστη, εκπάγλου  
 καλλονής) 
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 Μονάδες 1 (4 x 0,25) 
  

 8. Να αποδώσετε σε πλάγιο λόγο το διάλογο των γυναικών σχολιάζοντας τη 
στάση τους. 

 Μονάδες 2 
  
 9. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε τις παρακάτω λέξεις (δύο απ� 
αυτές δεν θα χρειαστούν): 
 

ορόσηµο επιστέγασµα προσπέλαση απρόσιτη 
απροκάλυπτη εξεζητηµένη ατηµέλητη ανεπιτήδευτη 

 
• Τα σχόλια των γυναικών ήταν µια .................................. επίθεση εναντίον 
της όµορφης νέας. 

• Η νεαρή κοπέλα µέσα στην άµαξα έδειχνε τόσο .................................., που η 
.................................. της φαινόταν ανέφικτη στο Τζώνη.  

• Θα µπορούσες να χαρακτηρίσεις το θαλασσί οµπρελίνο ως 
.................................. της κοµψότητάς της. 

• Η εµφάνιση της νέας αποτέλεσε .................................. στη ζωή του Τζώνη. 
• Η νέα ήταν ντυµένη κοµψά χωρίς όµως να είναι .................................. . 

 Μονάδες 1,5 (6 x 0,25) 
  
  

10. «Ντύσ� τηνε µ� ένα τσιτάκι, και σου λέω �γώ». Πώς θα περιέγραφε η 
γειτόνισσα την όµορφη νέα, αν την έβλεπε µ� ένα φθηνό φόρεµα; Να δώσετε 
µια σύντοµη περιγραφή, σε µία παράγραφο των 80-100 λέξεων. 

  
  
  
  
  
  

Μονάδες 3 
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